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RESUMO 

Os carbonatos continentais vêm sendo bastante estudados nos últimos anos, 

devido ao seu potencial como arquivo paleoclimático e, mais recentemente, como 

rocha reservatório de hidrocarbonetos. Carbonatos continentais quaternários são 

registrados na serra da Bodoquena e no platô Corumbá/Ladário, adjacências da 

Bacia do Pantanal, no Estado de Mato Grosso do Sul, bem como na serra das 

Araras, Mato Grosso. O estudo desses depósitos é de interesse científico, uma vez 

que eles podem contribuir como análogos para ocorrências de carbonatos 

continentais mais antigos, bem como servir como objeto de análises específicas 

relacionadas com os fatores que teriam contribuído para sua formação. O objetivo 

deste trabalho foi investigar carbonatos continentais quaternários expostos nas 

adjacências do Pantanal Matogrossense, analisando o grau de influência do clima e 

de atividades tectônicas em sua gênese e evolução. Para isso procedeu-se com seu 

mapeamento, bem como com seu estudo sedimentológico, petrográfico, isotópico e 

cronológico. Os depósitos estudados foram depositados nos últimos 525 mil anos, 

sendo a deposição ainda ativa em algumas áreas. Sua gênese ocorreu em 

ambientes deposicionais lacustres, localmente sujeito à entrada significativa de 

fluxos de detritos, além de ambientes de canal fluvial, e de nascentes. Os depósitos 

produzidos por fluxos de detritos são representados por conglomerados com matriz 

de lama carbonática, sendo restritos às escarpas do platô Corumbá/Ladário. 

Depósitos lacustres consistem em carbonatos finos e/ou fossilíferos, que estão 

presentes em todas as áreas estudadas; Canais fluviais, caracterizados por tufas 

maciças e laminadas, presentes nas serras das Araras e Bodoquena; e carbonatos 

de nascente, que consistem em tufas laminadas em forma de pendentes, presentes 

na serra das Araras. Os carbonatos das áreas de estudo formam duas sucessões 

sedimentares, sendo a sucessão 1, basal, caracterizada por depósitos lacustres, 

inclusive com fluxos de detritos, e em parte, fluviais. Seu topo é uma superfície 

erosiva marcada por horizonte profundo de calcrete. A sucessão 2 apresenta 

depósitos lacustres, fluviais e de nascentes, que são pouco alterados em relação à 

sucessão 1. A presença de calcretes sobre depósitos pleistocênicos sugere que 

após este período pode ter havido incidência de clima semi-árido/árido, que foi 

seguido por climas relativamente mais úmidos a partir do Holoceno médio. Apesar 

da possível influência climática, as estruturas pré-cambrianas e a neotectônica 

regional, condicionaram diretamente a formação desses carbonatos, quanto a 
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localização de lagos alongados paralelamente a planos de falha, e na formação de 

carbonatos pendentes de nascentes favorecidos por desníveis topográficos e 

escarpas produzidas por falhamento.  

Palavras chaves: carbonatos continentais, tufas, calcretes, Formação Xaraiés, Bacia 

do Pantanal 
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ABSTRACT 

Continental carbonates has been highly studied in the last years due its 

potential as climatic archive and, recently, as hydrocarbons reservoir. Quaternary 

continental carbonates are registered at sierra of Bodoquena, Corumbá/Ladário 

plateau, Pantanal basin surroundings, at Mato Grosso do Sul State, as well at sierra 

of Araras, Mato Grosso do Sul State. The study of these deposits has scientific 

interest, because they can be analogues to ancient continental carbonates, as well to 

be studied in specific ways to understand the factors that contributed to its genesis. 

The objective of this study was to investigate quaternary continental carbonates 

exposed at Pantanal Matogrossense surroundings, analyzing the climatic influence 

and tectonics related to its genesis. To achieve this goal, mapping, sedimentological, 

petrographical, isotopical and chronological studies were carried out. The studied 

deposits were formed in the last 525 thousand years, and it’s still active in some 

areas. Their genesis occurred in lacustrine depositional systems, locally mixed with 

debris flows, as well in fluvial channels and spring settings. The debris flows were 

represented by conglomerates with carbonatic mud matrix, restricted to the borders 

of Corumbá/Ladário plateau. The lacustrine deposits are composed by fine and/or 

fossiliferous carbonates, outcropping in all studied regions; Fluvial channels, 

characterized by massive and laminated tufas, occurring in sierra of Araras and 

Bodoquena; and spring carbonates, represented by pendant laminated tufas, 

occurring mainly in sierra of Araras. The carbonates described in the studied area 

were divided into two sedimentar successions. The succession 1, basal, is 

characterized by lacustrine deposits, includind presence of debris flows sediments, 

and in some places, fluvial deposits. Its top is a erosion surface marked by a deep 

calcrete horizon. The succession 2 presents lacustrine, fluvial and spring deposits, 

not so changed as succession 1. The occurrence of calcretes over pleistocenic 

deposits suggests a period of aridity, followed by more humid climates from middle 

Holocene. Despite the climatic influence, the Precambrian structures and regional 

tectonics, influenced directly the genesis of these carbonates, with lakes elongated 

according faults and pendants tufas, favored by topographic discontinuity and fault 

scarps. 

Key-words: continental carbonates, tufas, calcretes, Xaraiés Formation, Pantanal 

basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

Carbonatos continentais respondem por uma fração importante da cobertura 

sedimentar do planeta, apresentando características químicas e geomorfológicas 

singulares (ALONSO-ZARZA et al., 2009a). Esses depósitos ocorrem em uma 

variedade de sistemas deposicionais e diagenéticos, que foram presumivelmente 

variados também no passado. O uso de carbonatos continentais para obtenção de 

informações paleoclimáticas locais e até globais é crescente nos últimos anos, 

(HAMMARLUND et al., 2003; ANDREWS, 2006; FAIRCHILD et al., 2007; UTIDA et 

al., 2007). Em regiões tropicais, depósitos carbonáticos continentais estão 

diretamente relacionados com a manutenção de temperaturas elevadas e 

disponibilidade hídrica (PEDLEY et al., 1996; CARTHEW et al., 2003; CARTHEW et 

al., 2006), servindo como bons indicadores paleoclimáticos ( (ANDREWS, 2006). Em 

particular, horizontes pedológicos carbonáticos ou calcretes tem sua gênese 

diretamente associada a climas semi-áridos e áridos (WRIGHT et al., 1991; 

ALONSO ZARZA, 2003). No Brasil, estudos de espeleotemas (CRUZ et al., 2005; 

CRUZ et al., 2006; CRUZ et al., 2007; CRUZ et al., 2009) e tufas (AULER et al., 

2001) tem sido utilizados em reconstituições de variações climáticas no Quaternário 

tardio. 

Além da aplicação em reconstituições paleoclimáticas, o estudo de 

carbonatos continentais é de interesse na indústria petrolífera, uma vez que cerca de 

35 bilhões de barris de petróleo estão avaliados nos campos que compõem o Pré-

Sal, nas Formações Barra Velha e Lagoa Feia das Bacias de Campos e Santos 

(MILANI et al., 2007). Este volume significa mais de duas vezes os volumes 

avaliados no país, o que levou ao interesse econômico em carbonatos continentais 

empresas como a Petrobras e suas parceiras comerciais (BG, BP, Repsol e 

Chevron. Estes reservatórios apresentam ocorrências de carbonatos continentais 

“microbiais”, que vem sendo interpretados como carbonatos lacustres, palustres e, 

possivelmente, tufas e travertinos (CARMINATTI et al., 2009; WRIGHT, 2012). A 

dificuldade em obtenção de análogos para estas ocorrências, localizadas a 

aproximadamente 6.000 m abaixo do fundo do Oceano Atlântico, motiva estudos de 

ocorrências similares no território brasileiro. Carbonatos continentais são, ainda, de 

interesse na área de mineração, destacando-se a exploração de calcretes da 

Formação Caatinga (PENHA, 1994), conhecidos comercialmente como “mármore 
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bege Bahia”, “Marta Rocha” e/ou “travertino brasileiro”. A exploração em larga escala 

e a grande aceitação comercial destes calcretes tornam a caracterização de outros 

depósitos com potencial para rochas ornamentais de interesse econômico (VARGAS 

et al., 2001). 

Embora relevantes, o estudo de carbonatos continentais é ainda raro no 

Brasil, principalmente no que se refere a seus aspectos petrográficos. Nas 

adjacências do Pantanal Matogrossense, em particular na Serra da Bodoquena e 

platô Corumbá-Ladário, Mato Grosso do Sul, e serra das Araras, Mato Grosso, 

ocorrem diferentes tipos de depósitos carbonáticos continentais quaternários sobre 

rochas carbonáticas neoproterozóicas dos grupos Corumbá e Araras. Esses 

depósitos são incluídos na Formação Xaraiés de forma indivisa (ALMEIDA, 1945; 

NOGUEIRA et al., 1978; CORRÊA, 2006; OLIVEIRA, 2009) e em uma nova unidade, 

a Formação Serra da Bodoquena (SALLUN FILHO et al., 2009a), derivada da 

Formação Xaraiés. 

Os depósitos carbonáticos quaternários da Formação Xaraiés são extensivos, 

sendo em parte representados por tufas e calcretes. Sua gênese não foi ainda 

investigada em detalhe, ´tampouco os fatores que levaram à sua gênese,, embora 

eles tenham potencial de contribuir em reconstituições do paleoclima quaternário. 

Apesar desse interesse, o mapeamento desses corpos carbonáticos permanece por 

ser realizado. A correlação estratigráfica tem sido dificultada pela ocorrência 

descontínua. O entendimento da gênese desses carbonatos pode ser melhorada 

com seu estudo detalhado, principalmente com o mapeamento das várias 

ocorrências, bem como sua caracterização petrográfica. Além disso, investigações 

baseadas em isótopos de carbono e oxigênio vem sendo empregadas com sucesso 

na aquisição de informações a cerca do clima (ANDREWS, 2006), hidrologia 

(VÁZQUEZ-URBEZ et al., 2011) e influência de processos pedogenéticos e 

digenéticos na gênese de carbonatos continentais (ALONSO-ZARZA et al., 2009b). 

Portanto, a condução de estudos integrados incluindo o mapeamento, petrografia e 

análises isotópicas dos carbonatos continentais quaternários da região do Pantanal 

Matogrossense, pode contribuir para sua reconstituição paleoambiental e  

entendimento dos fatores que levaram à sua gênese nas adjacências o Pantanal 

Matogrossense durante o Quaternário.  
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1.1. Objetivos 

A presente tese de doutorado teve por objetivo principal investigar carbonatos 

continentais quaternários tardios expostos nas adjacências do Pantanal 

Matogrossense, analisando quais fatores foram mais influentes em sua gênese e 

evolução. 

Objetivos específicos incluíram: 1. mapeamento dos corpos carbonáticos; 2. 

classificação dos tipos de depósitos carbonáticos e calcretes por meio da análise 

petrográfica; 3. estabelecimento da cronologia dos depósitos por meio de datações 

radiogênicas, integrando informações disponíveis na literatura com datação nova 

resultante do presente estudo; e 4. correlação estratigráfica entre os diferentes 

corpos carbonáticos que ocorrem isolados na região de estudo. 

1.2. Área de estudo 

As áreas de estudo localizam-se nas adjacências do Pantanal 

Matogrossense, estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste do 

Brasil, onde existem várias exposições de carbonatos continentais (Figura 1.2.1 e 

Anexo A). Essas ocorrências incluem os carbonatos do Pantanal do Miranda 

(BOGGIANI et al., 1995; BOGGIANI et al., 1998); da Serra da Bodoquena 

(ALMEIDA, 1945; BOGGIANI et al., 2002; SALLUN FILHO, 2005; OLIVEIRA et al., 

2008a), do platô Corumbá-Ladário (ALMEIDA, 1945); e da serra das Araras 

(ALMEIDA, 1954; CORRÊA, 2006). As cidades onde se localizam as ocorrências 

dos carbonatos estudados são Bonito, Jardim e Bodoquena, na Serra da 

Bodoquena; Miranda, no Pantanal do Miranda; Corumbá e Ladário, no platô de 

Corumbá-Ladário; e Cáceres, Poconé e Porto Estrela, na serra das Araras (Anexo 

A).  
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Figura 1.2.1: Localização das áreas de estudo na região do Pantanal Matogrossense e suas 

adjacências. Base SRTM: USGS, 2006); Áreas de ocorrências: BOGGIANI; COIMBRA, 1995; ANJOS 

et al., 2000) SALLUN FILHO, 2005), CORRÊA et al., 2011). Consultar Anexo A para maiores 

detalhes.  

1.3. Geomorfologia e clima 

A Bacia do Pantanal compreende uma área deprimida de 135.000 km2 da 

bacia hidrográfica do Alto Rio Paraguai. As altitudes na planície do Pantanal variam 

de 80 a 200 m, enquanto nos planaltos chegam a mais de 1000 m. 
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Quatro macro-unidades de relevo estão presentes na Bacia do Pantanal e 

suas adjacências: planalto, serra e planície aluvial (PINTO et al., 1988). O planalto 

da Bodoquena (ALVARENGA et al., 1982) ou serra da Bodoquena (ALMEIDA, 1965) 

constitui um conjunto de elevações orientadas na direção N-S, com relevo 

dissecado, característico de regiões cársticas (ALVARENGA et al., 1982; SALLUN 

FILHO, 2005; SALLUN FILHO et al., 2009a). Os planaltos de Urucum e Amolar são 

áreas elevadas que podem atingir 1000 m de altitude, por vezes com feições 

geomorfológicas semelhantes a serras, associadas à Faixa Paraguai, em meio à 

Bacia do Pantanal (ALVARENGA et al., 1982). A Província Serrana (ALVARENGA et 

al., 1982) destaca-se como a principal unidade geomorfológica da região, 

estendendo-se por mais de 300 km desde o norte do Pantanal até o planalto dos 

Parecis. Caracteriza-se por um conjunto de serras estruturadas em anticlinais ou 

sinclinais alçados, fortemente comprimidos, com altitudes de até 2000 m. Ergue-se 

topograficamente entre as áreas rebaixadas das depressões dos rios Paraguai e 

Cuiabá, a oeste e a leste respectivamente, onde as altitudes raramente superam 400 

m (LUZ et al., 1978). Ocupando a maior área dentro da Bacia do Pantanal, a Planície 

Aluvial é constituída por uma área de abatimentos tectônicos, que recebe os 

sedimentos oriundos das serras e planaltos (ASSINE, 2003). A presença de rios 

meandrantes, lagos e lagoas, controla a sedimentação e mantém a área plana, com 

cotas altimétricas que dificilmente superam 100 m.  

O clima do Pantanal Matogrossense e adjacências é classificado como 

tropical megatérmico, com inverno seco e verão chuvoso (Koppen Awa). De acordo 

com classificação climática baseada em evaporação e umidade relativa do ar, o 

clima da área de estudo é subúmido (SOTO et al., 2006). O clima regional 

caracteriza-se pela atuação de sistemas tropicais, em conjunto com a monção sul-

americana de verão. O sistema convectivo da monção Sulamericana de verão é 

movido pela umidade vinda da bacia amazônica (RAO et al., 1996), sendo seu 

máximo de atividade decorrente da zona de convergência do Atlântico Sul (ZACS), 

que concentra as chuvas. A circulação atmosférica é tipicamente anticiclônica, 

divergente em altos níveis e convergente em baixos níveis, com células ascendentes 

nos continentes e descendentes nos oceanos (VERA et al., 2006; SAITO DE 

PAULA, 2012). 
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A temperatura é condicionada pela posição geográfica (continentalidade) e 

pelo relevo (altitude), com temperaturas elevadas em áreas baixas e temperaturas 

baixas em áreas elevadas. A influência de frentes frias vindas do sul são capazes de 

aumentar, momentaneamente, a umidade na região (VERA et al., 2002), além de 

ocasionar quedas abruptas de até 30ºC em menos de 12 horas (SAITO DE PAULA, 

2012). Em geral, as temperaturas são amenas no inverno, com médias de 22ºC, e 

altas no verão, com médias de 27,5ºC (SORIANO, 2000). A pluviosidade é reduzida 

quando comparada com o restante da região Centro-Oeste, chegando até 900 mm 

(SORIANO, 2000).  

1.4. Geologia regional 

Os depósitos estudados desenvolveram-se, e no caso das tufas ainda se 

desenvolvem, sobre rochas carbonáticas neoproterozóicas dos grupos Corumbá e 

Araras, as quais ocorrem na forma de cobertura cratônica deformada, a sul, leste e 

norte da Bacia do Pantanal, na Faixa de Dobramentos Paraguai (Figura 1.4.1). 
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Figura 1.4.1 – Mapa geológico esquemático da Faixa Paraguai, modificado de BOGGIANI et al., 2004 

e USGS, 2006. 
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A Faixa Paraguai é uma faixa de dobramentos curvilínea, com 

aproximadamente 2.500 km de comprimento, que bordeja o Crato Amazônico (a 

norte) e o Bloco Rio Apa (a sul) (Figura 1.4.1). Ela se estende na direção N-NE, 

desde a região do rio das Mortes, no Mato Grosso, até as adjacências da capital 

Cuiabá. Dali, inflexiona para a direção N-S, e aflora pontualmente na serra do 

Amolar na cidade de Corumbá, de onde se estende para a serra da Bodoquena, e 

dali para o território paraguaio (ALMEIDA, 1945; ALMEIDA, 1954; ALVARENGA et 

al., 1993; BOGGIANI et al., 1993). Os carbonatos neoproterozóicos afloram na serra 

das Araras, (Formação Araras) (ALVARENGA et al., 2009), e na Serra da 

Bodoquena (Grupo Corumbá) (BOGGIANI et al., 1993). No Paraguai, esses 

carbonatos são associados ao Grupo Corumbá, embora recebam a denominação 

própria de Grupo Itapucumi (CAMPANHA et al., 2010; WARREN et al., 2011). 

Rochas carbonáticas neoproterozóicas estão expostas, ainda, na Bolívia, onde são 

representadas pelo Grupo Murciélago (LITHERLAND et al., 1989), provável 

continuação lateral do Grupo Corumbá. 

Estruturalmente, pode-se delimitar a Faixa Paraguai em três porções 

(ALVARENGA; TROMPETTE, 1993) dispostas paralelamente, com elevação do 

metamorfismo de leste para oeste: 1. o Domínio Cratônico, com acamamentos 

horizontalizados ou pouco deformados por tectônica rúptil (falhas normais); 2. a 

Zona Externa, com dobras abertas interceptadas por falhas inversas e com 

metamorfismo de muito baixo grau; e 3. a Zona Interna, composta por dobras 

fechadas, inversas e isoclinais, com metamorfismo de baixo grau (ALVARENGA; 

TROMPETTE, 1993). 

No contexto litológico, a Faixa Paraguai pode ser subdividida em três grandes 

unidades (Figura 1.4.1). A primeira unidade, basal, é composta por metassedimentos 

pelíticos turbidíticos do Grupo Cuiabá e diamictitos da Formação Puga, que aflora 

nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A segunda unidade é composta 

por metacarbonatos dos grupos Corumbá e Araras, aflorantes nos estados de Mato 

Grosso do Sul e Mato Grosso, respectivamente. A terceira unidade, superior, é 

composta de folhelhos e arenitos continentais inseridos no Grupo Alto Paraguai 

(Figura 1.4.1) (ALVARENGA; TROMPETTE, 1993; BOGGIANI; ALVARENGA, 2004; 

ALVARENGA et al., 2009). 
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Na região de Corumbá, afloram formações ferríferas e manganíferas sobre 

conglomerados do Grupo Jacadigo (FREITAS, 2010). No Paraguai, extremo sul do 

Bloco Rio Apa, ocorrem carbonatos do Grupo Itapucumi (CAMPANHA et al., 2010). 

Adicionalmente, granitóides pós-tectônicos (pós Ciclo Brasiliano) estão expostos 

alinhados no flanco leste da Faixa Paraguai (GODOY et al., 2007). 

Dentre as rochas proterozóicas, as mais relevantes para o presente estudo, 

por serem fontes dos sedimentos que compõem os depósitos carbonáticos 

continentais na serra da Bodoquena e no platô Corumbá-Ladário, ocorrem no Grupo 

Corumbá, de idade ediacarana, (BOGGIANI et al., 1993). Na serra das Araras, o 

Grupo Araras, que não apresenta continuidade comprovada com o Grupo Corumbá, 

também teria sido formado no Proterozóico (LUZ et al., 1978; ALVARENGA et al., 

2009). Rochas deste grupo são responsáveis por prover o carbonato, a partir de 

suas rochas carbonáticas calcíticas e dolomíticas, para os depósitos carbonáticos 

continentais quaternários (CORRÊA, 2006; CORRÊA et al., 2011). 

