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GEOLOGIA DA CHAPADA DOS PARECIS, MATO GROSSO, BRASIL
SETEMBRINO PETRI" e VICENTE JOSE FULFARO""
ABSTRACT The Parecis Plateau separates the Amazonas basin from the La Plata River
basin, and thus is one of the most important watersheds in South America. It is made up of
the Parecis Formation that lies in unconformity upon the Early Cretaceous Tapirapua Basalt
and crystalline rocks of Pre-Silurian age. The Parecis Formation begins with fine sandstones
having an abundant clay matrix, followed by fine-to-medium grained, cross-bedded sandstones. To the south, several levels of conglomerate enveloping clayey sandstone lenses represent
the upper part of the Formation, which in the north comprises a thick cross-bedded sandstone
sequence. The summit of the plateau is covered by Tertiary gravel deposits that unconformably overlie the Parecis Formation.
Directions of paleocurrents drawn from cross-bedding in the sandstones show a northward
transport, which is also indicated by increasing thincknesses of the sandstone facies northward. The main source area for the whole formation would then be located to the south. The
gravel deposits that rest in unconformity upori the sandstones show a paleocurrent directed to
the south, based on pebble orientation and on the distribution of sedimentary bodies resem-

bling old fanglomerates.
An idea of the tectonic and paleogeographic evolution of this area may be obtained from
these facts and also from knowledge of the stratigraphic column of the adjoining Parana sedimentary basin. In the Late Cretaceous, fluviatile sedimentation was going on throughout the
Parecis and Parana basins, which were separated by an arch, here named the Paraguay
Arch, made up of Pre-Silurian metamorphic and sedimentary rocks- of the Alto Paraguay and Cuiaba Groups. This arch is a great continental N~S tectonic structure separating two cratonic areas that is represented in the studied area by rocks of the Paraguay Geossyncline. To
the south, this arch has a continuation through the N~S oriented Asunci6n Arch, now tectonically depressed in a graben where olivine basalts 46 m.y. old crop out.
During the Eocene the Paraguay Arch underwent downfauIting that also gave rise to the
present geomorphic situation and the initiation of the Amazonas and La Plata River basin.
Fanglomerate deposits formed along the southern flank of the Parecis Plateau, the newly formed watershed of these two great basins. At this time climatic conditions were probably semiarid. Climatic oscillations and base level changes led to the present situation with downcutting through the gravel deposits by streams of the Paraguay River basin.

INTRODUCAO
A estratigrafia e a estrutura geologica
da Chapada dos Parecis, norte do Mato Grosso, sao aqui
estudadas. Esta chapada constitui-se no divisor de aguas das
duas maiores bacias fluviais da America do Sui, as bacias do
Amazonas e do Prata (Fig. I).
o flanco sui da chapada e parcialmente formado por
basaltos eocretaceos e 0 topo e constituido por dep6sitos
cenoz6icos. As encostas situadas entre os basaltos e a superficie de cimeira, que constitui 0 divisor, sao ocupadas
por sedimentos neocretaceos da Formacao Parecis. Este
complexo de rochas rnesozoico-cenozoicas assenta-se sobre sequencias pre-cambrianas e eopaleozoicas, ocupando
terras baixas e a chamada Provincia Serrana.
A regiao era, ate data relativamente recente, desprovida de boas estradas e infestada de malaria, dificultando 0
desenvolvimento de trabalhos geologicos que fossem
alem de reconhecimentos. Castelnau (1850, 1851 e 1852)e
Evans (1894) realizaram observacoes geol6gicas durante
suas viagens. No seculo XX surgiram diversos trabalhos,
iniciando com 0 de Campos (1909, in Almeida, 1964).
Seguiram-se os de Oliveira (1915), Ab'Saber (1954), Almeida (1964), Oliveira (1964), Hennies (1966) e Guimaraes (1971). Este ultimo autor incluiu na Formacao

