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RESUMO

'Ja
oestudo."u""o*oobietivoaanáliseestratigráficadoGrupocorumbá.Esta
pranarto da
América do sur com exposições no
un¡dade afrora na reg¡ao ce.rråi
constituindo parte da Faixa de
Bodoquena e nos arredores do Macico de Urucum'
Dobramentos Paraguai e da cobertura cratônica'
orogenético Pan A Faixa ¿e oooramãnios Paraguai, relacionada ao eevento
Amazônico a leste do Bloco Rio Apa'
Africano - Brasiliano, o"ol.," " sudeste ào Cráton
de baixo grau metamórfico' que
onde compreende metassedimentos neoproterozóicos'
se estendem sobre o cráton.
polifásica' com

deformaçäo
São caracterfsticas desta unidade geotectônica a
p¿ra oeste e noroeste' e o escasso
dobras isoclinais e falhas de empurrão de vergência
km, com exposiçõos em Goiás
registro vulcânico básico. Ãpr"."n,u extensão de_1 5OO
grande arco
(sudoeste), Mato Grosso e ivlato Grosso do Sul' formando o coniunto um
com a convexidade voltada para o cráton'
propostas para
Apesar das diversas e controvertidas subdivisões estratigráf¡cas
o inferior é representado
as unidades aflorantes, é possfvel distinguir três coniuntos.
pelfticos de
predominantemente
pelo Grupo cuiabá, caracterizado por meiassedimentos
(Grupo
carbonatadas
lãr¿ter iurbidÍt¡co. o conjunto médio é marcado por sucessões
(Formação
Puga)'
ói^ã¡ã-" iãtm'aÇäo Araras) recobrindo sedimentos glácio-marinhos
osuperiorérepresentadoporarenitosefolhelho^scontinentais(GrupoAltoParaguai}'
porção meridional da
As unidades carbonáticas pertencem ao Grupo corumbá, na
o
faixa, e à Formação Araras ao norte, originadas em contextos ambientais
icos distintos'
estratigráf
"OGrrpoCorumbáérepresentadoporsucessãodoaproximadamenteTOOmde

e pelitos carbonosos
".p"."*u.nprusenta,nabase,conglomerados,arenitosepelitos(formaçõesCadiueuse
cerradinho) iassando a dolomitos (Formação Bocaina) e calcários
(Formação Guaicurusl'
(Formação Tãmengol, recobertos por espesso pacote pelftico

e
Formação Tamengo, são encontrados os fósseis metazoários cloudina
estromatolftico
registro
Corumbetta, enquanto qr" nã For.ução Bocaina há abundante
associado a ocorrências de rochas fosfáticas'

Ñ.

oGrupocorumbá,comoumtodo,possuiregistroestratigráficotfpicodasdemais

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

AinvestigacãodeisótoposdeCeopermitiuidentificar,naFormaçãoTamengo'
(+ 5o/oo), interpretada
u uuriuçào O" aitiro" du valoies negativo" i-3o/*) para posilivos
comoincursãopositivaediacar¡ana,tambémencontfadaemdemaissucessões
carbonáticas pós-glaciação Varanger'

sedimentares possibilitou delinir duas seqÍiências
como Bacia
estratigráficas relacionadas à evolução de bacia tift'to-drift, aqui definida
Corumbá.Aprimeiraseqüência(est¿g¡orift},essencialmenteterrfgena,éconstitufda
pelas formações cadiueus e cenadinho. A segunda (estágio driftl abrange as formações
'Bocaina,
Tamengo e Guaicurus, separando as duas seqüencias, foi identificada marcante