Em contato direto com as rochas do Neoproterozóico, ocorrem carbonatos 

continentais da Formação Xaraiés, tanto relacionados ao Grupo Corumbá, a sul, 

quanto ao Grupo Araras, a norte (ALMEIDA, 1945; ALMEIDA, 1954). Estes 

depósitos são compostos por um nível basal de calcretes dos tipos pedogenético e 

freático, que são sobrepostos por tufas micríticas (micrito inconsolidado) contendo 

grande quantidade de gastrópodes (SALLUN FILHO, 2005; UTIDA, 2009). Por fim, 

ocorrem tufas fitohermais em barragens e cachoeiras (SALLUN FILHO, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2008b; OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA et al., 2009c). Já na Bacia do 

Pantanal, ocorrem lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda (BOGGIANI; 

COIMBRA, 1995; OLIVEIRA et al., 2009b), que apresentam semelhanças químicas, 

paleontológicas e petrográficas com a fácies micrítica intermediária da Formação 

Xaraiés (OLIVEIRA et al., 2009a). 

Em sua porção central, a Faixa Paraguai é encoberta por depósitos 

cenozóicos da Bacia do Pantanal, uma bacia tectonicamente ativa na atualidade 

(GESICKI et al., 1998). Ela apresenta preenchimento resultante da erosão dos 

planaltos adjacentes (ASSINE, 2003), sendo composta por depósitos sedimentares 

que atingem até 413 m de espessura no depocentro (WEYLER, 1962). A Bacia do 

Pantanal é do tipo back bulge, tendo sido ativada devido à orogenia andina no final 

do Plioceno (USSAMI et al., 1999; SHIRAIWA et al., 2001; PREZZI et al., 2009). A 
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ativação do sistema bulge teve início com soerguimento regional, possivelmente 

responsável pela erosão da cobertura paleozóica, mesozóica e cenozóica (até o fim 

do Plioceno). Neste contexto, a serra da Bodoquena (SALLUN FILHO, 2005), o platô 

Corumbá-Ladário, e a extremidade sul da serra das Araras são vestígios deste 

soerguimento. 

1.5. Carbonatos continentais nas adjacências do Pantanal 

Nos domínios do Pantanal, no que se refere a depósitos carbonáticos 

quaternários, destacam-se calcretes de Corumbá (ALMEIDA, 1945), serras da 

Bodoquena (OLIVEIRA et al., 2008a) e Araras, lentes carbonáticas associadas a 

depósitos aluvionares do Pantanal do Miranda (BOGGIANI; COIMBRA, 1995), e 

tufas das serras das Araras (LUZ et al., 1978; CORRÊA, 2006) e da Bodoquena 

(ALMEIDA, 1945; ALMEIDA, 1965; NOGUEIRA et al., 1978; BOGGIANI; COIMBRA, 

1995; BOGGIANI et al., 2002; UTIDA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2008b; SALLUN 

FILHO et al., 2009a). No Paraguai, nas áreas de exposição de rochas carbonáticas 

do Grupo Itapucumi, ocorrem também depósitos carbonáticos continentais do 

Quaternário, denominados Xaraiés-Stufe (PUTZER, 1962). 

2. CARBONATOS CONTINENTAIS 

Carbonatos continentais são registrados em ampla variedade de sistemas 

deposicionais e diagenéticos. As ocorrências modernas incluem depósitos de menor 

porte, como os que geram tufas e oncólitos, e ocorrências de grande porte, como 

pântanos, cavernas, rios e lagos.  

Ao contrário dos carbonatos marinhos, os carbonatos continentais são mais 

reconhecidos no registro geológico a partir do Devoniano, quando as plantas 

terrestres se expandiram e, assim, passaram a acelerar os processos de 

intemperismo em ambientes continentais (ALONSO-ZARZA; TANNER, 2009a). 

Neste capitulo, são apresentadas discussões sobre a gênese de carbonatos 

continentais, com o intuito de relacionar as diferentes fácies de carbonatos 

continentais com ambientes de sedimentação. 
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2.1. Gênese dos carbonatos continentais 

Os carbonatos continentais são formados por uma combinação de processos 

físico-químicos e biológicos em águas saturadas em íons de carbonatos, 

principalmente os de cálcio, nos quais a liberação de CO2 é o processo responsável 

pela precipitação do CaCO3. A formação dos depósitos dá-se, muitas vezes, pela 

presença de colônias de organismos microbianos (bactérias e cianobactérias). Estas 

formam biofilmes capazes de atrair, por diferença de cargas eletrostáticas, micro-

cristais de CaCO3 (EMEIS et al., 1987). Assim, atribui-se a formação de carbonatos 

continentais a um conjunto de processos físicobioquímicos cíclicos (WRIGHT; 

TUCKER, 1991; FORD et al., 1996; ALONSO ZARZA, 2003). Estes são 

responsáveis pela precipitação e incrustação que resulta na formação de depósitos 

carbonáticos de extensões variadas, muitas vezes associados à atividade biológica e 

às características do meio físico em que se formam.  

Devido à relação entre tais depósitos e as características climáticas no 

momento de deposição (ANDREWS, 2006), carbonatos continentais tropicais, como 

os aqui estudados, devem ser analisados sob ótica específica (PEDLEY et al., 1996; 

CARTHEW et al., 2003; CARTHEW et al., 2006). Isto porque a proliferação biológica 

e a deposição do carbonato são diretamente afetadas e intensificadas pela 

manutenção, durante todo o ano, de temperatura média e disponibilidade hídrica 

elevadas. 

2.1.1. Geoquímica do carbonato de cálcio 

Dentre os tipos carbonáticos continentais, tufas, carbonatos lacustres e 

espeleotemas destacam-se por serem os que menos dependem de condições 

ambientais especiais para formação, sendo encontrados em todo tipo de clima. 

Estes contrastam com calcretes e carbonatos palustres, que se formam mais 

comumente em associação com clima árido e semi-árido (TUCKER, 1990; WRIGHT; 

TUCKER, 1991), além de travertinos associados a fontes hidrotermais, com águas 

aquecidas a pelo menos 40oC (CHAFETZ et al., 1984; TUCKER, 1990; 

PENTECOST et al., 1994). 

Conceitualmente, a gênese de carbonatos continentais está vinculada com a 

rocha-fonte dos íons de carbonato de cálcio e o mecanismo de precipitação. A 
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primeira envolve fatores como pureza da rocha fonte, abundância hídrica e relevo na 

fonte. Já a precipitação do carbonato depende de fatores como relevo na área de 

deposição, estruturas regionais (que podem influenciar a energia dos cursos 

d’água), abundância hídrica e clima (CHAFETZ; FOLK, 1984; TUCKER, 1990).  

A dissolução de carbonato de cálcio depende de fatores físicoquímicos, como 

pressão de CO2(g) (idealmente elevada), temperatura (idealmente baixa) e pH 

(idealmente baixo). A combinação destes fatores gera uma solução capaz de 

dissolver o carbonato de cálcio de rochas carbonáticas pré-existentes. Se as 

condições geomorfológicas e hídricas forem favoráveis, os íons resultantes desta 

dissolução serão transportados. No caso de carbonatos continentais depositados em 

rios, nascentes e lagos, estes próprios corpos d’água encarregam-se de dispor os 

fatores de dissolução (SUGUIO, 1980; DEAN, 1981; FORD et al., 1989; TUCKER, 

1990; TUCKER, 2001). Já a precipitação de carbonato de cálcio está associada a 

outra conjunção de fatores físicoquímicos: temperaturas da superfície (idealmente 

entre 10°C e 30°C), pressões baixas (idealmente superficiais, 1 bar), pH básico, 

além de íons de cálcio (Ca2+) e moléculas dióxido de carbono (CO2(g)) em solução. 

Este conjunto de fatores desestabiliza o estado de equilíbrio da solução em questão, 

ocasionando a precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3) (SCHOLL et al., 1964; 

CHAFETZ; FOLK, 1984; EMEIS et al., 1987; FORD; WILLIAMS, 1989; TUCKER, 

1990; FORD; PEDLEY, 1996; CASTANIER et al., 1999; TUCKER, 2001). No caso 

dos carbonatos de água doce, a perda do CO2(g) é o fator fundamental para a 

precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3 (s)), já que a molécula de ácido 

carbônico (2HCO3
 ֿ◌

(aq)) é altamente instável (CHEN et al., 2004; CARTHEW et al., 

2006), form. (2.1.1.1).  

CaCO3 (s) + CO2(g) + H2O ↔ Ca2+
(aq) + 2HCO3

 ֿ◌
(aq)            (2.1.1.1) 

A liberação do CO2(g) em água doce pode ser induzida por simples 

turbulência. Esta pode se dar por: precipitação mecânica, quando gerada pela 

passagem de fluxo d`água sobre corredeira ou cascata, ou por precipitação 

bioinfluenciada, quando resultante da atividade de bactérias, algas, cianobactérias e 

plantas, que liberam CO2(g) em decorrência de suas atividades metabólicas 

(SCHOLL; TAFT, 1964; BUCCINO et al., 1978; FORD, 1989; ROBBINS et al., 1992; 

RIDING, 2000; ARENAS-ABAD et al., 2007). Tal reação se vale da instabilidade da 
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molécula 2HCO3
 ֿ◌

(aq) e presença de Ca2+ livre na solução (SCHOLL; TAFT, 1964; 

FORD, 1989; CASTANIER et al., 1999; CHEN et al., 2004). Como consequência 

desta reação, temos a formação de uma molécula de água, uma de CaCO3 e uma 

de CO2(g), form. (2.1.1.2). 

Ca2+
(aq) + 2HCO3

 ֿ◌
(aq) ↔ CaCO3 (s)↓ + CO2(g)↑ + H2O       (2.1.1.2) 

2.1.2. Classificação 

As principais classificações para as rochas carbonáticas são de Folk (1959) e 

Dunham (1962) (Figura 2.1.2.1), complementada por Embry e Klovan (1971) (Figura 

2.1.2.2).  

 

Figura 2.1.2.1 – Classificação de carbonatos proposta por DUNHAM, 1962). 
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Figura 2.1.2.2 – Classificação de carbonatos proposta por Embry e Klovan (1971)  

O primeiro critério de classificação é se a rocha é sustentada por matriz (lama 

carbonática) ou arcabouço (grãos carbonáticos). Caso a rocha seja sustentada pela 

lama carbonática, possuindo menos de 10% de grãos transportados, a rocha é 

denominada mudstone, e caso possua mais de 10% de grãos, wackestone. Rocha 

sustentada pelo arcabouço recebe o nome de packstone, quando ainda há presença 

de lama carbonática nos interstícios (matriz), ou grainstone, quando não há lama 

mias lama no espaço intersticial (DUNHAM, 1962). Rochas bioconstruídas ou 

bioinduzidas, cujos componentes carbonáticos foram originados conjuntamente, 

correspondem a boundstone (DUNHAM, 1962). 

Para a classificação das tufas, Ford e Pedley (1996) publicaram uma proposta 

baseada nas classificações de Dunham (1962) e Embry e Klovan (1971) (Quadro 

2.1.2.1), que leva em conta inclusões biogênicas, ambiente de formação e definições 

petrográficas e sedimentológicas. Para isto, eles fizeram uma compilação de outros 

sistemas de classificação (BUCCINO et al., 1978; ORDOÑEZ et al., 1983; 

BRANCACCIO et al., 1986; PEDLEY, 1990). Sendo assim, trata-se de uma 

classificação generalizada, passível de aplicação em qualquer tipo de depósito, o 

que explica o fato de vir a ser a mais aplicada ultimamente. 

Quadro 2.1.2.1 – Classificação de tufas (FORD; PEDLEY, 1996). 
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Alóctone Autóctone 

Tufa Microdetrítica Tufa Macrodetrítica Tufa Fitohermal 

Suportado pela matriz Suportado pelos clástos  

Boundstone 

Camadas de micrita e 
pelóides (tipo 
estromatlítico) 

Microherm 

Microhermal, forma de 
colônias de bactérias 

Framestone 

Forma de coral, com 
macrófitas recobertas e 

cimento micrítico 

Tufa Micrítica 
 

Tufa Oncoidal e Cyanólita 

 

 

Tufa Intraclástica 

Tufa Peloidal 

Tufa Sapropelítica 

(rica em restos orgânicos) 
Tufa Fitoclástica 

Tufa Litoclástica 

(rica em restos inorgânicos) 
Tufa Litoclástica 

Lime Mudstone Wackee/Packstone          Grainstone Boundstone 

 

2.2. Tipos de carbonatos continentais 

Considera-se carbonato continental qualquer tipo formado por precipitação de 

carbonato de cálcio e cálcio/magnésio sob influência de águas de origem 

estritamente continental (ALONSO-ZARZA; TANNER, 2009a). Tal critério é 

fundamental, uma vez que depósitos continentais podem ser interpretados como 

marinhos se não forem observadas as características sedimentológicas e 

paleontológicas dos ambientes continentais. Assim, a identificação de fósseis (p.e., 

caráceas, ostrácodes, gastrópodes e bivalves) e fácies específicas possibilitam a 

interpretação de ambientes carbonáticos continentais. 

Águas enriquecidas em íons de carbonato de cálcio em contexto continental 

permitem a formação de diversos depósitos, classificados de acordo com a litologia. 

Assim, consideram-se os seguintes grupos de carbonatos continentais (ALONSO-

ZARZA; TANNER, 2009a): fluviais, lacustres, palustres, nascentes, calcretes e 

espeleotemas (Figura 2.2.1). Os quatro primeiros são formados diretamente pelo 

fluxo e/ou presença de águas na superfície, enquanto os dois últimos estão 

associados a processos diagenéticos devido à ação de águas meteóricas a partir da 

circulação de água carbonatada no substrato. Estes carbonatos serão descritos a 

seguir, exceto os espeleotemas, devido à necessidade de aplicação de técnicas 
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analíticas específicas (análises geoquímicas e isotópicas sequenciais), e ausência 

de coleta de material pela dificuldade de acesso às ocorrências.  

 

Figura 2.2.1: Diagrama de ambientes deposicionais de carbonatos continentais. Modificado de 

Arenas-Abad et al. (2010). 

2.2.1. Carbonatos fluviais 

Carbonatos fluviais variam de fluviais a fluvio-lacustres (ARENAS-ABAD et al., 

2009). Estes são diferenciados dos carbonatos de nascente por serem formados em 

temperaturas similares às de superfície, com águas de origem meteórica 

(PENTECOST; VILES, 1994). Carbonatos fluviais são chamados de tufa, que já 

inclui interpretação genética (FORD; PEDLEY, 1996). É comum encontrar autores 

que chamam carbonatos fluviais de travertinos (PENTECOST, 1995; PENTECOST, 

2005), pelo fato de ser uma denominação histórica. Outros preferem utilizar a 

classificação textural de Dunham (1962) e Embry e Klovan (1971) (FORD; PEDLEY, 

1996; ARENAS-ABAD et al., 2007).  

Fatores externos determinam os tipos de depósitos carbonáticos fluviais. 

Assim, a tectônica regional influencia a topografia, o clima a taxa de dissolução. A 

precipitação e o embasamento, por sua vez, influenciam o fornecimento de 

carbonato de cálcio. Fatores internos também influenciam os tipos de carbonatos 

fluviais, como por exemplo: fácies de talos incrustados (Figura 2.2.1.1 – A), formado 

por alta concentração de íons de carbonato de cálcio na água e rápida 

degasificação; ou fácies detríticas, resultantes de transporte de fragmentos 

carbonáticos, devido à baixa concentração de íons de carbonato de cálcio na água 

(Figura 2.2.1.1 – B). 
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Figura 2.2.1.1: Carbonatos fluviais. A – Framestone de carófitas, Monasterio de Piedra, Espanha, 

formados como depósito de talus incrustado; B – Rudstone de carófitas, em Krka, Croácia, formado 

por transporte de fragmentos carbonáticos. 

2.2.2. Carbonatos lacustres 

Os lagos carbonáticos podem ser: fechados, com aporte hídrico fluvial e 

volume controlado pela relação chuva/evaporação; abertos, com aporte hídrico 

fluvial e margens estáveis; e balanceados, com ou sem aporte hídrico, e margens 

oscilantes. Lagos carbonáticos são encontrado em diferentes situações climáticas e 

regimes tectônicos (GIERLOWSKI-KORDESCH, 2009; FLÜGEL, 2004).  

Apesar da menor diversidade biológica, grande parte do carbonato precipitado 

em lagos é biologicamente induzida, não havendo analogia direta para o mesmo 

processo em ambientes marinhos (TUCKER, 1990). Os fatores de formação são os 

mesmos de lagos siliciclásticos, podendo ser resumidos em hidrologia, aporte 

sedimentar e clima. A hidrologia condiciona o volume de água do lago, devido ao 

aporte superficial, pluvial e subterrâneo. O aporte sedimentar está intimamente 

ligado à erosão da rocha fonte (ALONSO ZARZA et al., 2000). Por fim, o aporte 

subterrâneo é o maior transportador de íons carbonáticos para o sistema lacustre, 

uma vez que o enriquecimento de águas subterrâneas é maior que o de águas 

superficiais, devido a condições particulares de temperatura (mais elevada) e de 

contato (direto e sem interferência) com a rocha fonte (TUCKER, 1990; 

GIERLOWSKI-KORDESCH, 2009).  

Diferentemente dos demais sistemas carbonáticos continentais, lagos 

carbonáticos apresentam três processos de deposição importantes: concentração 

por evaporação, mediação biogênica e aporte clástico (GIERLOWSKI-KORDESCH, 

B A 
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2009). Além disso, pode haver a acreção direta de bioclastos de carbonato de cálcio, 

ocasionada por invertebrados que vivem nos lagos e secretam conchas (TUCKER, 

1990).  

2.2.3. Carbonatos palustres 

Carbonatos palustres ocorrem no entorno de corpos d´água com baixa 

energia, como lagos e áreas específicas de sistemas fluviais e aluviais, em porções 

que são umedecidas por pouco tempo. Nestas condições, é abundante o registro 

biológico, dominado por algas carófitas, moluscos e ostracodes (ALONSO ZARZA, 

2003). Deposição próxima às condições subaéreas promove a associação de 

carbonatos lacustres com gretas de ressecamento e horizontes de solo, sendo que à 

medida que os processos pedogenéticos avançam, eles se tornam mais 

semelhantes a calcrete (Figura 3.2.3.1). Por essa razão, estes carbonatos foram 

originalmente classificados como paleossolos sobre sedimentos carbonáticos 

lacustres (PLATT, 1989; GARCIA et al., 1992). O reconhecimento da origem do 

sedimento micrítico primário é importante na classificação de carbonato palustre 

(FREYTET et al., 2002), possibilitando sua distinção de calcretes. 
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Figura 2.2.3.1 – Características principais de fácies palustres, lacustres e calcretes. Traduzido de 

ALONSO ZARZA, 2003.  

O clima e a tectônica são os principais controladores da sedimentação 

palustre, sendo intimamente relacionados devido à fragilidade do ambiente 

deposicional palustre (ALONSO ZARZA, 2003; ALONSO-ZARZA et al., 2009d). O 

clima afeta a deposição de carbonatos devido ao controle hídrico, fazendo com que 

haja oscilações do nível d`água com o aumento ou diminuindo da precipitação. Já a 

tectônica afeta os sistemas palustres, modificando o gradiente topográfico da região 

do corpo hídrico e definindo as áreas mais propícias à sua formação, bem como 

controlando o aporte sedimentar (ALONSO ZARZA, 2003; ALONSO-ZARZA; 

WRIGHT, 2009d). 

2.2.4. Carbonatos de nascentes 

Carbonatos de nascentes são gerados a partir da precipitação em águas com 

temperaturas superiores às da superfície. De fontes com temperatura pouco superior 

a da superfície a termais, estes carbonatos também são conhecidos como 
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travertinos (Figura 2.2.4.1). Esses depósitos podem ser pequenos e restritos ao local 

da nascente, ou apresentarem centenas de metros de extensão, como os depósitos 

de Pamukkale, Turquia (PENTECOST, 1995; ÖZKUL et al., 2010). Em outros casos, 

mais raros, os carbonatos de nascentes podem se formar abaixo do nível d`água em 

lagos, construindo torres ou pinnacles como as do lago Mono, EUA (SCHOLL; TAFT, 

1964; PENTECOST, 2005). Apesar das diferentes proporções, os controles de 

precipitação deste tipo de carbonato são os mesmos dos demais, i.e., variações de 

temperatura, de pressão de CO2, e influência biológica. Formas de vida associadas 

aos carbonatos de nascente são cada vez mais estudada, uma vez que em 

nascentes ativas é possível acompanhar o desenvolvimento de comunidades 

biológicas extremófilas, bem como a relação destas com este ambiente inóspito e 

com os mecanismos de precipitação de carbonatos (JONES et al., 2009). 