Parecis arenitos eopaleoz6icos e, portanto, sua discussao
sobre a idade desta Formacao foi prejudicada. Em data
mais recente, equipes de geologos da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) pesquisaram a area
dentro do Projeto Aluvioes (Correa e Couto, 1972) e do
Projeto Centro-Oeste. Os trabalhos que versam sobre a
geologia regional das chapadas do interior do Brasil geralmente tratam os dep6sitos cretaceos apenas de
passagem.

o

presente trabalho teve os seguintes objetivos:

a) identificar mais precisamente as areas de ocorrencia

das rochas cretaceas e cenoz6icas da Chapada dos Parecis; b) sugerir, com os dados obtidos, possiveis ambientes
geradores das forrnacoes presentes; c) reconstruir paleocorrentes e, principalmente; d) estabelecer as provaveis
rela90es entre esses dep6sitos sedimentares e as bacias sedimentares do Amazonas e do Parana.
Estudos sedimentol6gicos e estratigraficos foram realizados tendo em vista aqueles objetivos. Discutiu-se,
tambem, a evolucao tect6nica da area, que esteve relacionada com 0 comportamento do Arco Central Paraguaio
(Fig. I), durante 0 Mesoz6ico e 0 Cenozoico,

" Institute de Geociencias, USP - Caixa Postal 20899, CEP 01000 - Silo Paulo

** Instituto de Geociencias

e Ciencias Exatas da UN ESP . CEP 13500

~

Rio Claro

Revista Brasileira de Oeocunctas Volume 11(4), 1981

275

,0"
. BOGOTA

[SCALA

o

100

300

soc ~ ...
LUIZ

LEGENDA
EMBASAMENTO

'0

D Areo

o

estcocdc

~:?Area tectcnrco

discutido

LJ

'0

'0

(Modif. de Almeida 1967)

Figura 1 - Embasamento

LOCALlZAC;Ao DA AREA ESTUDADA
A regiao
esta localizada entre as latitudes de 11° e 15° S, e as longitudes de 56° e 60° W, que inclui a Chapada dos Parecis
e areas vizinhas. A Chapada, divisor de aguas entre as bacias do Amazonas e do Prata, atinge 650 m de altitude.
As cabeceiras do sistema fluvial do Rio Paraguai (pertencente a Bacia do Prata) descem pelos flancos meridionais
da Chapada enquanto as cabeceiras do sistema fluvial do
Rio Amazonas descem pelos flancos setentrionais. Os
cursos de agua do flanco sui silo mais curtos e, portanto,
dotados de nivel mais elevado de energia que os do flanco
norte. A Chapada, portanto, e uma cuesta, mergulhando
suavemente para 0 norte, e fortemente dissecada, de modo que as cabeceiras das duas maiores bacias hidrograficas da America do Sui estao, as vezes, separadas por
distancias de menos de 3 km (Fig. 2).
Os dep6sitos mesoz6icos e cenoz6icos silo bruscamente interrompidos, no lado norte, ao longo da latitude de