O estudo de fácies

Branca'
superf lcie erosivã, denominada Superffcie de Aplainamento Pedra

AFormaçãoAraras,"*po"t"naporçãonofteenordestedaFaixaPqraguai,na

Serra das Araraó e no Sinclinai da Guia, apresenta distribuição f aciológica.relativamente
inferior da
mais homogênea do que a encontrada no Grupo Corumbá' A metade
(calcário/folhelho
Êorn.'uçao Ãraras é formada por calcários calcfticos e ritmitos
destes
carbonãso) e a superior por dolomitos com estromatól¡tos' A depqsição para
gradativa
passagem
carbonatos teria ocorrido em provável mar epicontinental, com
sedimentação continental das formações Raizama, Sepotuba e D¡amantino' Fecirando a evolução geológica da Faixa Paraguai, ocorreram deformações
de
tectônicas brasil¡anas, måis ¡ñten"ãs nas porções orientais da faixa, soguidas
magmatismo granltico pós-tectônico, com idade ao redor de 5O0 Ma'

t

ABSTßACT

of the Neoprcterozoic
T|,,s ¡/,esls reports the results of the stratigraphic analysis
to the Maciço do
adiacent
and
Corumbá Gtoup, that ctops out in the Bodoquena Plateau
Corumbá
lJrucum, in Mâto Grosso do Su!, Brazi!, central South America' Rocks of the
southeast
Group ionstitute part of the Paraguay Mobite Eelt and paft¡allY cover the
margin of the Amazon Craton.
¡s a l Soo-km
The Paraguay Mobite Belt (Pan-African-Brasilano orogenetic event)
and
metamotphic
tow'grade
by
-long arc convãx þwards the cnton. lt ¡s charactet¡zed
and
inverse
folds
isoclinal
sedílnentarv rocks subiected to polyphase deformation, with
faults w¡th westward and northwestward vergency'
Thrce pr¡nc¡pat successricns arc recognized in this region, the lowest represented
by the cuiabá Group. whìch is made up of pet¡tic sediments of turbiditic character. The
¡ntermediate succession is marked bY the caúonates of the corumbá Gtoup and Arcns
Fomat¡on. The uppermost succession comprises the continental sandstones and shales
of the Paragu¡a Gtouq,
The carbonate units were deposited ¡n two distintic sedimentary environments
and strct¡grcphic contexts. The corumbá Group occurs in the southern portion of the
Paraguay- Mobite Bett and the Ararcs Formation in the north. The co¡umbá Group
,eu"h"" Toom in th¡ckness and presents from the bottom to top: conglomerctes'
sandstones and pelitic sediments (cadiueus and ceffadinho fomations); dolostones
(Tamengo Format¡on); and
lBocaina Formation), limestones and cdtbonaceous shales
shales (Guaicurus Formation)'

ThroughthestudYofsedimentaryfacies'itwaspossibletorecognizetwo

stratigraph¡c sequences related to the evolution oÍ a rift-to-dtift basin' here defined as
the corumbá Basin. The lower terrigenous sequence (tift stage) is composed of the
cadiueus and ceffadinho formations. The upper sequence (drift stage) inctudes the
Boca¡na, Tamengo and Guaicurus formations. These sequences are separcted by na
outstand¡ng erosional surface here called Pedra Branca Unconformity'
the corumbá Group are the metazoan fossits cloudina and
Corumbella in the Tamengo Formation and stromatol¡tes, which may be associated with
phosphatic rocks, in the Bocaina Formatíon,
The invest¡gî.t¡on of stabte isotopes (C, Ol reveated a vatiation of õ13C"o" from
negative lSoloo) to positive vatues (+5olool, interpreted herc as the Ediacaran Posìtìve
Excursion which is found in alt othet post-Varanger cdfuonatic successions'
The Araras Formation (in the nofthern paft of the PanguaY Mobile Belt) pfesents
a more homogeneous facies disttibution than the co¡umbá Group, The lowet part of th¡s
formation is composed of catcitic limestones and rhythmites (limestones/ca¡bonaceous
shate) and the upper presents sÜomatolitic dolostones, These ca¡bonates wefe
deposited under epeiric matine conditions that gdve waY upwards to te igenous
sedimentatìon of the Ra¡2ama, Sepotuba and Dìamantino formations'

Among the fossits

in

The final stages in the geologicat evolut¡on of the Paraguay Mobile belt was
marked by intense Brcs¡t¡ano tecton¡c deformation in this eastern portion followed by
pos-tecton¡c grcn¡tic magmatism at about 5OO Ma.
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