 

Figura 2.2.4.1: Principais morfologias de travertinos. A – Pinnacles e Mounds; B – Fissure ridge; C – 

Cascatas; D – Barragens; E – Crosta de canal com oncóides; F – Crosta lacustre com oncóides; G – 

Mound palustre; H – Incrustações palustres; I – Rudito cimentado (sem escala). Modificado de 

Pentecost, 1995. 

2.2.5. Calcretes 

Tratados inicialmente como rocha sedimentar, calcretes não são depositados, 

mas formados por processos que tendem a transformar a matriz e o arcabouço 

carbonático em cimento. Existem dois tipos de calcretes: pedogênico e freático. 

Calcretes pedogênicos formam-se em perfis de solo acima do nível freático, onde a 

umidade oriunda de evaporação passa a dissolver e permitir re-precipitação do 

material carbonático disperso no solo. Calcretes freáticos formam-se da cimentação 
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dos estratos carbonáticos em contato com a interface freático/vadosa, sendo 

suscetível à dissolução e re-precipitação mais intensas que o tipo pedogênico. Isto 

ocorre porque este último pode ser diretamente banhado pelas águas do lenço 

freático e não apenas pelo vapor proveniente do mesmo (WRIGHT; TUCKER, 1991; 

ALONSO ZARZA, 2003).A formação de calcretes é dependente dos processos de 

evaporação, sendo mais comuns em áreas áridas e semiáridas, onde a evaporação 

é maior do que a precipitação (WRIGHT; TUCKER, 1991; ALONSO ZARZA, 2003; 

ALONSO-ZARZA et al., 2009c).  

2.3. Datação de carbonatos continentais 

Os principais métodos utilizados para o estabelecimento de idades absolutas 

em carbonatos continentais são o radiocarbono (14C) e a curva de decaimento 
230Th/234U. A datação de carbonatos continentais pode gerar erros, devido ao efeito 

do carbono residual da água ou da área fonte, que torna as idades mais velhas do 

que realmente são. O método 230Th/234U tem sido utilizado com sucesso na datação 

de espeleotemas (AULER; SMART, 2001; CRUZ et al., 2009). O sucesso deste 

método depende de amostras de carbonato sem contaminação com materiais 

detríticos que poderiam acrescentar isótopos externos à análise. A aplicação deste 

método em carbonatos continentais é restrita à ocorrência de cimento calcítico puro. 

Mesmo com esta restrição, bons resultados vem sendo obtidos com tufas (AULER; 

SMART, 2001; GARNETT et al., 2004; CORRÊA et al., 2011), travertinos 

(SIERRALTA et al., 2009) e, até mesmo, calcretes (CANDY et al., 2005).  

A combinação de datação utilizando-se vários métodos pode diminuir erros 

ocasionados por contaminação, que podem aparecer na análise de carbonatos 

continentais. Além de problemas de contaminação, os limites de datação para 14C, 

de ~ 40.000 anos e para 230Th/234U de ~ 600.000 anos podem representar um 

obstáculo em depósitos mais antigos (ALONSO-ZARZA; TANNER, 2009b).  

2.4. Análise isotópica (C e O) de carbonatos continentais 

O uso de carbonatos continentais para obtenção de informações 

paleoclimáticas locais e globais tem sido crescente (FAIRCHILD; MCMILLAN, 2007; 

BRASIER et al., 2010; DOMÍNGUEZ-VILLAR et al., 2011). No Brasil, estudos 

paleoclimáticos utilizando espeleotemas (CRUZ et al., 2005; CRUZ et al., 2006; 



39 
Emiliano Castro de Oliveira 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Rochas Carbonáticas Continentais (Quaternário) do Pantanal Matogrossense e Adjacências 

CRUZ et al., 2007; CRUZ et al., 2009) e tufas (AULER; SMART, 2001) tem 

permitindo reconstituir variações climáticas durante o último terço do Quaternário. 

O carbono possui três isótopos (12C, 13C e 14C), sendo o mais abundante o 
12C. A taxa de decaimento dos isótopos de carbono (14C → 13C e 12C) é tal que, em 

depósitos de mais de 50 mil anos, não existe mais 14C. O fracionamento isotópico do 

carbono ocorre durante a transformação do CO2 da atmosfera em HCO3
 dissolvido 

ou precipitado em conjunto com íons de Ca2+ nas águas. A contribuição dos seres 

fotossintetizantes, que resulta em fracionamento cinético, favorece o acúmulo de 12C 

na matéria orgânica e assim torna a água mais rica em 13C. (TALBOT et al., 2000; 

HOEFS, 2009; PAZ, 2005).  

Em sistemas lacustres, a composição isotópica de C varia de acordo com: a 

produtividade do lago; a estratificação da lâmina de agua; a atividade microbiológica, 

composição geológica da área fonte; a vegetação da área de captação; e a taxa de 

degasificação de CO2 na interface água-ar (TALBOT et al., 1990; TALBOT, 1990; 

TALBOT; LÆRDAL, 2000; GIERLOWSKI-KORDESCH, 2009). Durante períodos de 

cheia, processos como maior respiração do lago, elevado consumo de matéria 

orgânica, alto soterramento de carbono orgânico, maior influxo de águas fluviais 

diluídas (C mais leve), baixa troca de gás carbônico com a atmosfera e menor 

participação do gás carbônico metanogênico na formação do carbono orgânico total 

dissolvido na água do lago, ocasionam δ13C mais negativo do que em períodos em 

que o nível do lago está mais baixo (TALBOT; KELTS, 1990; TALBOT, 1990; 

GIERLOWSKI-KORDESCH, 2009; PAZ, 2005). 

No caso do oxigênio, também existem três isótopos (16O, 17O e 18O). O 16O é 

o mais abundante, perfazendo 99% do oxigênio disponível na natureza. O oxigênio é 

fracionado por troca isotópica, durante as fases do ciclo hidrológico. O isótopo mais 

pesado (O18) concentra-se nas fases residuais e, por efeito cinético, durante a 

fotossíntese, quando contribui com isótopos mais leves. Estes são produzidos 

durante a respiração (HOEFS, 2009; PAZ, 2005). 

O δ18O varia segundo a temperatura, o δ18O da água onde o carbonato foi 

precipitado e o δ18O das chuvas da região (ANDREWS, 2006). Durante períodos 

onde o nível do lago é alto, o δ18O tende a se tornar mais negativo (menos O18), 

devido ao aporte de águas empobrecidas em O18. Já em períodos de seca onde 
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ocorre o rebaixamento do nível do lago por evaporação, o δ18O é menos negativo 

(ou até positivo) devido à perda de 16O por evaporação e concentração de 18O nas 

águas restantes (águas residuais).  

Os travertinos merecem atenção especial quando se analisa o seu conteúdo 

isotópico, uma vez este pode ser o único fator de sua distinção de tufas 

(PENTECOST, 1995; GANDIN et al., 2008). Esta distinção pode ser feita pelo fato 

de travertinos apresentarem valor médio mais positivo de δ13C, ~+3‰, enquanto 

tufas não costumam apresentar valores positivos (salvo em tufas que se originam de 

águas de nascentes de travertinos, típicas na Itália (CAPEZZUOLI et al., 2004). Por 

outro lado, o δ18O tende a variar muito, de ~-4‰ a -30‰, dependendo da 

evaporação e resfriamento das águas e consequente perda de 16º, além da 

residência da água no sistema.  

No caso de calcretes, interpretações paleoclimáticas também podem ser 

feitas. A evaporação é o principal fator de fracionamento isotópico (e de formação da 

rocha) dos calcretes, sendo que os valores de δ13C e δ18O são pouco negativos, 

refletindo o clima árido que caracteriza a formação deste tipo de rocha (ALONSO 

ZARZA, 2003). 

2.5. Carbonatos continentais no Brasil 

Carbonatos continentais podem são registrados em diversas localidades do 

território nacional, exceto região norte. Os primeiros estudos destas rochas no Brasil 

remetem à região nordeste, quando, no início do século 20, foram descritos os 

carbonatos da Formação Caatinga, norte da Bahia (BRANNER, 1910). 

Posteriormente, estes carbonatos, já famosos no mercado de rochas ornamentais 

(bege Bahia ou mármore Marta Rocha), foram caracterizados como calcretes 

(PENHA, 1994). Em Umbuzeiro (PB), Surubim (PE), Russas (CE) e Campo Formoso 

(BA), são registradas ocorrências de tufas ricas em fósseis de plantas (MUNIZ et al., 

1971; DUARTE et al., 1980a; DUARTE et al., 1980b; CRISTALLI, 2006; CRISTALLI 

et al., 2007). Ainda no nordeste, tem-se o trabalho de geocronologia de Auller e 

Smart (2001), que utilizaram a série de desequilíbrio U/Th para a determinação de 

idades de precipitação de tufas entre 10300 e 8900 anos A.P. no vale do rio Salitre 

(BA) (AULER; SMART, 2001). Outras ocorrências foram identificadas com base em 
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métodos geofísicos, radar de penetração no solo (GPR), em Olho D`água da Bica e 

Quixeré (CE) e Apodi (RN), na Bacia Potiguar (REYES-PÉREZ et al., 2003). 

Nas regiões sul e sudeste, diversas ocorrências de calcretes foram 

relacionadas com clima semi-árido/árido no Cretáceo da Bacia Bauru (MG/SP) 

(SUGUIO et al., 1980; BASILICI et al., 2009; FERNANDES et al., 2009; 

FERNANDES, 2010), no Paleógeno da Bacia de Taubaté (SP) (RICCOMINI et al., 

1996) e na transição do Mioceno para o Pleistoceno da Bacia de Curitiba (PR) 

(CUNHA, 2011). Na Serra de André Lopes, no sul do Estado de São Paulo, tufas 

foram descritas com idades entre 10.194 e 3.375 anos A. P. (ALMEIDA et al., 2011). 

No século 19, tufas foram descritas no Estado de Minas Gerais (LUND, 1835 apud 

LUNA FILHO, 2007). Calcretes do Paleoceno foram descritos nos município de 

Itaboraí (SANT`ANNA et al., 2004), e calcretes do Pleistoceno foram descritos nos 

municípios de Cândido e Itaocara (LEAL et al., 2011), ambos no Estado do Rio de 

Janeiro. Por fim, nas bacias do Espirito Santo, Campos e Santos, ocorrências de 

carbonatos continentais, principalmente carbonatos lacustres e travertinos, vem 

sendo descritas em trabalhos relativos à exploração do petróleo da camada “Pré-

Sal” (WRIGHT, 2012). 

Na região centro-oeste concentra-se o maior volume de ocorrências de 

carbonatos continentais, com reconhecimento iniciado por Almeida (1945). Este 

autor registrou carbonatos continentais expostos nas regiões de Corumbá e Ladário, 

sendo denominados “tufos calcários”, travertinos e conglomerados, inseridos na 

Formação Xaraiés. A seguir, essas litologias foram, também, descritas nas serras 

das Araras e da Bodoquena (ALMEIDA, 1954; ALMEIDA, 1965; LUZ et al., 1978; 

NOGUEIRA et al., 1978; TURCQ et al., 1987; Boggiani e Coimbra 1995; Boggiani et 

al. 1999; ANJOS; OKIDA, 2000; RIBEIRO et al., 2001). A denominação Xaraiés é 

também utilizada para carbonatos continentais do território paraguaio (PUTZER, 

1962).), com idades de 2.150 anos A. P. e 5.200 anos A. P.. Quatro trabalhos de 

pós-graduação sobre os carbonatos continentais da Formação Xaraiés 

aprofundaram os conhecimentos: um doutorado sobre a geomorfologia e 

geoespeleologia da serra da Bodoquena, onde as ocorrências de carbonatos 

continentais aparecem descritas como tufas e tufas micríticas (SALLUN FILHO, 

2005; SALLUN FILHO et al., 2007); uma dissertação de mestrado com enfoque 

geocronológico, que aborda os depósitos da serra das Araras (CORRÊA, 2006; 
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CORRÊA et al., 2007) uma dissertação de mestrado sobre paleontologia em 

depósitos carbonáticos continentais, também na serra da Bodoquena, onde foram 

estudados gastrópodes que ocorrem em carbonatos lacustres na Mineração Xaraés 

(UTIDA et al., 2007; UTIDA, 2009); e uma dissertação de mestrado sobre tufas e 

demais depósitos carbonáticos continentais na serra da Bodoquena (OLIVEIRA et 

al., 2008a; OLIVEIRA et al., 2008b; OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA et al., 2009a; 

OLIVEIRA et al., 2009b; OLIVEIRA et al., 2009c). Além disto, Sallun Filho et al. 

(2009a) apresentaram proposta de nova unidade estratigráfica para os carbonatos 

continentais da serra da Bodoquena, sugerindo que estes sejam denominados 

Formação Serra da Bodoquena, dadas as particularidades dos depósitos nessa 

área. Por fim, o trabalho sobre paleoclima e geocronologia no Holoceno da serra da 

Bodoquena foi apresentado por Sallun Filho et al. (2009b). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo baseou-se no mapeamento dos corpos de carbonato da 

Formação Xaraiés, com base na integração de dados de sensoriamento remoto e 

dados geológicos pré-existentes, descrições de campo, coleta de amostras, e 

estudos laboratoriais.  

3.1. Mapeamento geológico 

Previamente aos trabalhos de campo, foram analisadas imagens do satélite 

Landsat 7 ETM+ [Path (225 a 227) Rows (70 a 75)] e o modelo digital de elevação 

(MDE) derivado do Shuttle Radar Topography Mission - SRTM [S(15 a 23)W(54 a 

60), versão SRTM3]. O objetivo foi mapear corpos de carbonatos nas áreas 

estudadas. As bandas das imagens Landsat ETM+, adquiridas entre Abril de 2000 e 

Abril de 2002, sempre nos meses de seca (Abril a Setembro), foram 

preferencialmente utilizadas em composições R1G2B3 (banda 1 em vermelho, 

banda 2 em verde e banda 3 em azul) e R3G4B5 (banda 3 em vermelho, banda 4 

em verde e banda 5 em azul), compiladas, após realce de contraste das bandas, no 

software ILWIS 3.8. Os dados de elevação foram combinados, gerando-se um 

modelo digital de elevação (MDE) diretamente no software Global Mapper 12, no 

qual também foram inseridas as composições RGB geradas a partir das imagens 

ETM+. Os produtos desta operação foram dois MDEs, um revestido por uma 

composição R1G2B3 e outro por uma composição R3G4B5. 
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Para preparação dos trabalhos de campo, foram adicionados aos dois MDEs 

os mapas geológicos preexistentes, onde havia sido registradas ocorrências de 

carbonatos continentais (LUZ et al., 1978; ALVARENGA et al., 2004; ALVARENGA; 

TROMPETTE, 1993; ANJOS; OKIDA, 2000; SALLUN FILHO, 2005; SALLUN FILHO; 

KARMANN, 2007; CORRÊA et al., 2011). Em campo, as ocorrências foram 

mapeadas com auxílio de GPS (Garmin Etrex Summit), sendo os dados integrados 

às bases de dados dos projetos Carta Internacional ao Milionésimo (IBGE) e Carta 

Geológica do Brasil ao Milionésimo (CPRM). Após compilados, os mapas de cada 

uma das grandes áreas estudadas, serra das Araras (Anexo B-1 e B-2), platô 

Corumbá/Ladário e Pantanal do Miranda (Anexo C-1 e C-2) e serra da Bodoquena 

(Anexo D-1 e D-2), foram finalizados no software Corel Draw X5. 

3.2. Análises em campo 

Os trabalhos de campo objetivaram a validação do mapa geológico, bem 

como descrições geomorfológicas e sedimentológico-estratigráficas. A validação do 

mapa geológico derivado dos produtos orbitais consistiu na obtenção de 

coordenadas geográficas em campo com auxílio de GPS. Foi estudado um total de 

89 afloramentos, distribuídos em quatro subáreas. O estudo sedimentológico-

estratigráfico consistiu na descrição das características dos depósitos carbonáticos, 

incluindo composição granulométrica, e estrutural. As fácies sedimentares foram 

fotografadas e, quando possível, devidamente registradas em perfis 

litoestratigráficos, que também serviram de base para a localização de amostras 

para os estudos laboratoriais. A coleta de amostras visou tipos de carbonatos 

continentais distintos e derivados de diferentes níveis estratigráficos. 

O registro dos afloramentos em campo foi orientado de acordo com o mapa 

de ocorrências gerado com os sensores remotos, bem como mapeamentos prévios 

produzidos por outros autores (LUZ et al., 1978; NOGUEIRA et al., 1978; ANJOS; 

OKIDA, 2000; SALLUN FILHO, 2005; CORRÊA, 2006). 
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3.3. Análises laboratoriais 

3.3.1. Confecção e análise de secções delgadas  

Foram confeccionadas secções delgadas para posterior descrições sob 

microscópio petrográfico. Para amostras friáveis, fez-se impregnação com resinas 

Epofer EX 401 e Epofer E 432, em vácuo de 400 mili BAR. As análises das lâminas 

foram feitas em microscópio Petrográfico Zeiss AXIOPLAN 2, no Laboratório de 

Petrografia Sedimentar do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo 

(IGc - USP), e em microscópio Olympus BX-40, na Sala de Aula de Microscopia do 

IGc - USP. A avaliação da granulação, mineralogia, constituintes terrígenos, 

estrutura interna, relação intergranular do material carbonático e biogênico, e a 

identificação de microorganismos, serviram para a classificação do tipo de carbonato 

continental e sua respectiva interpretação genética. Amostras selecionadas foram 

conduzidas ao Microscópio Eletrônico de Varredura LEO 440I, no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do IGc – USP, visando complementar as 

descrições das microfácies carbonáticas. 

3.3.2. Classificação de microfácies 

Para a classificação dos carbonatos, foram utilizadas as classificações de 

Dunham (1962) (Figura 2.1.2.1), e Embry e Klovan (1971) (Figura 2.1.3.2), 

complementadas pela classificação de Ford e Pedley (1996) para o caso das tufas 

(Quadro 2.1.2.1). 

3.3.3. Análises isotópicas 

As análises dos isótopos estáveis de carbono e oxigênio foram obtidas de 

parcelas de 100 mg de amostra pulverizada e inserida em ampolas seladas. 

Posteriormente, estas foram dispostas em bandeja do tipo Finningan Gas Bench II 

(automatizada), acoplada ao espectrômetro de massa DeltaPLUS Advantage. Parte 

das amostras, tratadas no Laboratório de Tratamento de Amostras do Instituto de 

Geociências (IGc) da Universidade de São Paulo (USP), foi analisada no Laboratório 

de Isótopos Estáveis do Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do IGc - 

USP. Para análises de isótopos de C e O de calcretes do perfil realizado na escarpa 

de Corumbá-Ladário, que é a seção-tipo da Formação Xaraiés, , foi utilizado o 
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Laboratório de Isótopos Estáveis do Núcleo de Estudos Geoquímicos (NEG – 

LABISE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Os valores de δ
13C e δ

18O são apresentados em per mil (‰), com base no 

padrão Vienna Pee Dee Belemnite (Equações 3.3.4.1 e 3.3.4.2). A precisão para as 

análises é de cerca de 0,05‰ para o C e de 0,07‰ para o O. 