II °30' S, por urn sistema de falhas, entrando em contato
com 0 embasamento pre-cambriano do Craton de Guapore (Figs. I e 2). Referencias a ocorrencia de rochas da
Formacao Parecis, ao norte dessa latitude, nao foram
confirmadas visto que tais rochas foram identificadas por
Amaral (1974) como sedimentos arenosos eopaleoz6icos
e, como ta!, aparecendo no mapa geologico do Projeto
Centro-Oeste (Fig. 2). As rochas mesoz6icas silo limitadas, ao norte, pelo referido paralelo de 11 o 30'; a oeste se
estendem pelo Territ6rio de Rondonia; e a leste atingem 0
meridiano de 54° W.
Ao sui e a leste da Chapada dos Parecis estende-se a
Provincia Serrana, formada por rochas eopaleozoicas
exibindo amplos sinclinios e anticlinios dirigidos para
NE-SW. As cristas correspondem as rochas mais resistentes dos anticlinios enquanto os vales correspondem aos
sinclinios. Ao sui da Provincia Serrana estende-se a Baixada Cuiabana ocupada por rochas pre-cambrianas erne-
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Figura 2 - Mapa Geologico da Chapada Parecis, regtao do Rio Alto Paraguai
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tam6rficas eopaleoz6icas. A Baixada Cuiabana passa para 0 Pantanal Mato-grossense, ao sui, constituido por extensas terras baixas que mergulharn para 0 sui, onde atingem altitudes s6 de algumas dezenas de metros. 0 embasamento dos sedimentos quaternarios que ocupam 0 Pantanal Mato-grossense situa-se abaixo do nivel do mar.
Os basaltos eocretaceos ocupam a chamada Serra de
Tapirapua, que forma 0 degrau frontal do flanco sui da
Cuesta dos Parecis. Os sedimentos neocretaceos
dispoem-se acima dos basaltos em outro degrau, sendo
cobertos pelos sedimentos cenoz6icos que, por sua vez,
sao capeados por urn ubiquo leito lateritico que ocupa 0
topo da Chapada. A geomorfologia da regiao reflete,
portanto, a estrutura geologica,
o topo da chapada e plano e ocupado por vegetacao
secundaria do tipo de cerrado que contrasta com a vegetacao mais densa da area basaltica e de areas ao norte,
pertencentes ao sistema de drenagem do Amazonas. A
floresta e provavelmente reliquia desenvolvida durante
condicoes climaticas diferentes das vigentes hoje. Dunas
de areia sao largamente desenvolvidas na area de juncao
das rodovias BR-364 e MT-127, onde 0 Rio Juruena possui suas cabeceiras. Elas parecem ter side recentemente
estabilizadas, sendo ocupadas por incipiente e delgada
cobertura vegetal. A estabilizacao do campo de dunas e
motivado antes pela vizinhanca da densa floresta equatorial das grandes reservas indigenas dos Parecis e Nhambiquara, que se estendem ao norte, do que mudancas locais
das condicoes climaticas. Regionalmente, flutuacoes
diarias de temperatura, bern acima de lOoC, com noites
frescas e dias quentes, a presenca de uma estacao seca e a
composicao arenosa das rochas sao condicoes favoraveis
ao desenvolvimento de dunas. A rernocao da floresta favoreceria a expansao das dunas.
o topo da chapada esta profundamente dissecado, Os
sedimentos cenoz6icos foram os mais afetados pela
erosao, descobrindo sedimentos ida Formacao Parecis
que afloram nos vales. A juventude desse processo e evidenciada pela presenca de sedimentos recentes capeando
as divisores.
A litostratigrafia da regiao foi
descrita principalmente por Almeida (1964) que deu mais
enfase as rochas eopaleoz6icas. Estas, que foram reunidas no Grupo Alto Paraguai, ocupam a maior parte do
vale do Alto Paraguai, da Bacia do Prata e do vale do Rio
Arinos, da Bacia do Amazonas. Sao pouco deformadas a
oeste, aumentando as deforrnacoes para leste.
A coluna estratigrafica da regiao e a seguinte:
Terciario - Quaternario - Dep6sitos sem nome
Discordancia
Neocretaceo - Formacao Parecis
Discordancia
Eocretaceo - Formacao Tapirapua
Discordancia
Formacao
Diamantino
Pre-Siluriano - Grupo Alto Paraguai
Formacao
Discordancia
Sepotuba
Formacao
Raizama
Pre-Cambriano - Grupo Araras

ESTRATIGRAFIA
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Formacao Raizama
Esta
Formacao consiste, de acordo com Correa e Couto
(1972), em tres litofacies: a) arenitos, arc6sios e subarc6sios passando, para cirna, para arenitos predominantemente quartzosos e siltitos, e folhelhos subordinados. Arenitos conglomeraticos se intercalam na parte basal: b) ·ard6sias amareladas colocadas acima da lito facies
a: e c) a parte superior da Formacao e constituida de arenitos de granulacao media a grossa, com estratificacoes
cruzadas, estruturas gradacionais e estruturas de escavacao e preenchimento. Estas sugerem ambiente fluvial
como gerador desses sedimentos. A Formacao aflora ao
longo da rodovia Cuiaba - Santarem,