δ
 13C (‰) = [(13C/12C)amostra / (

13C/12C)padrão - 1] x 1000   Eq.3.3.4.1 

δ
 18O (‰) = [(18O/16O)amostra / (

18O/16O)padrão - 1] x 1000  Eq.3.3.4.2 

3.3.4. Datações 

Seis amostras de tufas, calcretes e carbonatos lacustres foram enviadas para 

datação por Urânio/Tório (U/Th), sendo quatro analisadas no Instituto de Ciências da 

Terra Jaume Almera (ESP) e duas no laboratório de geocronologia do Departamento 

de Geologia e Geofísica da Universidade de Minnesota (EUA). Os procedimentos 

seguidos foram os estabelecidos por Shen et al. (2002). Os equipamentos utilizados 

para as datações foram os espectrômetros de massa (ICP-MS) Finnigan Elements e 

Finnigan Neptune. DEOCAMPO, 2010 

Os procedimentos analíticos para abertura de amostra e concentração de 

íons de U e Th iniciaram-se com a coleta de 0.2g de amostra (ou 0,1g se U > 1 

ppm). Após dissolução com HNO3 7N, a solução recebeu o spike (236U - 233U - 229Th) 

e HClO4. Após homogeneização e secagem, iniciou-se a precipitação de Fe para 

concentração dos íons pesados e eliminação do Ca. Ao término deste processo, o 

precipitado resultante foi redissolvido com HNO3 7N e seco. Em seguida, um triplo 

processo de dissolução e secagem foi executado utilizando-seHClO4, HNO3 14N e 

HNO3 7N, deixando a amostra em condições de ser introduzida nas colunas de troca 

aniônica. Para a separação de U e Th utilizou-se colunas pequenas, com 

aproximadamente 7 cm de comprimento. As colunas foram montadas com a resina 

SPECTRA/GEL® ION EXCHANGE Ix8, previamente limpas com água deionizada, 

HNO3 14N e HNO3 7N. Em sequencia, iniciou-se o processo de separação de U e 

Th propriamente, com a colocação da amostra adicionada a HNO3 7N e o 

consequente esvaziamento das colunas. A coleta de Th ocorreu após a adição de 

HCl 6N. Já a coleta de U foi feita após a adição de água deionizada no mesmo 

sistema. Finalizada a coleta de U e Th, HClO4 foiadicionado aos concentrados, que 
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foram novamente dissolvidos com HClO4 e depois com HNO3 14N. Por fim, foram 

adicionadas algumas gotas de solução padrão para análise em ICP-MS.  

Os cálculos das idades foram, de modo geral, realizados com base nas 

razões isotópicos medidas e nos fatores de correção para eliminar efeitos de 

contaminação de Th detrítico (LAWRENCE EDWARDS et al., 1987; GARNETT et 

al., 2004). As precisões obtidas na maior parte das datações foi de ~ 1% ou inferior, 

segundo estimativa 2σ. 

4. RESULTADOS 

Neste capítulo. são apresentados os resultados da pesquisa, subdivididos nos 

seguintes itens: descrição faciológica, arcabouço cronoestratigráfico e contexto 

geológico e geomorfológico. 

4.1. Descrição faciológica 

Os depósitos carbonáticos estudados foram agrupados em sete fácies 

sedimentares (Quadros 4.1.1 e 4.1.2), incluindo: conglomerado carbonático (matriz 

de wackestone com fósseis) calcretizado - fácies Wl; carbonato fino 

(mudstone/wackestone) calcretizado - fácies Mb; carbonato (packstone/grainstone) 

oncolítico - fácies Po; carbonato (wackestone) fossilífero - fácies Wf; carbonatoo 

(wackestone/packstone) quartzoso - fácies Wq; tufa (boundstone fitohermal) 

laminada – fácies Bl; e tufa (boundstone fitohermal) maciça - fácies Bm. Estas fácies 

foram agrupadas em quatro associações faciológicas, relacionadas a ambientes 

deposicionais continentais (Quadro 4.2.3).  
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Tabela 4.1.1 – Fácies sedimentares representativas dos depósitos carbonáticos continentais da área 

de estudo na região do Pantanal Matogrossense. 

Fácies Descrição Interpretação 

Conglomerado 
carbonático 
(matriz de 

wackestone 
com fósseis) 
calcretizado - 

Wl 

Conglomerado com clastos de composições variáveis, 
sustentados por matriz calcítica, configurando arcabouço 
aberto; clastos de granulação entre areia a calhau, 
subarredondados e compostos por fragmentos líticos de 
rochas carbonáticas, quartzo, feldspato e fósseis 
retrabalhados; a matriz micrítica é localmente 
recristalizada; apresenta textura de fraturas com 
preenchimento deslocativo de cimento calcítico 
(espático); associa-se a escarpas com exposição do 
Grupo Corumbá. 

Fluxo de detritos (clastos) 
subaquosos em ambiente 
de baixa energia. 
Alteração por  
pedogênese, responsável 
pela calcretização e 
formação de textura 
deslocativa..  

Carbonato fino 
(mudstone / 
wackestone) 
calcretizado – 

Mb 

Micrito calcítico brechado com clastos (1 a 5 cm de 
diâmetro), arredondados a angulosos, formando brecha 
de arcabouço fechado; espaço intersticial preenchido por 
micrito frequentemente recristalizado em espato; 
tubulações com padrão dendrítico, possivelmente 
pedotúbulos. 

Deposição em ambiente 
de baixa energia, 
posteriormente exposto à 
calcretização, quando 
houve o desenvolvimento 
de textura brechada.  

Carbonato 
(packstone / 
grainstone) 

oncolítico – Po 

Fácies formada por oncólitos (grãos revestidos com 
diâmetro médio de 4 cm); internamente os oncólitos 
apresentam lâminas horizontais a suavemente côncavas 
em sua parte central e convexas em suas porções 
marginais, as lâminas são compostas de calcita micrítica 
e espática; geometria externa dos oncólitos côncava, 
encerrada em envelope micrítico; na base da 
concavidade, ocorre núcleo representado por grão, na 
fração areia grossa, de quartzo, carbonato ou fragmento 
lítico. 

Formação em ambiente de 
baixa energia, protegido 
da ação de correntes ou 
ondas.  

Carbonato 
(wackestone) 
fossilífero - Wf 

Micrito calcítico maciço, inconsolidado, 
predominantemente fossilífero, com gastrópodes, bivalves 
e crustáceos, além de fósseis de vegetais e algas; 
ocorrem grãos de quartzo, feldspatos, e líticos 
carbonáticos, principalmente do Grupo Corumbá; 
cimentação e recristalização baixa, com frequente 
formação de porções recristalizadas na matriz (grumos) e 
inclusão de cimentos de óxidos de Fe e Mn. 

Deposição sob condições 
de baixa energia de fluxo, 
atuante em ambiente com 
alta produtividade 
biológica 

Carbonato 
(wackestone / 

packstone) 
quartzoso 

fossilífero – 
Wq 

Calcário maciço, sustentado por matriz calcítica micrítica, 
com arcabouço composto por grãos de quartzo 
relativamente esféricos e moderadamente arredondados a 
arredondados (areia muito fina a areia média) e fósseis de 
gastrópodes e vegetais; a matriz micrítica, pouco 
recristalizada, com fraturas de ressecamento e porosidade 
elevada; bioturbação por raízes é feição comum nessa 
fácies, inclusive com a preservação de vestígios orgânicos. 

Precipitação em 
ambiente de baixa 
energia e sujeito a 
frequente exposição 
subaérea, com 
pedogênese. 

Tufa 
(boundstone 
fitohermal) 

laminada – Bl 

Rocha microespática calcítica precipitada in situ, finamente 
laminado, associado a microorganismos; a cimentação é 
alta, sendo a porosidade primária preenchida por calcita
espática. 

Calcário precipitado in 
situ; influência 
microbiológica destacada 
nas laminações. 

Tufa 
(boundstone 
fitohermal) 

maciça – Bm 

Rocha microespática calcítica sob forma de incrustações in
situ diretamente sobre algas micrófitas e macrófitas, 
plantas e cianobactérias; cimentação espática e em baixa 
proporção; a porosidade é aumentada com a 
decomposição de material orgânico.  

Calcário precipitado in 
situ; influência macro e 
microbiológica destacada 
nas incrustações. 
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Quadro 4.1.2 – Associações de fácies sedimentares representativas dos depósitos carbonáticos 

continentais estudados na região do Pantanal Matogrossense. 

Associação 
faciológica 

Fácies Descrição 
Interpretação 

paleoambiental 

A Wl 

Apresenta espessura e área variável (2 a 15 m e 100 
a 20000 m2) e aflora sobre os grupos Corumbá e 
Araras. A fácies Wl, presente na serra das Araras e no 
platô Corumbá/Ladário, respectivamente, compõe 
esta associação, que está geneticamente associada 
com a associação de fácies C.  

Fluxo de detritos 
subaquosos 

B Mb e Bl 

Inclui as fácies Bl e Mb na serra das Araras. 
Espessura menor que 10 m e extensão de de 2 km na 
base da serra. Esta associação se destaca pela 
morfologia em pendentes nas encostas da serra. 
Abaixo das encostas, a combinação das fácies Mb e 
Bl é identificada em córregos. 

Nascente 

C Mb, Po, 
Wf e Wq 

Composta pelas fácies Mb, Po e Wf sobrepostas ao 
embasamento carbonático dos grupos Corumbá e 
Araras, e pela fácies Wq, sobreposta aos sedimentos 
da Formação Pantanal. Espessura máxima de 6 m e 
área de ocorrência inferior a 20 km2. A fácies Po 
raramente aflora, enquanto as fácies Mb e Wf são 
facilmente identificáveis nas planícies do platô 
Corumbá/Ladário e da serra da Bodoquena; Já a 
fácies Wq ocorre somente no Pantanal do Miranda, 
onde é identificada por relevo positivo. 

Lacustre 

D Bl e Bm 

Inclui as fácies Bl e Bm sobre os grupos Corumbá e 
Araras, as fácies Mb e Wf na serra da Bodoquena, e 
somente a fácies Mb na serra das Araras. A 
espessura é variável, de 15 cm a 6 m, assim como a 
área, de 20 m2 a 1 km2, com ocorrência sempre em 
leitos fluviais, ativos e inativos. 

Canal fluvial 

 

4.1.1. Fácies 

Conglomerado carbonático (matriz de wackestone com fósseis) 

calcretizado (Wl) – Esta fácies consiste em conglomerados, sustentados por matriz 

carbonática predominantemente micrítica, configurando arcabouço aberto (Figura 

4.1.1.1 – A). Os clastos, de granulação entre areia e calhau, são subarredondados e 

compostos por fragmentos líticos de rochas carbonáticas finas do Grupo Corumbá, 

além de quartzo e feldspato. Os clastos “flutuam” em matriz carbonática constituída 

de wackestone com fósseis de ostracodes, localmente recristalizada, (Figura 4.1.1.1 

– B). A cimentação pode atingir até 50% da rocha, individualizando nódulos. 

Presença de fraturas circulares e textura deslocativa (Figura 4.1.1.1 – C), do tipo 

alpha. A porosidade é baixa devido à cimentação elevada. O cimento (microespático 

a espático), além de substituir a matriz, ocorre preenchendo pedotubos (Figura 

4.1.1.1 – D). Esta fácies apresenta, ainda, texturas dos tipos beta e septal (Figura 
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4.1.1.1 – D) e pode também ser classificada como rudstone segundo Embry e 

Klovan (1971) (Figura 3.3.2.2). 

   

   

Figura 4.1.1.1 – Conglomerado carbonático calcretizado (Wl) da área de estudo em Corumbá. A – 

Fotografia da fácies, com destaque para os fragmentos líticos que flutuam em meio à matriz de 

wackestone; B – Fotomicrografia ilustrativa da matriz de wackestone, com arcabouço constituído de 

quartzo e fósseis de ostracodes que flutuam em matriz micrítica; C – Textura deslocativa ao redor de 

clasto de wackestone; D - Textura septal em pedotúbulo, indicando atividade de fungos junto a raizes. 

(B a D = polarizadores cruzados). 

Calcário fino (mudstone/wackestone) calcretizado (Mb) – Essa fácies 

ocorre diretamente sobre rochas do embasamento précambriano dos grupos 

Corumbá e Araras, sendo representada por mudstones e wackestones contendo 

grãos de quartzo e fragmentos líticos que flutuam em matriz micrítica. Estas fácies 

gradam para cima a conglomerados (Figura 4.1.1.2 – A) formados por clastos 

angulosos a arredondados, de composição mudstone e wackestone, que também 

contém grãos flutuantes de quartzo e fragmentos líticos (Figura 4.1.1.2 – B). Os 

clastos, de tamanhos entre 1 e 5 cm de diâmetro, são angulosos a sub-

arredondados (Figura 4.1.1.2 – B e C). Os clastos são separados ou interceptados 

por tubos que se bifurcam, resultando em padrão dendrítico (Figura 4.1.1.2 – B e C). 

A 

400 µm 

C 

400 µm 

400 µm 

B 

D 
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Ao longo da malha dendrítica, tubos individuais tornam-se progressivamente mais 

finos, com terminações cuneiformes, o que levou à sua associação a pedotúbulos ou 

rizólitos. Os tubos são preenchidos por micrito e cimento calcítico, sendo suas 

paredes frequentemente revestidas por franja uniforme de esparito sob forma de 

cristais relativamente maiores que em seu interior (Figura 4.1.1.2 – C). Observa-se 

que os clastos são resultantes de brechamento do mudstone/packstone, com 

desenvolvimento de textura deslocativa. Áreas com esses brechamentos também 

contém vadóides, que consistem em grãos revestidos formados durante 

calcretização (pedogênese/eodiagênese) por dissolução e cimentação vadosa 

(Figura 4.1.1.2 – D). Neste caso, ha individualização de porções da matriz durante 

dissolução, seguida de adição de novas camadas após recristalização de 

componentes intersticiais. Localmente, a fácies Mb apresenta inclusões de cimento 

de óxidos de ferro e manganês (< 5%). A porosidade é baixa devido à elevada 

cimentação e recristalização.  
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Figura 4.1.1.2 – Carbonato fino (mudstone/wackestone) calcretizado (Mb). A – Fotomicrografia de 

wackestone, com pouca recristalização, com grãos de quartzo e fragmentos líticos carbonáticos 

(polarizadores cruzados); B – Fotografia da fácies calcretizada na serra das Araras, onde se pode 

observar o mustone/wackestone brechado formando clastos de tamanhos variados com matriz 

calcítica; C - Fotomicrografia de clastos angulosos a arredondados de mudstone contendo tubos que 

cortam o arcabouço, inclusive os clastos, sob forma de padrão dendrítico. Observar terminações 

cuneiformes preenchimento interno por esparito, com franja de cristais maiores revestindo as paredes 

dos tubos (polarizadores cruzados); D – Fotomicrografia dos vadóides, com revestimentos 

assimétricos associados a eventos de dissolução e recristalização de componentes intersticiais 

(polarizadores cruzados). 

Carbonato (packstone/grainstone) oncolítico (Po) – Esta fácies, que forma 

camada de aproximadamente 10 cm de espessura com área de aproximadamente 

500 m2 na região dos rios Sucurí e Formoso, serra da Bodoquena (Anexo D – 1), 

consiste em calcário formado de oncólitos. Estes grãos revestidos apresentam 

diâmetro médio de 4 cm e são formados por lâminas de calcita micrítica e 

microesparítica. As lâminas são horizontais a suavemente côncavas em sua parte 

central, e convexas em suas porções marginais. Em geral, os oncólitos são 

encerrados em envelope micrítico, que encapsula as laminações internas (Figura 

400 µm 

200 µm 200 µm 

D C 

B A 
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4.1.1.3 – A). Na base da concavidade, ocorre, com frequência, núcleo representado 

por grão, na fração areia grossa, de quartzo, carbonato ou fragmento lítico (Figura 

4.1.1.3 –B). É interessante observar que a maioria dos oncólitos mostra mesmo 

posicionamento, caracterizado por concavidade para cima, e como grão de seu 

núcleo em posição basal. Localmente, os oncólitos são arredondados, quando seu 

núcleo ocorre em situação central. Os oncólitos são, em geral, sustentados por eles 

mesmos, formando grainstones. Também pode ocorrer de oncólitos maiores serem 

sustentados por oncólitos menores, localmente cimentados por micrito, resultando 

em packstones (Figura 4.1.1.3 – A). 

   

Figura 4.1.1.3 – Carbonato oncolítico (packstone/grainstone) oncolítico (Po) – Vista em planta da 

fácies em Bonito (Fotografia de Giselle Utida), em que oncólitos maiores são sustentados por 

oncólitos menores com cimento micrítico; B – Oncólito seccionado ao meio, onde se pode observar 

sua geometria côncava para cima, as laminações internas de micrito e microesparito, horizontais a 

côncavas para cima na parte central e convexa a recurvadas nas margens. Observar envelope 

micrítico encerrando o oncólito, e núcleo representado por um fragmento lítico quartzítico posicionado 

em sua base. 

Carbonato (wackestone) fossilífero (Wf) – Esta fácies ocorre sob forma de 

camadas de aproximadamente 5 m de espessura, que se estendem por áreas 

descontínuas de aproximadamente 15 km2 na serra da Bodoquena (Figura 4.1.1.4 – 

A). Ela é caracterizada por micrito maciço e inconsolidado, com mais de 10% de 

grãos no arcabouço. O wackestone é predominantemente fossilífero, com 

gastrópodes, bivalves, crustáceos e restos vegetais (plantas terrestres e algas), além 

de carvão. Além destes, ocorrem grãos de quartzo, feldspato e fragmentos líticos 

carbonáticos, estes principalmente do Grupo Corumbá (Figura 4.1.1.4 – B). A 

cimentação e a recristalização são baixas, embora ocorram porções recristalizadas 

na matriz sob forma de grumos (Figura 4.1.1.4 – B). Cimento de óxidos de ferro e 

A B 

1 cm 
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manganês é localmente presente. A porosidade pode alcançar 15% da amostra, 

mas esta é frequentemente obliterada por cimentação e recristalização da matriz. 

   

Figura 4.1.1.4 – Carbonato (wackestone) fossilífero (Wf). A – Lavra da Mineração Xaraés, em Bonito, 

onde esta fácies está presente; B – Fotografia da fácies, com fósseis (setas) dispersos em matriz 

micrítica.  

Carbonato (wackestone/packstone) quartzoso fossilífero (Wq) – Esta 

fácies ocorre diretamente sobre a Formação Pantanal, na forma de lentes de 

aproximadamente 1 m de espessura, que se estendem por, no máximo, 100 m2. São 

carbonatos calcíticos, maciços, sustentados por matriz micrítica, de arcabouço 

aberto, composto por quantidade elevada (30%) de grãos de quartzo, além de conter 

fósseis de gastrópodes e de plantas (Figura 4.1.1.5 – A e B). Os grãos de quartzo 

são moderadamente a subarredondados e a granulometria varia entre areia muito 

fina e média. Esta fácies apresenta matriz micrítica, pouco recristalizada, e 

porosidade elevada, esta chegando a 30% da amostra (Figura 4.1.1.5 – C). Fraturas 

de ressecamento e bioturbação por raízes são feições comuns nessa fácies, 

inclusive com preservação de vestígios orgânicos (Figura 4.1.1.5 – D). 

 

5 cm 

A B 

   1 m 
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Figura 4.1.1.5 – Calbonato (wackestone/packstone) quartzoso fossilífero (Wq). A – Fotografia de 

campo da fácies, com detalhe do arcabouço rico em fósseis de gastrópodes (seta) (Fotografia de 

Giselle Utida); B – Talo de Chara (seta), em seção transversal C - Vista da fácies ilustrando a 

porcentagem elevada de poros (azul); D – Bioturbação por raiz (seta). (Figuras B a D = 

fotomicrografias com polarizadores paralelos). 

Tufa (boundstone fitohermal) laminada (Bl) - Esta fácies ocorre 

diretamente sobre carbonatos fossilíferos (Wf) e carbonatos précambrianos do 

Grupo Corumbá na serra da Bodoquena, e sobre brechas calcretizadas (Mb) e 

carbonatos précambrianos do Grupo Araras na serra das Araras. São carbonatos 

microespáticos precipitados in situ, finamente laminados (Figura 4.1.1.6 – A e B), e 

associados a microorganismos, principalmente cianobactérias (Figura 4.1.1.6 – D). 

Mineralogicamente, o microesparito é constituído de calcita, com frequente mistura 

de argilominerais (Figura 4.1.1.6 – C). A cimentação por calcita microespática e 

espática é alta (i.e., ~20% da rocha) e a porosidade reduzida (i.e., 5% da rocha). A 

presença de microrganismos incrustantes na superfície da rocha é notável, o que 

mantém a superfície rochosa esverdeada (Figura 4.1.1.6 – D). Esta fácies pode 

também ser classificada como bindstone segundo Embry e Klovan (1971) (Figura 

A B 

C D 

400 µm 200 µm 

  5 cm 200 µm 
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3.3.2.2) ou tufa fitohermal boundstone, segundo Ford e Pedley (1996) (Quadro 

3.3.2.1). 

   

   

Figura 4.1.1.6 – Tufa (boundstone fitohermal) laminada (Bl) da serra da Bodoquena. A – Barragem de 

tufa laminada na cachoeira do Taika em Bonito. B - Amostra de mão, com detalhe da laminação 

dessa fácies; C - Fotomicrografia com polarizadores cruzados da fácies mostrando sua laminação 

constituída de alternâncias de micrito e microesparito, com baixa porosidade e alta cimentação por 

calcita microespática e espática. Observar a intercalação de lâminas de argila (setas); D – Imagem 

sob microscópio eletrônico de varredura de colônia de cianobactérias, possivelmente Phormidium sp., 

associada a esta fácies.  

Tufa (boundstone fitohermal) maciça (Bm) – Esta fácies ocorre associada à 

fácies de tufa laminada (fácies Bl), sendo diferenciada por sua estrutura maciça. 

Assim como a fácies Bl, a formação desta fácies está diretamente associada com 

organismos micro e macroscópicos. São carbonatos microespáticos precipitados in 

situ diretamente sobre algas micrófitas e macrófitas (Figura 4.1.1.7 – A), plantas 

(Figura 4.1.1.7 – B) e cianobactérias (Figura 4.1.1.7 – C), que ocorrem como moldes 

e como formas incrustantes. A composição dessas incrustações é calcítica e, por 

vezes, elas ocorrem misturadas a argilominerais (menos de 1%). Cimento calcítico 

está presente em baixa proporção, não ultrapassando 10% da amostra. O cimento 

1 m 
 

B A 

C D 

300 µm 
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preenche a porosidade primária sob forma de esparito. A porosidade localmente 

chega a ~20% da rocha (Figura 4.1.1.7 – D), sendo que a decomposição de moldes 

fósseis aumenta a porosidade original. Esta fácies pode ser classificada como 

framestone fitohermal segundo Ford e Pedley (1996) (Quadro 3.3.2.1), que 

corresponde a framestone ou bafflestone, segundo Embry e Klovan (1971) (Figura 

3.3.2.2). Em alguns exemplares inativos é possível notar feições de dissolução 

acentuada, além de recristalizações e cimentação tardia. 

   

   

Figura 4.1.1.7 - Tufa maciça (boundstone fitohermal) (Bm) da serra da Bodoquena. A – Afloramento 

de tufa maciça com características típicas de framestone, com detalhe para fósseis vegetais (elipse); 

B - Fotografia tipo da fácies, ressaltando sua associação com macrófitas (setas) (Fotografia de Giselle 

Utida); C – Incrustação arbustiva, sugestiva da presença de microorganismos; D –Tufa maciça com 

características típicas de framestone, com moldes dissolvidos incrustados, que resulta em alta 

porosidade e baixa cimentação. (Figuras C e D= fotomicrografia com polarizadores cruzados). 

4.1.2. Associações faciológicas 

As fácies sedimentares descritas acima foram agrupadas em quatro 

associações de fácies, representativas de paleoambientes de deposição 

relacionados a fluxos de detritos em ambiente lacustre, nascentes, lagos e canais 

200 µm 

50 cm 

C D 

A B 

300 µm 
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fluviais (Fig. 4.1.2.1). A figura 4.1.2.2 apresenta uma coluna estratigráfica 

esquemática da Formação Xaraiés. 

 

Figura 4.1.2.1 – Perfis litoestratigráficos compostos, representativos das associações faciológicas nas 

áreas de estudo de acordo. Também inclusos estão dados de isótopos de C e O para os perfis da 

serra da Bodoquena e do Platô Corumbá-Ladário.  Os perfis foram posicionados de acordo com sua 

ocorrência altitudinal.  
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Figura 4.1.2.2 – Coluna estratigráfica esquemática da Formação Xaraiés. 

Associação faciológica A: Fluxo de detritos subaquosos 

Esta associação apresenta espessura variável, de 15 cm a 20 m, e ocupa 

área igualmente variada, de 100 m2 a 50 km2 (Anexo C-1). A associação A é 

composta exclusivamente pela fácies de conglomerado carbonático (matriz de 

wackestone com fósseis) calcretizado (Wl). Além da composição litológica grossa, 

uma feição característica desses depósitos é sua ocorrência próxima a encostas, 

estando sobrejacentes às rochas carbonáticas précambrianas do Grupo Corumbá no 

platô de Corumbá-Ladário (Figuras 4.1.2.1; 4.1.2.2 – A). Nesse caso, é interessante 

notar gradação para cima a depósitos pertencentes à associação de fácies C (Figura 

4.1.2.1) (ver descrição a seguir. Esta passagem gradual é observada apenas em 

locais onde os depósitos são mais espessos (> 10 m), já que frequentemente as 

texturas resultantes dos processos de calcretização descaracterizam as duas 

associações, tornando difícil sua distinção. Esses depósitos podem estar associados 

com falhas normais subverticais (Figura 4.1.2.2 – B), paralelas às encostas do platô 

Corumbá/Ladário. 
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Figura 4.1.2.2 – Associação faciológica A. A – Relação entre a associação de fácies A e o 

embasamento do Grupo Corumbá; B – Falha normal subvertical de direção E – W (linha tracejada) 

em depósitos da associação de fácies A (setas indicam sentidos de deslocamento dos blocos); 

Fotografias no Platô Corumbá-Ladário.  

A seção-tipo da associação A, localizada no Platô Corumbá/Ladário, foi 

escolhida para análise de δ13C e δ18O (Figura 4.1.2.1). Nesta seção, foram coletadas 

19 amostras somente da matriz de wackestone com fósseis. Os resultados 

indicaram valores de δ13C entre -7,7 e -4,51‰, com média de -6,67‰, e desvio 

padrão de 3,19‰. Já para o δ18O, os valores variaram entre -9,7 e -4,22‰, média de 

-6,96‰, e desvio padrão de 5,48‰ (Figura 4.1.2.1 e Anexo F-1). As composições 

mineralógicas dessas amostras foram também obtidas por difração de raios-X, 

sendo calcita e dolomita os principais componentes, além de quartzo (Anexo G).  

Associação faciológica B: Nascente 

Esta associação inclui a fácies de tufa (boundstone fitohermal) laminada (Bl) 

e, subordinadamente, de carbonato fino (mudstone/wackestone) calcretizado (Mb) 

(Figura 4.1.2.1). Sua principal característica é a geometria, em pendentes nas 

encostas carbonáticas (Figura 4.1.2.3 – A e B), em situação similar ao perched 

springline descrito por Ford e Pedley (1996). Esta associação ocorre exclusivamente 

na serra das Araras, onde forma estratos com cerca de 3 m de espessura, que se 

distribui em uma área alongada, com largura média entre 50 e 100 m e extensão de 

até 2 km (Anexo B-1). Ela assenta-se discordantemente sobre carbonato do Grupo 

Araras e, para cima, interdigita-se com as associações de fácies C e E (ver 

descrição a seguir).  

5 m Associação A 

50 cm 

A B 
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Figura 4.1.2.3 – Associação faciológica B. A e B– Cachoeiras com pendentes representadas 

principalmente pela fácies Bl. 

A análise isotópica de δ13C e δ18O foi realizada apenas de forma pontual 

nesta associação, em total de 4 amostras, duas em cada fácies. Os resultados 

indicaram valores de δ13C entre -6,37 e -5,25‰, com média de -6,01‰, e desvio 

padrão de 0,53‰. Já para o δ18O, os valores foram entre -8,01 e -7,13‰, com média 

de -7,58‰, e desvio padrão de 0,40‰ (Anexo F-2). A composição mineralógica 

dessas amostras, obtida por difração de raios-X, indicou calcita como principal 

componente principal, além de quartzo (Anexo G).  

Associação faciológica C: Lacustre 

Esta associação inclui as fácies de carbonato fino (mudstone/wackestone) 

calcretizado (Mb) (Figura 4.1.2.4 – A), carbonato (packstone/grainstone) oncolítico 

(Po), carbonato (wackestone) fossilífero (Wf) (Figura 4.1.2.4 – B) e carbonato 

(wackestone/packstone) quartzoso fossilífero (Wq). Na Serra do Bodoquena, esta 

associação ocorre sobreposta discordantemente sobre rochas carbonáticas do 

Grupo Corumbá, onde é geralmente representada pela seguinte sucessão de fácies, 

da base para o topo: fácies Mb, fácies Po e fácies Wf; a fácies Po raramente aflora. 

A relação de contato entre essas fácies é, em geral, brusca. No platô 

Corumbá/Ladário (Figura 4.1.2.1), essa associação consiste somente da fácies Mb, 

sendo sua ocorrência gradacional com a associação de fácies A, que se acha em 

sua base. A fácies Wf desta associação contém gastrópodes e bivalves preservados 

em posição de vida (UTIDA, 2009). A espessura da associação C varia entre 15 cm 

6 m e sua ocorrência se estende por áreas entre 50 m2 e 20 km2 (Anexo D-1), com 

formas variadas, associadas às drenagens atuais. Já a fácies Wq ocorre sob forma 

de lentes, com espessura que varia entre 1,5 e 5 m, e área de, em média, 200 m2 

A B 
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(Anexo C-1) (Figura 4.1.2.4 - C). Esta fácies foi observada somente no Pantanal do 

Miranda, onde se sobrepõe a sedimentos arenosos da Formação Pantanal. Apesar 

de pouco expostos, esses estratos são facilmente identificados por formarem vários 

corpos circulares e alongados, que estão isolados na paisagem, sendo ressaltados 

por relevo positivo variando entre 0,5 a 1 m (Anexo C-1). Esses corpos, 

principalmente observados nas proximidades da Estrada Parque do Pantanal Sul, 

que liga Miranda a Corumbá. (Anexo C-1) (Figura 4.1.2.4 – D), possuem algumas 

centenas de metros quadrados, e ocorrem sobre os sedimentos arenosos da 

Formação Pantanal. 

   

   

Figura 4.1.2.4 – Associação faciológica C. A – Fotografia retratando a característica brechada da 

fácies Mb, Bonito; B – Fotomicrografia, com polarizadores cruzados, de sedimentos lacustres (Fácies 

Wf), maciços, ricos em fósseis, Bonito; (continua); C - Lente carbonática no Pantanal do Miranda, com 

destaque para a feição morfológica em relevo positivo; D – Imagem1 de parte das ocorrências de 

carbonatos com geometria circular do Pantana do Miranda (setas). 

Análises de δ13C e δ18O da associação de fácies C foi feita com base em 13 

amostras da fácies Wf e 5 da fácies Po (Figura 4.1.2.1) adquiridas de afloramento na 
                                           
1 Estrada Parque, Miranda. 19° 27’ 0,28” S 57° 03’ 4,4” W. Google Earth. Imagem de 7 de outubro de 
2006. Acessado em 27 de Fevereiro de 2013. 
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Mineração Xaraés, serra da Bodoquena. Os resultados (Anexo F-3 e F-4) indicaram 

valores de δ13C entre -7,76 e -3,22‰, com média de -6,41‰, e desvio padrão de 

1,39‰. O δ18O variou entre -8,52 e -6,76‰, com média de -7,50‰ e desvio padrão 

de 0,53‰. A composição mineralógica das amostras obtida por difração de raios-X, 

indicou calcita como principal componente e, subordinadamente, quartzo (Anexo G). 

No caso da fácies Wq a composição mineralógica obtida por difração de raios-X 

indicouquartzo e calcita como componentes principais (Anexo G). 

Associação faciológica D: Canal fluvial 

Esta associação faciológica é composta por tufa (boundstone fitohermal) 

laminada (Bl) e tufa (boundstone fitohermal) maciça (Bm). Esses depósitos são de 

espessura variável, de 15 cm a 6 m, e ocupam área variada, de 20 m2 a 1 km2, 

sempre ocorrendo em leitos fluviais, ativos e inativos (Anexos B-1 e D-1) (Figura 

4.1.2.5 – A e B). Sua presença na serra das Araras é discordante sobre rochas 

carbonáticas do grupo Corumbá. Nesta localidade, a associação D ocorre, ainda, 

sobreposta à fácies Mb da associação de fácies C, onde forma pacote de 

aproximadamente 7 m de espessura (Figura 4.1.2.5). Na serra da Bodoquena, a 

associação D ocorre sobre a fácies Wf da associação C, formando uma sucessão de 

aproximadamente 3 m de espessura. A associação D não é observada no platô de 

Corumbá/Ladário, mas clastos de tufas laminadas, similares à fácies Bl, podem ser 

identificados na fácies Wl daquela localidade.  

   

Figura 4.1.2.5 – Associação faciológica D. A – Visão geral de tufa laminada da fácies Bl inativa na 

serra da Bodoquena; B –Barragem com cachoeira, Bonito, onde ocorre tufa maciça da fácies Bm 

precipitando sob condições de alta energia. 

As análises isotópicas de δ13C e δ18O na associação faciológica D foram 

realizadas a partir de 16 amostras. Os resultados indicaram valores de δ13C entre -

 50 cm 
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 50 cm 
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9,26 e -1,38‰, com média de -4,70‰, e desvio padrão de 7,21‰. Já para o δ18O 

entre -8,59 e -6,28‰, média de -7,59‰, e desvio padrão de 2,31‰ (Anexo F-5). A 

composição mineralógica dessas amostras obtida por difração de raios-X calcita 

como componente principal (Anexo G). 

4.2. Arcabouço cronoestratigráfico  

A maior parte das tentativas de datação (6) realizadas neste trabalho foi infrutífera, o 

que foi atribuído à frequente contaminação dos carbonatos por Tório detrítico, 

oriundo de sedimentos terrígenos. Uma única amostra de carbonato fino calcretizado 

correspondente à fácies Mb e derivada do Platô Corumbá/Ladário, apresentou 

resultado satisfatório. A idade desta amostra, bem como outras idades compiladas 

da literatura, é apresentada na tabela 4.2.1 e indicada na Figura 4.1.2.1. 

Tabela 4.2.1 – Idades de carbonatos continentais da região do Pantanal a partir de dados deste 

trabalho e de ALMEIDA, 1945; TURCQ et al., 1987; BOGGIANI et al., 1998; BOGGIANI et al., 1999; 

CORRÊA, 2006; SALLUN FILHO et al., 2009b. 

Idades* 
Fácies e 

Associação 
Material 

Tipo de 
análise 

Localidade Fonte 

0,65±0,04 Bl/Bm (?) (D) Carvão 14C S. da Bodoquena SALLUN FILHO, et al., 2009b 
2,13±0,06 Bl (D) Tufa 14C S. da Bodoquena BOGGIANI et al., 1999 
2,15±0,5 Wf (C) Carvão 14C S. da Bodoquena TURCQ et al., 1987 
2,42±0,7 Bl (D) Tufa 14C S. da Bodoquena BOGGIANI et al., 1999 
2,63±0,06 Wf (C) Concha 14C S. da Bodoquena SALLUN FILHO, et al., 2009b 
3,41±0,07 Bl (D) Tufa 14C S. da Bodoquena BOGGIANI et al., 1999 
3,91±0,11 Wq (C) Concha 14C P. do Miranda BOGGIANI et al., 1998 
4,20±0,04 Wf (C) Concha 14C S. da Bodoquena SALLUN FILHO, et al., 2009b 
5,20±0,24 Wf (C) Concha 14C S. da Bodoquena TURCQ et al., 1987 
5,65±0,05 Bl/Bm (?) (D) Tufa 14C S. da Bodoquena SALLUN FILHO, et al., 2009b 
75,2±0,9 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
75,2±1,2 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
102±10 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
111±5 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
223±8 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
223±8 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
227±7 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
228±7 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
285±10 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
288±10 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
302±57 Wl (A) Matriz U/Th Corumbá Este trabalho 
312±19 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
440±60 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
470±30 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
490±30 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
520±40 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 
525±50 Bl (B) Tufa U/Th S. das Araras CORRÊA, 2006 

*mil anos antes do presente (A. P.) 

Existe uma única datação para os carbonatos continentais pertencentes à 

associação faciológica A exposta no Platô Corumbá/Ladário. Esta datação foi feita 
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em amostra de calcita micrítica referente a um intraclasto da fácies Wl. Este 

apresentou idade de 302.897 ± 57384 anos A. P. pelo método U/Th. No caso das 

associações faciológicas B e D, datações U/Th das fácies Bl na serra das Araras 

indicaram idades entre 75.000 e 525.000 anos A. P. (CORRÊA, 2006). Datações 14C 

em conchas e vestígios vegetais presentes na fácies Wf da associação C indicaram 

somente idades holocênicas entre 5650 e 2630 anos A. P. (SALLUN FILHO et al., 

2009b; TURCQ et al., 1987). Este mesmo tipo de datação em conchas no Pantanal 

do Miranda indicou idade de 3910 anos A. P. (BOGGIANI et al., 1998). Datações 14C 

em conchas e restos vegetais da associação D na serra da Bodoquena indicaram 

idades entre 670 e 6530 anos A. P. (SALLUN FILHO et al., 2009b; BOGGIANI et al., 

1999). 

A serra das Araras tem os depósitos mais antigos entre as ocorrências de 

carbonatos continentais da área de estudo (CORRÊA, 2006; CORRÊA et al., 2011). 

Nesta área, em contato direto com os carbonatos do Grupo Araras, ocorrem 

carbonatos finos calcretizados da fácies Mb e tufas laminadas da fácies Bf, datados 

do período Ioniano inferior (CORRÊA, 2006). O platô de Corumbá/Ladário, que 

ocorre associado ao Maciço do Urucum, registra carbonatos continentais que 

remontam doIoniano superior (302 mil anos A. P.; este trabalho).  

De maneira geral, associações de fácies similares são registradas em tempos 

diferentes, o que permite a separação dos depósitos segundo duassucessões 

deposicionais (Figura 4.1.2.1). A sucessão 1, basal, consiste em depósitos formados 

no Pleistoceno Inferior, com idades que extrapolam o método U/Th. Esses estratos 

assentam-se diretamente sobre o embasamento carbonático dos grupos Araras e 

Bodoquena. Sua composição consiste em depósitos micríticos calcretizados (fácies 

Mb) nas serras da Bodoquena e Araras, sendo possível observar a ocorrência de 

tufas laminadas (Tl) associadas às encostas carbonáticas da serra das Araras. No 

platô Corumbá/Ladário, depósitos de fluxos de detritos subaquosos (fácies Wl) são 

registrados abaixo dos mesmos sedimentos micríticos (fácies Mb) e, nesta 

localidade, ambas são calcretizadas. Esta sucessão deposicional não foi registrada 

no pantanal do Miranda. Onde presentes, o topo dos depósitos desta sucessão foi 

erodido e fortemente calcretizado.  

A sucessão 2 ocorre acima de hiato deposicional que separa os últimos 

eventos de sedimentação da sucessão 1 na serra das Araras e dos primeiros 
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eventos deposicionais na serra da Bodoquena, com seu registro temporal iniciado 

em aproximadamente 5,6 mil anos. A deposição de sedimentos micríticos ricos em 

fósseis (fácies Wf) na serra da Bodoquena marca o início desta sucessão, que 

também apresenta depósitos similares, mas ricos em grão de quartzo (Wq), no 

pantanal do Miranda. Estes sedimentos não são observados no platô 

Corumbá/Ladário e na serra das Araras. A formação destes sedimentos micríticos foi 

interrompida no Holoceno superior, a aproximadamente 2 mil anos, quando apenas 

a deposição de tufas (Bl e Bm) passa a ser registrada, tanto na serra da Bodoquena 

como na das Araras. Depósitos de tufas da sucessão 2 não foram registrados no 

pantanal do Miranda e no platô Corumbá/Ladário. 

4.3. Contexto geológico e geomorfológico  

As ocorrências de carbonatos continentais na área de estudo são associadas 

a contextos geológicos e geomorfológicos específicos, que favoreceram condições 

ideais ao desenvolvimento de carbonatos continentais com características, em geral, 

similares.  

O contexto geológico (Figura 1.4.2) das áreas de estudo é similar, salvo o 

pantanal do Miranda, que não apresenta exposição de rochas-fonte carbonáticas. O 

relevo (Figura 4.3.1) é relativamente similar nas serras da Bodoquena e Araras, 

enquanto no platô de Corumbá/Ladário é plano e próximo a escarpas e no pantanal 

do Miranda totalmente plano. Na serra das Araras, as exposições do Grupo Araras 

alcançam cerca de 800 m de altitude, e formam escarpas com desnível de 

aproximadamente 300 m em relação a um platô estreito, constituído de depósitos 

cenozóicos e elevado a aproximadamente 300 m acima do nível do mar (Anexo B-2). 