Grupo Alto Paraguai

Formacao Sepotuba
Caracteriza-se por sedimentos
finos. Folhelhos perfazem 70"70 da Formacao. Subordinadamente, ocorrem arenitos, arc6sios e siltitos. Ela
aflora, em geral, nos nucleos dos anticlinios e, ao que parece, assenta concordantemente sabre a Formacao Raizarna. Seu limite ocidental corresponde, aproximadamente,
ao tracado da rodovia Alto Paraguai - Nortelandia (Fig.
3). A espessura, de acordo com Hennies (1966), seria de
500 m, mas Correa e Couto (1972) admitem espessura
media de 3 000 m.

Formacao Diamantino
As litologias predominantes
sao folhelhos duros associ ados a folhelhos e siltitos
micaceos finamente laminados. Localrnente; como, por
exemplo, em torno da cidade de Diamantino, ocorrem
arenitos finos, avermelhados em leitos macicos, A Formacao aflora entre Diamantino e Arenapolis (Fig. 3) e
. suas espessuras situam-se em torno de 400 a 500 m (Correa e Couto, 1972). Ela jaz, concordantemente, sobre a
Formacao Sepotuba. Muitos exemplos de estruturas de
escavacao e preenchimento e estratificacoes cruzadas acanaladas sao encontrados na rodovia que liga Diamantino
a rodovia BR-364, nas proximidades do contato com 0
Basalto Tapirapua, A lenticularidade das camadas e bern
visivel nesses afloramentos. As estruturas sedimentares
sugerem ambiente fluvial de sedimentacao. Segundo
Hennies'{Dtiti), ha gradual aumento da espessura da Formacao em direcao aos vales dos rios Cuiaba, Novo e Paranatinga, onde atinge espessuras de 2 500 a 3 000 m. E
possivel, portanto, que nessas areas 0 ambiente de sedimentaeao passe para marinho raso e, neste caso, a area
Diamantino-Arenapolis seria nao-marinha, marginal a
este mar eopaleoz6ico. As tres formacoes parecem ser
concordantes e, possivelmente, exibindo passagern gradacional. Correa e Couto (1972) notararn que os arenitos intercalados nos folhelhos da Formacao Sepotuba sao semelhantes aos da Formacao Raizama, 0 que sugere relacoes de interdigitacao. As tres forrnacoes representariam subambientes diferentes de uma plataforma instavel
e sincronicas, pelo menos parcialmente.
f,lasalto Tapirapuil
Este basalto, de natureza toleitica, cobre uma area de 350 km", a oeste da cidade de Diamantino e norte das cidades de Alto Paraguai, Nortelandia e Arenapolis. Localmente, ele exibe estruturas
amigdaloidais, tendo side reconhecido como derrame
vulcanico. Atinge espessura maxima de 300 m em sua
borda ocidental, decrescendo para 50 m nas proximidades de Diamantino e se acunhando entre Diamantino e a
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Figura 3 - Mapa geologico da Chapada Parecis, regiao do Rio Alto Paraguai

rodovia BR-364. quando, entao, a Formacao Parecis se
assenta diretamente sobre 0 Grupe Alto Paraguai.
A idade eocretacea, determinada por metodos radiometricos, permite sua correlacao com os enormes derrames basalticos da Bacia do Parana (Fig. 1). A identificacao do basalto como derrame e sua datacao sao de importancia primordial para 0 estabelecimento da sucessae
de eventos tectono-sedimentares que ocorreram na area.
0 primeiro trabalho sobre a coFormat;:ilo Parecis
bertura arenosa da Chapada dos Parecis foi de autoria de
Vogel (1893). A Formacao foi, contudo, delienada pela
primeira vez por Oliveira (1915). Almeida (1964) considerou a possibilidade de que esta Formacao pudesse ser urn
prolongamento da Formacao Bauru da Bacia do Parana,
de idade neo-cretacea. Conglomerados que afloram ao
longo da rodovia que liga Diamantino a BR-364 foram
colocados por Almeida (op. cit.) na base da Formacao
Parecis. Contudo, uma idade mais nova, cenoz6ica, esugerida pelas medidas de paleocorrentes (Fig. 3).
As melhores exposicoes desta Formacao situam-se entre Nortelandia e a Fazenda Camargo. A Fig. 4 reproduz
uma secao geologica SW-NE, nesta area, intersectando 0
Basalto Tapirapua e a Formacao Parecis. o',contatoentre
essas duas forrnacoes localiza-se pr6ximo ao Rio Santana. Neste local, a Formacao Parecis se inicia com um siltito grosseiro avermelhado, mal selecionado, com diametro medic dos graos da ordem de 0,031 mm, Subordinadamente, ocorrem camadas de arenitos bem selecionados, com dilimetro medic dos graos de 0,100 mm,
Arenitos muito finos a finos constitui a principal litogia da Formacao na area estudada (Fig. 3). Os sedimentos mais argilosos sao constituidos por siltitos de granulacao media (Fazenda Camargo) a grossa (margem esquerda do Rio Arinos), em leitos aparentemente macicos,

Toda a parte inferior da Formacao, pelo menos nas
exposicoes da parte media da frente da escarpa da Chapa-.
da dos Parecis, e constituida por sedimentos de granulacao fina. A parte superior, exposta pr6xima ao topo da
escarpa (Fig. 4), contem diversos niveis de conglomerados comumente associados a estruturas de e eavacao e
preenchimento irregularmente distribuidas. Os conglomerados que preenchem os canais possuem seixos de 10 a
20 em de diametro. Pequenas lentes arenosas, com espessuras de ordem de 4 mm, ocorrem dentro dos conglomerados. As camadas conglomeraticas sao separadas por
leitos de siltitos e arenitos finos, contendo grlinulos esparsos fortemente silicificados. Os leitos conglomeraticos
possuem espessuras variaveis, de 15 a 80 em, e os siltitos
e arenitos intercalados, espessuras variaveis de 80 a
130 em, Os conglomerados, portanto, aparecem como
leitos descontinuos, havendo tambern esparsos afloramentos isolados.
Acima dos conglomerados ocorrem corpos de arenitos
finos e muito finos, em forma de cunha, com estratificacoes cruzadas, de acordo com Correa e Couto (1972).
A Formacao, no territ6rio de Rondonia, de acordo com
Oliveira (1969), inicia-se com leitos argilosos passando,
para cima, para os arenitos parecis tipieos. Segundo esse
autor, ao longo da rodovia BR-29, entre os quilometros
32 e 40, ao sui do Rio Barao de Melgaco, os leitos argilosos basais con tern grande numero de seixos ou rnesrno
matacoes de gnaisses caotieamente distribuidos. Esta litologia foi interpretada como 0 resultado de corridas de
lamas.
Almeida (1964) silencia sobre 0 possivel ambiente gerador da Formacao-de Parecis, Contudo, tendo em vista
que ele a correlacionou com a facies nao-calcaria da Formacae Bauru, ele implicitamente atribuiu origem fluvial
a Formacao, Vieira (1965) e Correa e Couto (1972) admi-
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Figura 4 - Perfil geologico do Chapada do Parecis, Estado do Malo Grosso, Brasil.