As escarpas são condicionadas por falhas normais de direção NE-SW, que se 

conjugam com outros lineamentos morfoestruturais de mesma direção. Além disto, é 

comum a associação dessas estruturas com dobras de eixo direcionado para NE-

SW (Anexo B-2). Neste contexto, os carbonatos continentais estudados ocorrem 

associados à escarpa da serra, onde formam quatro corpos alongados e estreitos, 

distribuídos ao longo de falha que coloca rochas do embasamento precambriano 

diretamente em contato lateral com depósitos cenozóicos. Estas ocorrências se 

destacam por conterem tufas (fácies Bl e Bm) sob forma de pendentes e, na base da 

escarpa, carbonatos calcretizados (fácies Wl), eventualmente também sobrepostos 
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por tufas (fácies Bl e Bm) (Anexo B-1). As ocorrências de carbonatos continentais na 

serra das Araras são relativas às associações de fácies B e D estando as 

associações B e C associadas à sucessão deposicional 1, e a associação D 

relacionada à sucessão deposicional 2.  

 

Figura 4.3.1 – Mapa da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, com destaque para as unidades de 

relevo que compõem a bacia do Pantanal e suas adjacências (ASSINE, 2003). 

O platô de Corumbá/Ladário, com altitudes médias de 120 m, é formado por 

carbonatos, incluindo dolomitos. do Grupo Corumbá, que são sobrepostos por 

carbonatos calcretizados das fácies Wl e Mb,. Falhas normais de direções NE-SW e 
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NW-SE (Anexo C-2) desenvolveram-se associados à estruturação do braquianticlinal 

do Maciço do Urucum (FREITAS, 2010), feição geomorfológica à qual se associa o 

platô. A subsidência parcial dos blocos mais próximos ao maciço (Figura 4.3.2 – A) 

deu origem ao platô e às escarpas e destacou o relevo desta unidade em relação à 

bacia do Pantanal. A maior concentração de afloramentos neste platô é verificada 

em sua parte norte (Anexo C-1), onde ocorrem vários pequenos corpos 

desconectados, de morfologias alongadas na direção NE-SW. A sul há, ainda, três 

corpos alongados na direção geral NW-SE. A fácies Wl aflora apenas nos locais 

onde o pacote sedimentar é mais espesso, enquanto a fácies Mb foi identificada em 

diversos contextos, desde finas camadas (< 1m) sobre o embasamento carbonático 

a camadas mais espessar (> 3 m) sobre a fácies Wl (Figura 4.3.2 - B). Em Corumbá, 

apenas a sucessão deposicional 1 foi identificada, sendo composta pela associação 

de fácies A e pela base da associação C, ambas calcretizadas.  
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Figura 4.3.2 – A – Pedreira Corcal em Corumbá. Observar a diferença de altitude entre a base do 

morro, com altitude correlata às ocorrências das fácies Wl (A) e Mb (C), e a planície do Pantanal ao 

fundo, em desnível de ~ 100 m; B – Perfil associado à escarpa do platô Corumbá/Ladário, onde 

rochas do Grupo Corumbá são sobrepostas discordantemente pelas fácies Wl (A) e Mb (C); C – 

Cachoeira do Aquidaban recoberta por tufa laminada (fácies Bl), com desnível total de ~ 120 m 

(Fotografia de R. Sotolani). 

A serra da Bodoquena e planaltos associados são constituídos pelo Grupo 

Corumbá, que atinge 600 e 350 m acima do nível do mar, respectivamente. Na 

porção mais elevada da serra, o Grupo Corumbá é composto por carbonatos 

calcíticos, enquanto que nos planaltos associados afloram carbonatos dolomíticos 

(ALMEIDA, 1945; BOGGIANI, 1993). O relevo atual nessa área é condicionado 

principalmente por falhas normais (Anexo D-2) de direção principal NNW-SSE a 

norte e NW-SE, N-S e NE-SW em sua porção centro-sul. A escarpa entre o planalto 

e a bacia do Pantanal apresenta cerca de 150 m de desnível (Figura 4.3.2 - B). Os 

carbonatos continentais afloram nas planícies sobre os planaltos, sendo as maiores 

áreas expostas correspondentes à fácies Wf. Esses depósitos são mais extensivos 

na porção oriental sul da serra, onde ocorrem sob forma de um grande corpo 

alongado de aproximadamente 80 km de extensão. Este, constituído pelas 

A B 

Mb 

C 
Wl 

Grupo Corumbá 

  3 m 

  1 m 

 50 cm 
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associações C e D, paraleliza falha NE-SW que ocorre entre rochas 

neoproterozóicas e paleozóicas do Grupo Corumbá e da Formação Aquidauana, 

respectivamente. Além disto, imediatamente a norte dessa ocorrência, os carbonatos 

são verificados, ainda, em drenagens que entalham planícies, principalmente 

associadas aos rios Formoso e Prata. Neste caso, ocorrem tufas (fácies Bl e Bm) em 

canais ativos e inativos (Figura 4.3.3 e Anexo D-1). A fácies Po é identificada apenas 

nos locais onde é possível ver o contato entre esta e a base da fácies Wf, sendo que 

a fácies Mb, a mais basal nesta área, ocorre diretamente abaixo da fácies Po. Assim, 

na serra da Bodoquena, a fácies Mb da associação C compõe a sucessão 

deposicional 1. O restante dos depósitos, que incluem as associações C (fácies Po e 

Wf) e D compõem a sucessão deposicional 2. 

 

Figura 4.3.3 - Modelo de relevo da serra da Bodoquena (MDE-SRTM; base de dados USGS, 2006), 

mostrando a forma e o posicionamento geomorfológico dos depósitos das fácies Wf nas drenagens 

associadas aos rios Prata e Formoso (Vista E-W, com exagero vertical de nove vezes).  

Por fim, o pantanal do Miranda situa-se em uma planície aluvial dentro da 

bacia do Pantanal, com altitudes de aproximadamente 90 m acima do nível do mar, 

diretamente sobre o lobo mais antigo (Pleistoceno) do megaleque do rio Taquarí 

(ASSINE, 2003) (Figura 4.3.1; ponto 5). Nessa área não ocorrem afloramentos dos 

carbonatos precambrianos (Anexo C-2), e consequentemente, seu condicionamento 

estrutural não é identificável. Apenas a fácies Wq, inserida no âmbito da sucessão 

deposicional 2, foi identificada nessa área, a qual ocorre em contato abrupto com a 

Formação Pantanal. A mesma fácies, que compõe a associação de fácies D, 

representa a sucessão deposicional 2. 

N 
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5. DISCUSSÕES 

A caracterização faciológica e cronoestratigráfica dos carbonatos continentais 

descritos neste trabalho conduz a uma discussão sobre seus paleoambientes de 

deposição, bem como a uma análise dos fatores que potencialmente teriam 

contribuído para condicionar sua gênese e evolução na região do Pantanal 

Matogrossense.  

5.1. Paleoambientes de deposição 

Os estudos sobre os carbonatos das adjacências do Pantanal Matogrossense 

são condizentes com deposição sob condições continentais, com formação em 

fluxos de detritos subaquosos, nascentes, lagos, e canais fluviais. A correlação 

estratigráfica revelou que nem todos os depósitos descritos são geograficamente 

relacionados. Entretanto, a análise faciológica demonstra que, apesar de distantes, 

esses carbonatos são comparáveis, o que indica repetição de condições ambientais 

similares nas diferentes áreas estudadas. Da mesma forma, a ocorrência das 

mesmas associações em idades distintas indica que houve recorrência temporal de 

condições de sedimentação similares. É importante lembrar, porém, que algumas 

associações faciológicas são geneticamente relacionadas, o que mostra que, pelo 

menos em parte, em uma mesma área de ocorrência elas compunham ambientes 

deposicionais lateralmente adjacentes dentro de um mesmo sistema deposicional. A 

análise paleoambiental a ser apresentada aqui leva em consideração esses 

aspectos estratigráficos, e discute os ambientes de sedimentação geneticamente 

relacionados levando em consideração as características individuais e 

relacionamento espacial das associações de fácies, em combinação com suas 

características isotópicas. As interpretações serão fornecidas, ainda, levando em 

consideração os aspectos geológicos e geomorfológicos de cada área de estudo. 

Associação faciológica A (fluxo de detritos subaquosos) 

A composição, exclusivamente pela fácies Wl, da associação de fácies A 

revela deposição por fluxos de alta energia, capazes de transportar clastos de 

granulometria até calhau. A grande variação granulométrica dos clastos e a natureza 

subarredondada são compatíveis com transporte de sedimentos por distâncias 

curtas, sugerindo deposição ainda próxima à sua fonte. A má seleção dos clastos, 

em parte derivados das rochas carbonáticas subjacentes, que flutuam em matriz fina 
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formando arcabouço aberto, lembra depósitos conglomeráticos depositados por 

ação da gravidade sob forma de fluxos de detritos em áreas proximais subaéreas de 

leques aluviais (JIANG et al., 2007). Entretanto a matriz carbonática fina, com 

fósseis de ostracodes, é compatível com deposição em ambiente subaquoso. Essas 

características levam a propor que a associação de fácies A registra fluxos 

gravitacionais de alta energia, que transportaram os clastos para ambiente 

dominantemente calmo, onde havia deposição de lama micrítica. Esta interpretação 

é condizente com o fato da associação de fácies A, que ocorre somente no platô 

Corumbá/Ladário, gradar para cima para a associação C, atribuída a ambiente 

lacustre, como será aqui discutido. Então, a interpretação mais provável é que os 

carbonatos dessa localidade registrem a entrada de volume significativo de clastos 

por instabilidade gravitacional em ambiente subaquoso relacionado a bacia lacustre. 

Feições similares são descritas em ambientes aluviais na Espanha, Bacia de 

Sorbas, onde se documentam conglomerados semelhantes à fácies Wl, também 

foram atribuídos a fluxos gravitacionais (CANDY et al., 2003), 

Apesar da proposta de deposição subaquosa, as demais feições presentes na 

fácies Wl da associação A são compatíveis com momentos de exposição subaérea e 

formação de solo. Isto é sugerido pela presença de textura deslocativa associada a 

pedotubos e texturas dos tipos beta e septal. Feições similares são comuns em 

calcretes expostos à atividade biológica (ALONSO ZARZA, 2003). A sobreposição 

de eventos de calcretização tende a ocorrer com a formação de texturas abiogênicas 

(alpha) devido à variação dos níveis freáticos e, em seguida, de texturas 

pedogênicas (beta) em um meio com bioturbações (WRIGHT; TUCKER, 1991). A 

sobreposição de tais feições é comum em calcretes em função do avanço dos 

processos pedogenéticos, que afetam não só os sedimentos perto da superfície, 

mas também os que se posicionavam na interface da zona vadosa com a freática, 

assim como observado em depósitos cretáceos da Bacia Bauru (FERNANDES, 

2010). Mais superficialmente, tem-se a ação de intemperismo químico e dissolutivo, 

relacionados com eventos de maior abundância hídrica, resultando em porosidade 

secundária. Tais períodos de umidade elevada apresentam-se registrados no tempo 

geológico, sendo caracterizados por poros de origem dissolutiva, o que foi também 

registrado na associação A dos depósitos estudados. Portanto, após ser formada em 

ambiente subaquoso, esta associação foi submetida a processos pedogenéticos 
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com formação de calcretes, com posterior dissolução. Feições comparáveis às 

observadas nos calcretes da associação de fácies A ocorrem em depósitos 

calcretizados descritos por Alonso-Zarza e Wright (2009). 

Os valores de δ13C e δ18O apresentam semelhança com os de outros 

sedimentos lacustres em processo de calcretização, por exemplo os registrados em 

calcretes maturos descritos na planície de Ganga, Índia (SINHA et al., 2006) (Figura 

5.1.1). Isso se deve ao fato de terem sido utilizadas amostras somente da matriz 

para essas análises, a qual reflete aos depósitos formados na bacia onde os fluxos 

de detritos se acumularam. Além disto, a presença de cimentos mais recentes 

podem ter causado contaminações, deixando os resultados mais negativos, assim 

como o registrado em ocorrências da Bacia Teruel, Espanha (ALONSO ZARZA et 

al., 2004). 

 

Figura 5.1.1 - Diagrama de dispersão dos valores de isótopos estáveis de C e O da associação 

faciológica A estudada em comparação com valores médios para outros carbonatos continentais 

(modificado de OLIVEIRA, 2009, baseado em ALONSO ZARZA; ARENAS, 2004, ANDREWS et al., 

1997, ANDREWS et al., 2000, BOGGIANI et al., 2002, BUCCINO et al., 1978, CHAFETZ et al., 1994, 

FRITZ, 1965, HORVATINCIC et al., 2003, SINHA et al., 2006 e SUGUIO et al., 1980). 
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Associação faciológica B (nascente) 

As ocorrências das fácies Bl e Mb, que configuram a associação B, 

caracterizam ambiente atribuído a nascentes, sendo as tufas laminadas (fácies Bl) 

depositadas próximas às áreas de nascente, e o carbonato fino (fácies Mb) 

depositado a jusante, com posterior calcretização. A geometria sob forma de 

pendentes em encostas permite sugerir formação em ambiente aquosode energia 

hidráulica elevada, o que teria promovido desenvolvimento de cachoeiras e 

pendentes em escarpas de serra (Anexo B-1). O posicionamento geomorfológico 

sugere que a circulação de águas meteóricas nos membros dolomíticos e calcíticos 

do Grupo Araras fluía para a vertente da serra das Araras, possivelmente em 

altimetria distinta da atual, ou seja, menos elevada (CORRÊA et al., 2006; CORRÊA 

et al., 2011). A gradação da fácies Bl com a fácies Mb, de matriz carbonática fina, 

permite sugerir que as nascentes gradavam para ambientes mais calmos, onde era 

possível a deposição de lama micrítica, em posição geomorfológica plana e um 

pouco mais afastada da base da escarpa da serra. Situações similares a estas são 

comumente observadas na Espanha, Bacia de Guadix (PLA-PUEYO et al., 2009), 

onde nascentes em áreas de embasamento carbonático ocasionam a deposição de 

tufas nos locais de maior energia e, ao ocorrer queda de energia do sistema 

deposicional, apenas carbonato micrítico passa a ser depositado nas áreas planas 

distais. Assim como no caso da associação A, a fácies Mb desta associação, 

apresenta texturas que são compatíveis com momentos de exposição subaérea e 

formação de solo. A ocorrência de textura deslocativa associada a pedotubos e às 

texturas dos tipos beta e septal, conferem à fácies Mb características comuns a 

calcretes expostos à atividade biológica durante o processo de pedogênese 

(ALONSO ZARZA, 2003). 

Pode-se relacionar as tendências dos valores de δ13C e δ18O (Figura 5.1.2) 

com o posicionamento das fácies Mb e Bl em campos correspondentes a 

sedimentos lacustres e fluviais, respectivamente, e não no campo de nascente, 

como era esperado.. Isto pode ter ocorrido porque, assim como na associação A, 

outras características, tais como cimentação tardia, fez com que os valores dos 

isótopos aproximassem do campo de sedimentos calcretizados, assim como ocorre 

com sedimentos similares na Espanha (ARENAS-ABAD et al., 2000). 
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Figura 5.1.2 - Diagrama de dispersão dos valores de isótopos estáveis de C e O da associação 

faciológica A, em comparação com valores médios para outros carbonatos continentais (modificado 

de OLIVEIRA, 2009, baseado em ALONSO ZARZA; ARENAS, 2004, ANDREWS et al., 1997, 

ANDREWS et al., 2000, BOGGIANI et al., 2002, BUCCINO et al., 1978, CHAFETZ; LAWRENCE, 

1994, FRITZ, 1965, HORVATINCIC et al., 2003, SINHA et al., 2006 e SUGUIO et al., 1980). 

Associação faciológica C 

O fato dessa associação ser dominada por fácies de carbonato fino, 

consistindo em fácies de mudstone/wackestone calcretizado (fácies Mb), carbonato 

(packstone/grainstone) oncolítico (fácies Po), carbonato (wackestone) fossilífero 

(fácies Wf) e carbonatoo (wackestone/packstone) quartzoso fossilífero (facies Wq), é 

compatível com deposição em ambiente dominado por fluxos de baixa energia, 

localmente com entrada momentânea de silicicláticos. Essas características 

faciológicas, adicionadas à morfologia de muitas das ocorrências desses carbonatos, 

que ocorrem sob forma de corpos descontínuos e alongados no topo das serras, 

sugere deposição em lagos.  

A abundância de ostracodes na fácies Wf suporta deposição em ambiente 

lacustre (UTIDA et al., 2012). A presença de gastrópodes e bivalves em posição de 

vida pode ter sido devida à ocorrência em ambientes calmos. A presença de fácies 

de carbonato (packstone/grainstone) oncolítico (fácies Po) não invalida esta 
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interpretação. Oncólitos são normalmente relacionados a ambientes rasos de alta 

energia, em que a movimentação contínua do fluxo favorece rolamento e 

crescimento sucessivo de lâminas biogênicas (LEINFELDER et al., 1990). 

Entretanto, estudo de oncólitos de água doce mostrou formação em condições 

estáticas, com cianobactérias desenvolvendo-se em diferentes posições (JONES et 

al., 1978). Oncóides assim formados mostram forte assimetria de suas lâminas 

(GOLUBIC et al., 1975). Os oncólitos da fácies Po apresentam características que 

são mais condizentes com crescimento em ambientes sujeitos a baixa energia de 

fluxo. Isto é revelado pelo crescimento assimétrico das lâminas, que são 

preferenciamente formadas acima de um núcleo. Além disto, o fato dos oncólitos 

mostrarem posicionamento similar uns aos outros, com núcleo na base e as lâminas 

formando feição côncava para cima, é indicativo de que a energia do sistema não 

era capaz de rolar um grão na fração areia. Isto teria resultado em revestimento 

carbonático irregular sobre eles, condizente com o ambiente lacustre proposto para 

a associação de fácies C.  

No pantanal do Miranda, esta associação, representada somente pela fácies 

Wq, é dominada por texturas e estruturas típicas de sedimentos formados em 

ambiente subaquoso dominantemente raso, com a presença de rizólitos e gretas de 

dessecação registrando momentos frequentes de exposição subaérea e 

desenvolvimento de solo. Neste local, a morfologia dos carbonatos sob forma de 

corpos circulares permite sua atribuição a ambientes lacustres. O domínio de matriz 

micrítica nessa fácies é condizente com ambientes calmos, típico de lagos. 

Entretanto, a presença de porcentagem relativamente elevada de grãos de quartzo 

indica proximidade com fonte de siliciclásticos. Como esses estratos estão 

depositados diretamente sobre os sedimentos arenosos, compostos por grãos de 

quartzo bem arredondados e bem selecionados, da Formação Pantanal, interpreta-

se que a lama carbonática misturou-se com grãos de quartzo provavelmente 

soprados para os lagos por ação eólica. O posicionamento destas ocorrências na 

porção distal do lobo 1 do megaleque do rio Taquarí (ASSINE, 2003), sugere 

introdução de água carbonatada através do lençol freático. Tal feição é recorrente de 

leques aluviais, como observado, na Bacia do Atacama, Chile (BELL, 1989). 

Fácies carbonáticas similares às descritas para a presente associação de 

fácies são registradas em outras sucessões lacustres, como na Bacia de Mainz, 
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Espanha (LEINFELDER; HARTKOPF-FRÖDER, 1990), Bacia de Campin, Espanha 

(ANADON et al., 1993) e Bacia Apallachiana nos EUA, (GARCÉS et al., 1994). Os 

estratos lacustres, relativos à fácies Mb da área de estudo foram expostos a 

processos de calcretização, o que é evidenciado pela presença de textura beta, tal 

como observado na Bacia de Madri (CALVO et al., 1995).  

A maioria das amostras analisadas para a associação C mostram valores de  

δ13C e δ18O compatíveis com sua deposição em ambientes lacustres e fluviais (Fig. 

5.1.3). Tais valores são semelhantes aos descritos para os depósitos da Bacia de 

Campin e Madri, Espaha (ANADON; UTRILLA, 1993; ALONSO-ZARZA et al., 1992).  

 

Figura 5.1.3 - Diagrama de dispersão dos valores de isótopos estáveis de C e O na fácies Wf, em 

comparação com valores médios para outros carbonatos continentais (modificado de OLIVEIRA, 

2009, baseado em ALONSO ZARZA; ARENAS, 2004, ANDREWS et al., 1997, ANDREWS et al., 

2000, BOGGIANI et al., 2002, BUCCINO et al., 1978, CHAFETZ; LAWRENCE, 1994, FRITZ, 1965, 

HORVATINCIC et al., 2003, SINHA et al., 2006 e SUGUIO et al., 1980). 

Associação faciológica D (canal fluvial) 

A presença de tufas laminadas (fácies Bl) e tufas maciças (fácies Bm), e suas 

texturas resultantes de precipitação in situ, indicam gênese em ambiente aquoso. A 

ocorrência em associação a canais ativos e paleocanais explicita sua ligação direta 

com canais fluviais. A variação de gradiente altimétrico e a consequente flutuação de 
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energia de canais fluviais intensificam a precipitação do carbonato de cálcio, devido 

à combinação de processos físico-químicos, como a perda de CO2 e a atividade 

microbiológica, ocasionando a precipitação de tufas sob forma de barragens, 

cachoeiras petrificadas e formações estromatolíticas (FORD; PEDLEY, 1996). Os 

depósitos ativos e inativos identificados nas serras das Araras e Bodoquena 

registram variações geomorfológicas ocorridas no tempo. Apesar de não ter sido 

identificado no platô Corumbá, fragmentos de tufas nos calcretes da associação A 

indicam a presença de tufas neste local ou próximos a ele em períodos passados. O 

desenvolvimento de tufas em canais fluviais é comum a muitas áreas carbonáticas, 

com destaque para os depósitos de Plitvice, Croácia (EMEIS et al., 1987). 

As análises de δ13C e δ18O são condizentes com campo relativo a depósitos 

fluviais e lacustres, sendo que alguns valores, referentes a ocorrências inativas, 

ocorrem no campo correspondente a carbonatos lacustres e fluviais em processo de 

calcretização. 

 

Figura 5.1.5 - Diagrama de dispersão dos valores de isótopos estáveis de C e O da Associação 

faciológica D em comparação com valores médios para outros carbonatos continentais (modificado de 

OLIVEIRA, 2009, baseado em ALONSO ZARZA; ARENAS, 2004, ANDREWS et al., 1997, 

ANDREWS et al., 2000, BOGGIANI et al., 2002, BUCCINO et al., 1978, CHAFETZ; LAWRENCE, 

1994, FRITZ, 1965, HORVATINCIC et al., 2003, SINHA et al., 2006 e SUGUIO et al., 1980). 
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5.2 Fatores condicionantes da gênese e evolução dos carbonatos  

A região do Pantanal Matogrossense e suas adjacências apresenta uma 

conjuntura de fatores geológicos, geomorfológicos e ambientais que favoreceram a 

deposição de carbonatos durante o Quaternário tardio, e que, pelo menos em parte, 

continuam a se formar até os tempos atuais. Um fator importante a ser analisado no 

entendimento da origem desses carbonatos é o clima. Isto porque o clima regional 

pode exercer função fundamental na formação de depósitos de carbonatos 

continentais. Em geral, a formação de carbonatos em lagos é comum, e independe 

da proximidade com rochas carbonáticas na bacia de captação. Isto porque cálcio e 

bicarbonato são íons facilmente remobilizados durante os processos intempéricos 

(TALBOT; KELTS, 1990), podendo ser carreados e concentrados em depressões 

distantes de suas fontes sob diferentes regimes climáticos (GIERLOWSKI-

KORDESCH, 2009). Entretanto, condições evaporíticas favorecidas pelo aumento da 

temperatura das águas superficiais reduzem a solubilidade do CO2 e, 

consequentemente, podem promover a formação de carbonatos lacustres.  

Para o caso das áreas de estudo, soluções de carbonatos de cálcio estavam 

à disposição em abundância a partir da dissolução dos carbonatos do embasamento 

precambriano. Sob essas circunstâncias, a sedimentação carbonática em sistemas 

lacustres e fluviais é imediata e seu acúmulo possível, desde que haja espaço 

suficiente para sua acomodação. Desta forma, o clima passa a ter papel secundário 

na formação desses carbonatos continentais, embora sua influência deva ser 

também investigada.  

Os depósitos carbonáticos estudados não apresentam elementos 

característicos que permitam interpretar controle climático em sua formação. Por 

exemplo, os depósitos de lago não estão associados com minerais evaporíticos que 

poderiam suportar formação sob condições de climas com tendência à aridez, como 

normalmente registrado em muitas sucessões lacustres de regiões áridas (CAMOIN 

et al., 1997). Um elemento que poderia ser utilizado como indicador paleoclimático 

são os calcretes presentes no topo da sucessão deposicional 1. Embora a origem de 

calcretes seja diversa (ALONSO-ZARZA; WRIGHT, 2009), as feições associadas 

com os calcretes da área de estudo evidenciam formação por processos 

pedogenéticos. Isto é especialmente revelado pela presença de textura beta, cuja 
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formação envolve atividade biogênica em perfis pedogenéticos (WRIGHT; TUCKER, 

1991). O desenvolvimento de calcretes pedogenéticos geralmente ocorre sob 

condições climáticas com tendência à aridez (NASH et al., 2003). Se este for o caso 

para os calcretes da área de estudo, então se pode interpretar que, após a formação 

da sucessão deposicional 1 dominantemente em ambientes lacustres, os carbonatos 

foram sujeitos à pedogênese sob condições de clima com tendência à aridez.  

Se a hipótese climática for levada em consideração, então poderia ser 

interpretado, ainda, mudança nas condições ambientais durante a deposição das 

sucessões 1 e 2. Assim, período de maior umidade no Ioniano teria favorecido o 

estabelecimento de lagos que, posteriormente, foram ressecados sob condições 

climáticas relativamente mais áridas, culminando com a formação dos calcretes. 

Posteriormente a esse evento de aridez, o regime hidrológico teria favorecido 

novamente o desenvolvimento de lagos e sistemas fluviais em um momento de 

maior umidade a partir do Holoceno médio. Desta forma, a formação dos 

carbonatos, tanto no caso da sucessão deposicional 1 quanto da 2, registraria 

períodos de maior umidade relativa. 

Os valores de isótopos estáveis de C e O são compatíveis com condições 

úmidas a subúmidas durante o desenvolvimento das tufas (fácies Bl e Bm) e dos 

sedimentos lacustres (fácies Po e Wf). Algumas amostras de sedimentos lacustres 

(fácies Wq) posicionam-se no campo de transição entre tufas e calcretes, só que 

com δ13C mais negativo. Este fato se deve a estes serem sedimentos expostos a 

períodos de ressecamento que, eventualmente, podem significar o início de 

processos de calcretização. Para os calcretes (fácies Wl e Mb), o resultado não é tão 

congruente como o esperado para estas rochas em outras partes do mundo 

(ALONSO ZARZA, 2003). Em geral, as feições texturais caracterizam processos de 

calcretização, o que é condizente com climas com tendência à aridez. Entretanto, os 

resultados das análises isotópicas mostraram a concentração dos valores em uma 

área de transição entre carbonatos em processo de calcretização e calcretes 

maturos (Figura 5.2.1). Isto pode significar exposição destas rochas a climas úmidos 

subsequentes ao último evento de calcretização, o que teria ocasionado a 

precipitação de cimentos carbonáticos sob condições climáticas relativamente mais 

úmidas.  
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Figura 5.2.1 - Diagrama de dispersão dos valores de isótopos estáveis de C e O obtidos neste estudo 

em comparação com valores médios para outros carbonatos continentais (modificado de OLIVEIRA, 

2009, baseado em ALONSO ZARZA; ARENAS, 2004, ANDREWS et al., 1997, ANDREWS et al., 

2000, BOGGIANI et al., 2002, BUCCINO et al., 1978, CHAFETZ; LAWRENCE, 1994, FRITZ, 1965, 

HORVATINCIC et al., 2003, SINHA et al., 2006 e SUGUIO et al., 1980). 

As variações climáticas observadas em regiões próximas, com o registro de 

mudanças de temperatura em escala milenar (CRUZ et al., 2005) durante o 

Pleistoceno, podem indicar a incidência de períodos de maior abundância hídrica na 

área estudada. Para as ocorrências do Holoceno o contexto aparenta ser similar, 

com a incidência eventos de maior frequência, mais abruptos, tais como os eventos 

BOND (TALBOT; LÆRDAL, 2000) definidos no Atlântico Norte e registrados em 

depósitos do Brasil central (BREMOND et al., 2012) e nos espeleotemas da região 

estudada (BERTAUX et al., 2002; SAITO DE PAULA, 2012). A presença de tais 

eventos de variação climática poderia estar ligada ao condicionamento da 

sedimentação na área, sendo que quanto mais úmido, mais propicio à formação de 

sistemas lacustres e fluviais, e quando mais secos, mais propício ao 
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desenvolvimento de processos de calcretização. Se observada a situação climática 

atual, é possível notar que toda a área de estudo encontra-se entre duas áreas de 

clima subumido a semi-árido, uma no Chaco e outra no centro-nordeste do Brasil 

(SOTO et al., 2006). Este posicionamento atual pode indicar a sensibilidade da 

região a variações climáticas que afetam os sistemas climáticos da América do Sul, 

colocando a região do Pantanal sob a influência de climas mais secos que os 

observados hoje em dia. 

Além da hipótese climática discutida acima, a estrutural é outro fator que deve 

ser discutido como potencialmente significante na gênese dos carbonatos estudados 

da região do Pantanal. Esta possibilidade é sugerida aqui tendo em vista o contexto 

geológico e geomorfológico que condicionam as ocorrências desses carbonatos. Em 

particular, um ponto de importância é a associação direta entre os corpos 

carbonáticos e as estruturas tectônicas que remontam ao Ciclo-Brasiliano 

(ALVARENGA et al., 2004), em resposta à subsidência da Bacia do Pantanal e a 

soerguimentos devido à orogenia andina (USSAMI et al., 1999). Além desta relação 

direta com a formação dos sítios de deposição dos carbonatos continentais, a 

tectônica, ativa na borda sudoeste da Bacia do Pantanal (GESICKI; RICCOMINI, 

1998) influi diretamente na geração de pontos de surgência de água carbonatada 

associados às falhas. Na serra da Bodoquena, atividades que ocasionam o 

soerguimento da Formação Tamengo, porção calcítica do Grupo Corumbá, e o 

rebaixamento da Formação Bocaina, da porção dolomítica do mesmo grupo, são 

capazes de controlar o nível freático regional, independentemente do clima da região 

(SALLUN FILHO, 2005). 

Na serra das Araras, a influência das estruturas na gênese dos carbonatos é 

clara. Isto é demonstrado pelo fato desses ocorrerem somente sob forma de corpos 

alongados coincidentes com escarpa de falha de direção NE-SW. Esta escarpa 

separa a serra, com exposições do Grupo Araras, do platô rebaixado, construído em 

depósitos cenozóicos. Influência estrutural é também sugerida no caso da gênese 

dos carbonatos que ocorrem na serra da Bodoquena, onde os depósitos mais 

expressivos formam um corpo alongado, que também paraleliza falha NE-SW. Esta 

falha define o contato entre rochas neoproterozóicas e paleozóicas do Grupo 

Corumbá e Formação Aquidauana, respectivamente.  
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Adicionalmente, ressalta-se a espessura (~10 m) dos depósitos holocênicos 

na serra da Bodoquena, que se formaram em pouco menos de 6 mil anos, o que 

indica taxa de deposição de aproximadamente 1,6 m/mil anos. Esta taxa de 

sedimentação relativamente alta sugere provável geração de espaço de 

acomodação por efeito tectônico. O fato dos carbonatos no platô Corumbá/Ladário 

formarem vários pequenos corpos alongados segundo falhas de direção NE-SW a 

norte e NW-SE a sul é, também, compatível com a hipótese estrutural como 

importante fator de influência na gênese dos corpos carbonáticos estudados. A 

ocorrência de depósitos de fluxos de detritos subaquosos nessa localidade pode 

também ser usada como evidência de instabilidades gravitacionais por efeito sísmico 

contemporâneo à sedimentação lacustre. 

Portanto, embora a hipótese climática deva ser melhor investigada, não se 

pode descartar que a presença de falhas e outras estruturas geológicas tiveram 

influência na geração dos carbonatos da região do Pantanal. Assim, bacias lacustres 

alongadas se instalaram em áreas subsidentes ao longo de estruturas tectônicas, 

principalmente planos de falha. Para essas àreas rebaixadas fluíram drenagens que 

carregaram soluções carbonatadas derivadas do embasamento carbonático do 

entorno. Nesses lagos, a sedimentação ocorreu ainda durante a atuação do evento 

de sismicidade. O falhamento produziu desníveis topográficos significativos. Estes 

teriam favorecido gradientes altimétricos variáveis e, até mesmo, escarpas abruptas, 

que teriam promovido o desenvolvimento de sistemas fluviais, inclusive associados a 

nascentes e cachoeiras, onde houve a formação dos depósitos de canais fluviais e 

de tufas, estas últimos principalmente como pendentes. 

As análises químicas dos depósitos de carbonatos continentais da região 

estudada não apresentaram valores signficativamente diferentes dos descritos em 

outras regiões do globo com registro de depósitos similares (ALONSO-ZARZA, 

2003; ANDREWS, 2006).  

5.3. Evolução tectono-sedimentar 

A análise do registro deposicional nas áreas estudadas aponta para o 

desenvolvimento de sistemas lacustres diretamente sobre o embasamento 

carbonático précambriano dos grupos Corumbá e Araras, representado pela unidade 

deposicional 1. Os dados de datação disponíveis mostraram que esse registro 
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sedimentar ocorreu por volta do Ioniano (Tabela 4.2.1.) na serra das Araras e no 

Platô Corumbá/Ladário. Estima-se que também os depósitos basais da Serra da 

Bodoquena tenham se formado neste tempo, embora os carbonatos lacustres basais 

dessa localidade permaneçam por serem datados. A formação desses lagos ocorreu 

após intervalo de tempo extensivo de não deposição e/ou erosão, durante o qual 

houve o desenvolvimento de discordância no topo dos carbonatos precambrianos 

em todas as áreas estudadas, exceto no Pantanal do Miranda, onde este contato 

não foi observado. A maior espessura desses depósitos lacustres basais foi 

registrada no platô Corumbá/Ladário, onde o lago recebeu aporte sedimentar gerado 

por fluxos gravitacionais, que retrabalharam sedimentos previamente depositados, 

além de carbonatos do embasamento précambriano. No caso da serra das Araras, 

houve também o desenvolvimento, ainda que restrito, de tufas em escarpas sob 

forma de nascentes, o que leva a inferir que naquela área os lagos deveriam estar 

conectados com canais fluviais que escoavam sobre topografia acentuada. 

Como proposto no item anterior, o mais provável é que a origem da série de 

lagos documentados para o Ioniano nas áreas estudadas tenha sido favorecida por 

estruturas pré-existentes e possivelmente tectônica atuante. Subsidência ao longo 

de planos de falhas e em suas adjacências teriam localmente favorecido o acúmulo 

de água sob forma de lagos alongados paralelamente aos planos de falhas, como 

registrado nos anexos B-2, C-2 e D-2. Soluções carbonatadas derivadas da 

dissolução de rochas carbonáticas do embasamento precambriano do entorno 

teriam convergido para essas áreas deprimidas, gerando os depósitos estudados. O 

desenvolvimento de espesso pacote com depósitos de fluxos de detritos 

subaquosos no platô Corumbá/Ladário pode ter também sido promovido por 

sismicidade tectônica. Alternativamente, instabilidades gravitacionais em ambientes 

calmos, como o lacustre, podem ocorrer em função da entrada rápida de sedimentos 

carreados por canais fluviais sob forma de deltas, ou por efeito de fluxos de alta 

energia causados pela ação de ondas de tempestades. Como não existem 

evidências nem de depósitos deltaicos, nem de tempestitos em associação a esses 

depósitos, pode-se argumentar que os depósitos de fluxos de detritos presentes na 

associação A tenham sido favorecidos pela ação de ondas sísmicas 

contemporâneas à sedimentação, o que se coaduna com a origem tectônica 

sugerida para os lagos presentes na sucessão deposicional 1. 
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Após a deposição lacustre ioniana, as áreas de estudo foram submetidas a 

um período de exposição subaérea, quando houve o desenvolvimento de processos 

pedogenéticos, com a gênese de calcrete. Este mostra características de horizontes 

de solo carbonático maduro, implicando em um período de tempo de exposição 

relativamente longo, como indicado pelo fato dos perfis de calcrete apresentarem 

vários metros de espessura. Além disto, o elevado grau de maturação destes 

calcretes é evidenciado pela sobreposição de texturas alpha e beta. Como discutido 

previamente, a sobreposição dessas texturas mostra o avanço dos processos 

diagenéticos com efeito não somente na superfície, mas também em maiores 

profundidades pela combinação de processos abiogênicos e biogênicos  

No Holoceno médio houve interrupção do processo de pedogênese, com 

retomada de deposição carbonática. Este momento é registrado pela sucessão 

deposicional 2. Na serra da Bodoquena, permaneceram condições de sedimentação 

lacustre pelo menos entre 5,8 e pouco mais que 2,1 mil anos A. P., com deposição 

da associação de fácies C. O fato destes estratos estarem interdigitados com a 

associação de fácies D nesta localidade (Figura 4.1.2.1) indica que lagos se 

desenvolveram ao mesmo tempo em que carbonatos estavam sendo formados em 

canais fluviais e pendentes de encostas em seu entorno. Os últimos apontam para a 

presença de nascentes e cachoeiras, que também podem ter sido promovidas por 

acentuação do gradiente altimétrico da serra, dando origem a declives entre esta e o 

planalto Maracaju-Campo Grande (Figura 4.3.1). Nesse planantlo se instalou a bacia 

hidrográfica do rio Miranda, que captura todas as drenagens da área oeste da serra 

da Bodoquena. Se esta interpretação for aceita, então é possível que mudanças 

geomorfológicas provocadas pela tectônica tenham contribuído para a mudança 

gradativa do sistema lacustre para fluvial, seja lateralmente, seja temporalmente. 

Na serra das Araras, os depósitos carbonáticos formados após a superfície de 

calcretização desenvolvida sobre os depósitos ionianos não registram mais 

sedimentação em ambiente lacustre. Nessa área, a evolução da sedimentação deu-

se exclusivamente em canais fluviais e pendentes de nascentes, integralmente 

representada na sucessão deposicional 2. Já no platô Corumbá/Ladário, não houve 

retomada de sedimentação carbonática após a formação dos calcretes. Tal situação 

diferenciada pode ter sido motivada pelo número reduzido de corpos de água (rios e 

lagos) na superfície (Anexo C-1 e C-2). A evolução da tectônica regional, com a 



85 
Emiliano Castro de Oliveira 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Rochas Carbonáticas Continentais (Quaternário) do Pantanal Matogrossense e Adjacências 

subsidência da Bacia do Pantanal que cerca o platô, pode ter capturado as 

drenagens da região, deslocando o curso do rio principal, o Paraguai, para o entorno 

do platô de Corumbá/Ladário e do Maciço do Urucum (Anexo C-1 e C-2).  

Por fim, os depósitos relativos a sistemas lacustres do pantanal do Miranda 

(associação C, fácies Wq) apresentam características deposicionais que permitem 

associar o evento de deposição holocênica (registro de idade de 3,9 mil anos A. P.; 

Tabela 4.2.1) a uma variação no nível freático em função de subsidência da Bacia 

do Pantanal (ASSINE, 2003; ASSINE et al., 2004). Este evento foi pontual, e de 

curta duração, uma vez que não são observados depósitos similares na área em 

outro contexto temporal. 

5.5. Conclusões 

O mapeamento dos carbonatos continentais quaternários que ocorrem no 

Pantanal Matogrossense e suas adjacências, adicionado ao seu estudo 

sedimentológico-estratigráfico, petrográfico cronológico e isotópico, permitiu 

reconstruir os ambientes deposicionais e discutir os fatores mais prováveis 

envolvidos em sua gênese. O estudo das fácies demonstra que a sedimentação se 

deu em ambientes deposicionais de fluxo de detritos subaquosos, nascentes, lagos 

e canais fluviais. 

A presença de calcretes pedogenéticos leva a aventar clima relativamente 

árido a semi-árido em parte do tempo de desenvolvimento desses depósitos. 

Considerando hipótese climática, período de maior umidade no Ioniano é advogado, 

o que teria favorecido o estabelecimento de lagos que, posteriormente, foram 

ressecados sob condições climáticas relativamente mais áridas, culminando com a 

formação dos calcretes. Posteriormente a esse evento de aridez, o regime 

hidrológico teria favorecido novamente o desenvolvimento de lagos e sistemas 

fluviais em um momento de maior umidade a partir do Holoceno médio. Dados 

isotópicos são compatíveis com esse possível aumento de umidade após a 

formação de calcretes pedogenéticos 

Mesmo considerando possível influência climática, uma conclusão do 

presente estudo é a importância da estruturas geológica, bem como da tectônica 

atuante, como fatores primordiais na formação dos carbonatos quaternários da 
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região do Pantanal Matogrossense. Esses depósitos não ocorrem aleatoriamente 

nas áreas estudadas, mas formam, mais comumente, corpos alongados distribuídos 

paralelamente a zonas de falhas. Este fato permite propor que a formação dos 

carbonatos estudados registra a precipitação a partir de águas carbonatas derivadas 

de rochas do embasamento precambriano do entorno, que fluíram, pelo menos em 

grande parte, para lagos formados em áreas subsidentes propiciadas por atividade 

tectônica. Adicionalmente, houve deposição em nascentes e cachoeiras, 

desenvolvidas em canais fluviais pela presença de gradientes topográficos, 

possivelmente decorrentes de ação tectônica. A ocorrência, embora local, de fluxos 

de detritos subaquosos em ambiente lacustre, como verificada no platô 

Corumbá/Ladário, pode também ter sido promovida por instabilidades gravitacionais 

causadas por eventual sismicidade contemporânea à sedimentação.  