tiram origem e6lica. No relat6rio do Projeto Centro.Oeste, a Formacao e subdividida em dois membros - um
de origem e6lica e outro, acima, de origem aquosa. As
evidencias geologicas aqui apresentadas, as analises granulometricas e as estruturas sedimentares excluem definitivamente origem e6lica, pelo menos na area estudada.
Esses sedimentos, realmente, possuem fortes caracteristicas indicativas de ambiente fluvial, tendo sido originados
em canais fluviais e em planicies de inundacao. As secoes
estratigraficas e as descricoes das ocorrencias nas areas
estudadas pelos mesmos autores sao tambem sugestivas
de sedimentos depositados em ambientes aquosos, nao
obstante as interpretacoes anteriores.
Medidas de direcoes de estratificacoes cruzadas em
varies afloramentos resultaram em vetores dirigidos para
NNW e NNE, em bases regionais. As paleocorrentesdurante a sedimentacao Parecis, portanto, devem ter fluido
para NNW e NNE, sugerindo que 0 depocentro da bacia
estaria localizado ao norte da area estudada. Esta interpretacao e consistente com a sugerida pela distribuicao
das espessuras da Formacao, as quais aumentam para 0
norte ate a regiao do sistema de falhas do paralelo
II °30' S. Em Nortelandia, a Formacao possui 50 m de
espessura enquanto em Utiariti (Fig. 2) os arenitos da
Formacao possuem espessura de, pelo menos, 120 m.
Dep6sitos Cenoz6icos
Almeida (1964) ja tinha chamado a atencao para esses depositos, ressaltando suas caracteristicas de extensa sedimentacao conglomeratica disposta em forma de leque aluvial na base das escarpas de
arenito Parecis. Este autor tambem notou a cobertura de
solos arenosos sobre os basaltos da cimeira da Serra de
Tapirapua e descreveu as camadas lateriticas constituidas
de n6dulos vesiculares que geralmente cobrem e protegem as cimeiras da chapada. Correa e Couto (1972)
chamaram-nas de "cobertura areno-Iateritica", adiantando que sua espessura ultrapassa 1,0 m. Esses auto res