A estruturação geológica pré-existente e a evolução tectônica da área 

estudada favoreceu o estabelecimento de sistemas lacustres e fluviais, compostos 

por nascentes, diretamente sobre o embasamento precambriano. Houve formação 

de fluxos de detritos associados aos sistemas lacustres no platô Corumbá/Ladário. 

Após período de calcretização que finda esta fase deposicional, houve o 

restabelecimento de sistemas lacustres, desta vez associados a sistemas fluviais, 

que permanecem até os dias atuais. 
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ANEXO A – Mapa da Área de Estudo 
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ANEXO B - 1 – Mapa Geológico e de Afloramentos de Carbonatos Continentais 

na Serra das Araras (MT) 
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ANEXO B - 2 – Mapa Geológico Simplificado e de Estruturas Associadas aos 

Depósitos de Carbonatos Continentais na Serra das Araras (MT) 
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ANEXO C - 1 – Mapa Geológico e de Afloramentos de Carbonatos Continentais 

no Platô de Corumbá (MS) e Pantanal do Miranda (MS)
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ANEXO C - 2 – Mapa Geológico Simplificado e de Estruturas Associadas aos 

Depósitos de Carbonatos Continentais no Platô de Corumbá (MS) e Pantanal 

do Miranda (MS) 
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ANEXO D – 1 – Mapa Geológico e de Afloramentos de Carbonatos Continentais 

na Serra da Bodoquena (MS)
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ANEXO D – 2 – Mapa Geológico Simplificado e de Estruturas Associadas aos 

Depósitos de Carbonatos Continentais na Serra da Bodoquena (MS) 



ANEXO D-2

Mapa Geológico Simplificado e de Estruturas Associadas 
aos Carbonatos Continentais na

Serra da Bodoquena (MS)

Base de dados:
Anjos, C.E. and Okida, R. (2000) Geologia. In: Zoneamento Ambiental da Borda 
Oeste do Pantanal - Maciço do Urucum e Adjacência (Ed J.S.V. Silva), pp. 23-46. 
EMBRAPA Informação e Tecnologia, Brasilia, DF.
IBGE/DGC. Base Cartográfica Contínua, ao milionésimo – BCIM: versão 3.0. Rio 
de Janeiro, 2010. Schobbenhaus, C.,  Gonçalves, J.H., Santos, J.O.S., Abram, 
M.B., Leão Neto, R., Matos, G.M.M., Vidotti, R.M., Ramos, M.A.B., Jesus, J.D.A. 
de  (eds.) (2004) Carta  Geológica  do  Brasil  ao Milionésimo. Folha  SE.21 - 
Corumbá. 
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ANEXO E – Lista dos afloramentos estudados 



Ponto Latitude Longitude Local Tipo Fósseis Observações
1 S21 14 46.9 W56 34 13.5 Mineração Xaraiés Lacustre Gastrópodes Amplo depósito; Mineração ativa; Vadóides na base do depósito
2 S21 15 13.5 W56 33 36.2 Ponte / Rio Formoso Tufa Vadóides no leito e em concreções; Contato com Form. Bocaina
3 Cachoeira do Taika Tufa Vegetais Ativas e inativas; Revestindo os fósseis vegetais
4 S21 00 13.3 W56 30 07.9 Cachoeira do Taika Lacustre Gastrópodes Margens do rio; Grande quantidade de fósseis
5 S21 00 07.0 W56 30 09.7 Cachoeira do Taika Tufa Vegetais Caverna de tufa; espeleogênese no interior
6 S21 00 12.6 W56 30 06.8 Cachoeira do Taika Lacustre Gastrópodes Ocorrem também bivalves
7 S21 03 51.3 W56 44 27.4 Córrego Seputá Lacustre Gastrópodes Rio corta depósito; Bolhas presas em esteiras algais
8 S21 02 06.6 W56 52 44.9 Cach. Aquidaban Tufa Cachoeira de tufas; Tufas ativas
9 S21 02 03.0 W56 52 31.0 Cach. Aquidaban Tufa Tufas inativas muito cristalizadas
10 S21 02 02.8 W56 52 29.5 Cach. Aquidaban Tufa Vegetais Perfil de amostragem (4); Tufas inativas
11 S21 01 22.0 W56 37 17.8 MS-178 Tufa Vegetais Tufas inativas com folhas fossilizadas
12 S20 36 04.4 W56 38 48.4 Rio Betione Tufa Gastrópodes Pq. Da Cachoeiras (Bodoquena); forte fluxo; Tufas ativas; Fósseis nas margens
13 S20 35 01.7 W56 39 05.5 Rio Betione Tufa Gastrópodes Tufas ativas; Barragens de tufas; Fósseis nas margens, em micrítos (Bodoquena)
14 S20 32 46.4 W56 43 05.1 Córrego Campina Lacustre Gastrópodes Fósseis abundantes; Depósito na marge do córrego
15 S20 37 50.9 W56 39 11.5 Rio Betione Tufa Gastrópodes Baln. Prudente Correa; Fósseis em depósito nas margens
16 S21 06 47.1 W56 29 51.6 Bonito Lacustre Gastrópodes Periferia de Bonito; Fósseis abundantes; ocorrem calcretes na base do depósito
17 S21 06 53.3 W56 23 03.0 Rio Formoso Tufa Gastrópodes Maior rio da região; Grande depósito lateral de micrítos; Tufas ativas e inativas
18 S21 07 18.0 W56 23 09.7 Ilha do Padre Tufa Gastrópodes Alta energia; Grande depósito lateral de micrítos; Gastrópodes fósseis e viventes
19 S21 11 30.9 W56 30 41.3 Rio Formosinho Tufa Gastrópodes Rio entalhando depósito micrítico; Feições de litificação na calha do rio
20 S21 14 30.0 W56 31 55.4 Estrada Lacustre Colúvio oxidado recobrindo depósito micrítico
21 S21 15 07.9 W56 32 09.6 Praia da Figueira Lacustre Gastrópodes Antiga lavra de micritos; Rio Formoso entalha micritos no local
22 S21 16 45.6 W56 33 18.0 Estrada Lacustre Novamente os micrítos são recobertos por colúvio ferruginoso
23 S21 25 47.9 W56 32 15.4 Rio Prata Lacustre Gastrópodes Amplo depósito
24 S21 25 13.2 W56 32 01.5 Rio Prata Lacustre Gastrópodes Fazenda Varjão; área de várzea
25 S21 25 27.7 W56 32 07.7 Rio Prata Lacustre Gastrópodes Local de sondagem
26 S21 25 35.6 W56 32 11.5 Rio Prata Lacustre Gastrópodes Local de sondagem
27 S21 16 22.7 W56 32 18.9 Estrada Lacustre Micritos em contato com solo terrígeno
28 S20 58 19.8 W56 32 49.5 Afluente do Mimoso Lacustre Gastrópodes Lago e barragem de tufas fitohermais em depósito micrítico
29 S20 55 03.6 W56 35 02.2 Córrego da Olaria Lacustre Gastrópodes Depósito micrítio com tufas fitohermais; Gastrópodes são abundantes
30 S20 52 02.7 W56 36 45.0 Córrego Pitangueiras Tufa Vegetais Tufa composta por fragmentos carbonáticos incrustrados; recobre solo terrígeno
31 S20 48 46.7 W56 37 21.6 Córrego Taquaruçu Solo Apenas solo terrígeno, sem tufas
32 S19 34 53.9 W57 02 14.2 Pantanal Sul Palustre Gastrópodes Lentes carbonáticas do Pantanal; rico em gastrópodes
33 S18 59 53.2 W57 39 18.5 Corumbá Calcrete Escadaria do Porto de Corumbá; perfil de Calcretes
34 S18 59 44.1 W57 39 06.4 Corumbá Calcrete Posto Fluvial; Calcretes em blocos rolados
35 S18 59 40.6 W57 38 48.9 Corumbá Calcrete Calcretes sobre Grupo Corumbá



Ponto Latitude Longitude Local Tipo Fósseis Observações
36 S18 59 55.6 W57 39 57.7 Corumbá Calcrete Calcretes sobre Grupo Corumbá
37 S19 21 11.0 W57 33 58.9 BR-262 km 729 Calcrete Ampla exposição de calcretes
38 S19 28 09.9 W57 02 38.4 Pantanal Sul Palustre Gastrópodes Ampla lente micrítica; rica em gastrópodes
39 S21 01 51.1 W56 36 48.8 Córrego Anhumas Embasamento Corre sobre o Grupo Corumbá
40 S21 07 00.8 W56 45 22.0 Córrego Seputá Lacustre Gastrópodes Erosão na margem da estrada; Corta os sedimentos lacustres
41 S21 07 13.5 W56 45 25.1 Córrego Seputá Lacustre Gastrópodes Ponte sobre o córrego; sedimentos lacustres aparentes
42 S21 02 14.8 W56 50 45.0 Estrada Lacustre Surgência; Área pantanosa
43 S21 02 36.2 W56 48 17.2 Estrada Calcrete Calcretes sendo intemperizados; Contato com micritos (?)
44 S21 26 13.3 W56 28 06.2 Córrego Cure Tufa Barragem de tufas
45 S21 40 51.6 W56 45 45.4 Rio Azul Tufa / Lacustre Barragem de tufas; Micritos como substrato
46 S21 45 06.0 W57 33 50.0 Estrada Solo Solo cimentado por carbonatos
47 S21 45 29.9 W57 33 57.9 Estrada Solo Solo cimentado por carbonatos
48 S22 10 21.2 W57 30 55.8 Rio Apa Lacustre Rio entalhando depósito micrítico
49 S22 10 08.1 W57 31 11.8 Rio Apa Calcrete Afloramento de calcretes cortado pelo rio
50 S21 48 02.5 W57 34 33.5 Estrada Solo Solo cimentado por carbonatos
51 S21 44 39.2 W57 29 20.6 Estrada Solo Solo cimentado por carbonatos; Duricrust
52 S21 02 23.0 W56 47 47.3 Estrada Calcrete / Tufa Vegetais Contato entre tufas e calcretes
53 S20 51 00.4 W56 49 10.8 Estrada Calcrete / Tufa Vegetais Contato entre tufas e calcretes; Borda oeste da Serra da Bodoquena
54 S20 51 15.8 W56 49 00.9 Estrada Calcrete Controle, relativo ao ponto 53
55 S21 02 04.7 W56 52 24.2 Estrada Tufa Vegetais Inativa; Borda oeste da Serra da Bodoquena
56 S21 25 05.7 W56 23 25.5 Balneário de Jardim Tufa Tufas fitohermais; cachoeiras e barragens
57 S21 27 45.8 W56 21 31.1 BR-267 Solo Duricrust; Sobre a Formação Aquidauana
58 S20 32 47.4 W56 42 59.6 MS-339 Lacustre Gastrópodes Sob ponte; Em Bodoquena
59 S20 32 39.4 W56 43 24.0 MS-339 Calcretes No leito da estrada; Crosta fina, com fragmentos de quartzo e tufas.
60 S20 31 15.3 W56 53 36.3 MS-339 Tufa Tipo perched , em encosta; Estrada corta antiga cachoeira de tufas
61 S20 32 38.5 W56 44 26.3 MS-339 Calcrete Lado oposto do mesmo morro do ponto 59.
62 S20 32 32.0 W56 42 36.1 MS-178 Lacustre Gastrópodes Assentado sobre o embasamento (Grupo Corumbá).
63 S21 55 30.8 W57 15 16.9 Estrada Solo Estrada para Caracol; Duricrust
64 S21 56 58.1 W57 15 26.4 Estrada Solo Estrada para Caracol; Duricrust
65 S21 58 48.9 W57 14 36.0 Estrada Solo Estrada para Caracol; Duricrust
66 S21 59 02.2 W56 54 47.2 Estrada Solo Estrada para Caracol; Duricrust
67 S20 43 04.4 W56 34 49.2 Estrada Tufa / Foscrete Faz. Xirú; Barragem / Faz. Ressaca; Foscrete sobre a Formação Bocaina
68 S20 18 45.4 W56 51 46.0 Estrada Tufa / Calcrete Tufas em contato com calcretes; Tufas perched
69 S19 00 45.6 W57 41 10.1 Pol. Ambiental Calcrete Ocorrência em Corumbá; No Platô Corumbá-Ladário
70 S19 01 20.3 W57 41 18.8 AGESA (Aduana) Calcrete Corumbá; No Platô Corumbá-Ladário; Contato com a Formação Tamengo



Ponto Latitude Longitude Local Tipo Fósseis Observações
71 S19 02 50.2 W57 43 25.4 Estrada Calcrete Em leito de estrada; Controle
72 S19 14 01.6 W57 49 58.1 Estrada Calcrete Base do Morro Jacadigo; Cimentação ferruginosa associada (Ferricrete?)
73 S19 05 41.8 W57 42 23.2 Estrada Calcrete Em leito de estrada; Controle
74 S19 06 20.8 W57 41 34.8 Estrada Calcrete Em leito de estrada; Controle
75 S19 06 57.6 W57 41 37.3 Estrada Calcrete Em leito de estrada; Controle
76 S19 08 05.1 W57 37 26.7 Estrada Calcrete Em leito de estrada; Controle
77 S19 09 35.0 W57 39 26.3 Estrada Calcrete Sobre a Formação Bocaina; 50 m de extensão; Feições freáticas
78 S19 05 52.6 W57 40 57.8 Estrada Calcrete Sobre a Formação Bocaina; Feições freáticas
79 S19 05 57.9 W57 41 11.7 Estrada Calcrete Sobre a Formação Bocaina; Feições freáticas; Pequena pedreira
80 S19 01 04.3 W57 41 00.4 Pedreira Corcal Calcrete Exposição do Platô Corumbá-Ladário; Do contato com embasamento ao solo
81 S19 01 56.8 W57 34 33.3 Morro do Bugio Calcrete Fragmentos do protólito preservados; Contato com Grupo Corumbá
82 S19 22 27.4 W57 03 02.8 Pantanal Sul Palustre Lentes carbonáticas do Pantanal; rico em gastrópodes
83 S19 23 51.4 W57 02 57.8 Pantanal Sul Palustre Lentes carbonáticas do Pantanal; rico em gastrópodes
84 S19 31 34.9 W57 02 26.8 Pantanal Sul Palustre Lentes carbonáticas do Pantanal; rico em gastrópodes
85 S15 48 43.4 W57 06 49.3 Estrada Tufa Tufas ativas, barragens; Serra das Araras
86 S15 48 01.5 W57 04 13.1 Estrada Calcretes Serra das Araras; Faz. Morro do Meio
87 S15 51 21.8 W57 07 16.6 Estrada Tufa Serra das Araras; Sob ponte
88 S15 54 20.4 W57 10 11.0 Estrada Calcretes Serra das Araras; Pequena lavra na margem da estrada
89 S15 57 06.1 W57 12 05.5 Estrada Tufa Serra das Araras; Escarpa; Perched



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F –Tabelas de dados isotópicos e geoquímicos 



 

 

1 - Valores dos isótopos estáveis de C e O para a associação faciológica A. Amostras do platô de 
Corumbá. 

Amostra Fácies δ
13CVPDB δ

18OVPDB 
TUF33 B-2 Wl -7.13 -6.97 
TUF33 B-4 Wl -6.89 -6.48 
TUF33 D-1 Wl -6.70 -7.72 
TUF33 D-3 Wl -7.70 -7.15 
TUF33 D-2 Wl -7.31 -7.64 
TUF33 F-3 Wl -7.31 -6.36 
TUF33 F-1 Wl -7.03 -8.33 
TUF33 I-1 Wl -7.23 -8.10 
TUF33 I-3 Wl -7.12 -4.78 
TUF33 I-4 Wl -7.50 -9.70 
TUF33 J-1 Wl -5.96 -7.96 
TUF33 J-2 Wl -6.03 -6.34 
TUF33 K-1 Wl -6.87 -7.59 
TUF33 K-2 Wl -4.51 -6.35 
TUF33 K-3 Wl -5.97 -8.32 
TUF33 L-1 Wl -4.68 -7.49 
TUF33 N-1 Wl -6.87 -4.65 
TUF33 L-2 Wl -7.02 -6.18 
TUF33 M-1 Wl -6.68 -5.98 

 

2 - Valores dos isótopos estáveis de C e O para a associação faciológica B. Amostras da serra das 
Araras. 

Amostra Fácies δ
13CVPDB δ

18OVPDB 
FX86 Bl -6,04 -7,13 
FX88 Bl -6,41 -7,37 
FX85 Bl -5,25 -7,84 
FX87 Bl -6,37 -8,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 - Valores dos isótopos estáveis de C e O para a associação faciológica C. Dados das amostras com 
prefixo C e T extraídos de Utida, 2007. Amostras da serra da Bodoquena. 

Amostra Fácies δ
13CVPDB δ

18OVPDB 
TUF01 A Co -5,50 -7,01 
TUF01 B Co -5,87 -7,99 
TUF01 C Co -6,14 -8,04 
TUF01 D Co -8,58 -6,76 
TUF01 E Co -7,76 -7,64 
C 2.0 2.5 Wf -7,00 -7,00 
C 1.5 2.0 Wf -7,37 -7,64 
C 1.0 1.5 Wf -7,76 -7,64 
C 0.0 1.1 Wf -7,47 -7,78 
C 0.0 0.5 Wf -6,53 -7,29 
T 30 38 Wf -6,97 -6,86 
T 48 58 Wf -7,06 -7,14 
T 58 63 Wf -7,05 -7,00 
T 72 82 Wf -7,12 -6,96 
T 128 134 Wf -6,88 -7,57 
T 160 170 Wf -5,38 -7,87 
T 215 244 Wf -3,54 -8,52 
T 259 266 Wf -3,22 -8,41 

 
.4 - Valores dos isótopos estáveis de C e O para a associação faciológica C. Amostra do pantanal do 
Miranda. 

Amostra Fácies δ
13CVPDB δ

18OVPDB 

08 TUF 33A1 Wq -6,674 -6,636 
08 TUF 33F2 Wq -7,077 -5,326 
08 TUF 33I2 Wq -7,047 -4,207 
08 TUF 32B3 Wq -5,925 -6,839 
08 TUF 32B4 Wq -7,032 -5,434 

 

5 – Valores dos isótopos estáveis de C e O para a Associação faciológica F. Amostras da serra da 
Bodoquena. Dados das amostras 12, 03, 07 e 10, extraídos de Oliveira, 2009. 

Amostra Fácies δ 13C (V-PDB) δ 18O (V-PDB) 
07 TUF 05 A (1) Bl -3,983 -8,111 
07 TUF 05 A (2) Bl -3,108 -7,809 
07 TUF 05 A (3) Bl -1,384 -8,598 
07 TUF 05 A (4) Bl -2,282 -8,059 
07 TUF 09 A (1) Bl -5,254 -8,426 
07 TUF 09 A (2) Bl -3,501 -7,380 
07 TUF 09 A (3) Bl -3,254 -7,298 
07 TUF 09 A (4) Bl -4,215 -7,482 
07 TUF 12 Bl -9,263 -7,881 
07 TUF 03 A Bm -7,550 -7,518 
07 TUF 03 B Bm -3,480 -8,104 
07 TUF 07 D Bm -4,735 -6,289 
07 TUF 10 A Bm -5,710 -6,749 
07 TUF 10 B Bm -6,088 -7,818 
07 TUF 10 C Bm -5,513 -7,083 
07 TUF 10 D Bm -6,002 -6,975 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G – Difratogramas 
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Difratograma da amostra 07-TUF-03B 
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Difratograma da amostra 07-TUF-07 
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Difratograma da amostra 07-TUF-10A 
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Difratograma da amostra 08-TUF-32A1 
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Difratograma da amostra 08-TUF-32A2 
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Difratograma da amostra 08-TUF-32B1 
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Difratograma da amostra 08-TUF-32B2 
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Difratograma da amostra 08-TUF-32B3 
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Difratograma da amostra 08-TUF-33F 
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