nao mencionaram os conglomerados cenoz6icos que, erroneamente, interpretaram como pertencentes II Formacae Parecis.
o Quaternario das formacoes Pantanal, Xaraies e
Guapore, que se estendem pelas partes mais baixas dos
vales das terras baixas, sao de idade mais jovem que ados
dep6sitos cenoz6icos da Chapada, de acordo com deducoes baseadas na evolucao geologica da area aqui
apresentada.
Os conglomerados cenoz6icos da Chapada formam,
na realidade, cascalheiras que ocupam um degrau da
frente das escarpas, situado entre os arenitos Parecis, que
afloram nas encostas, e um segundo topo chato, ocupado
pelos basaltos Tapirapua, Ocorrem, tambem, onde se ausentam os basaltos, cobrindo, em parte, 0 contato direto
entre as forrnacoes Parecis e Diamantino.
As cascalheiras sao formadas principalrnente por seixos de quartzo. Subordinadamente, comparecem quartzitos e metarenitos. Os seixos de maiores dimensoes atingem 10em de diametro, contudo sao mais comuns os de 2
a 8 cm. A forma esferica predomina, perfazendo cerca de
43"7. dos seixos. Seixos disc6ides constituem 26% do total e os restantes sao de forma cilindra ou de lamina.
A forma das litossomas sugere leques aluviais, como
ja foi lembrado por Almeida (1964); contudo, sua distribuicao, como tambem a gradacao vertical para componentes arenosos, sugere fanglomerados de idade posParecis.
Medidas de imbricacao de seixos nos afloramentos resultaram no reconhecimento de vetores geralmente com
direcoes SSW e SSE, com um vetor deduzido de afloramentos pr6ximos a "Porto Parecis", na BR-364, dirigido
para ESE.
Os depositos areno-lateriticos sao mais jovens que as
cascalheiras. Estruturas de escavacao e preenchimento
foram observadas entre essas duas unidades em afloramentos da Fazenda Camargo.
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EVOLUCAO TECTONICA E PALEOGEOGRAFICA DURANTE 0 MESOZOICO E 0 CENOZOICO
Te ndo
em vista que 0 Basalto Ta pirapua e a unica unidade precisamente datada, as relacoes de contato entre 0 basalto e a Formacae Parecis revestem-se de irnportancia primordial. 0
basalto possui a idade de 135 milhoes de anos, de aco rdo
com Minioli et 01. (1971) . E em corpo ma grnatico basico
isolad o , cro nologica rnente correlacionado ao s extenso s
corpos basalticos da Bacia do Pa rana, distribuido em
muitos derra mes emp ilhados . Fa lta m dad os sobre 0 comportamento do Basa lto Tapirap ua a este respeito, mas, a
julgar por sua espessura , haveria s6 urn ou poueos derrames de distrib uicao areal e rest rita. Ele se acunha em uma
area nao muito longe da cidade de Diamantino (Fig. 3).
Os amplos dep6sitos de coluvio e algumas oco rrencias
das cascalheiras cenoz6icas encobrem os co ntatos
Parecis-Ta pirapua . A superficie desse contato e de natureza discordante, ero siva . Urn afloramento, cerca de
2, 1 km de Mar ilandia em direcao a Afonso, pod eria lancar du vidas sobre essa discordancia visto que urn arenito
da Formacao Parecis, pr6ximo ao co nta to co m basalto,
esta fort emente fraturado e silicificado. Estudos petro graficos de secoes delg adas desse arenito nao revelaram. contudo, nenhum sinal de efeitos de metamorfi smo
de contato, como, por exemplo, dissolucao parcial de
graos de quartzo e recristalizacoes , feicoes comun s em
arenitos situad os nas proximidades de sills e diques de
diabasio na Bacia do Pa ra na . As rochas basalticas Tapirapua, portanto , sao co nsideradas derra rnes, baseado nas
seguintes evidencias: a) area de ocorrencia (350 krrr'): b)
espessura (350 m entre Pedro Afo nso e Nova Olimpia , segundo Vieira, 1965) ; e c) falt a de eviden cias de metam orfismo de co nta to .
.
A Formacao Pare cis, portanto, deve ser mais jovem
qu e 0 Basalto Tapira pua . Oliveira (1915) no ticiou a presenca de tr on cos silicifiea dos de dicotil edeneas em "Serra
do Norte", porern trabalhos posteri or es (Alm eida, 1964;
Hennies, 1966; Co rrea e Co uto , 1972; e Projeto CentroOeste) nao revelar am f6sseis nessas camadas . A idade
cretacea atribuida a Fo rmacao e baseada na correlacao
com 0 Gr upo Bauru bern como em con sideracoes sobre a
evo lucao geologica da area.
No present e trab alh o , cha ma-se a at encao sob re a possibilidade de corre lacao com a Formacao Alter-do-Chao
da Bacia do Ama zonas. Neste caso, a correlacao da Fo rmacao Pa recis seria co m a par te inferio r do Grupo Bauru
(incluindo aqui a Formacao Caiua no sentido dos a uto res
mais mod ernos).
As paleocorrent es qu e prevaleceram durante a sed irnentacao da Formacao Parecis eram dirigidas para NNE
e NNW, ded uzidas de med idas de estrat ificacoes cruzadas em arenitos da Formacao , Sua espessura aumenta para 0 nort e reforcando esta interpretacao. 0 dep ocentro
da Formacao deveria localizar-se em uma area ao norte
da estudada aq ui. As rochas -fo ntes, po rtanto , deveria m
localizar-se ao sui, na regiao hoje deprimida que compreend e as terra s ba ixas do Rio Alto Pa rag ua i como
tamb ern a Serra de Tapira pua e a Provincia Serran a. Esta
provincia e uma rcg iao colinosa que co nstitui 0 divisor de
aguas entre os rios Paraguai e C uiaba,
A Provincia Serr ana, co nstituida de sedimentos eopaleoz6icos (Cambriano e Ordo viciano), nao-m etam or fizados mas for temente dobrad os, eleva-se 800 m em sua s

partes mais altas.Durante 0 cretaceo, esta provincia poderia ter sido ainda rnais elevada e reria sido a rea -fo nte
tanto para a fo rmacao Parecis co mo para os sedimentos
cretaceos da pa rte no roeste da Bacia do Paran a, pert encentes ou correlacionados ao Grupo Bauru.
Dur ant e 0 Cenozoico , a atu al a rea- limite ent re bacias
do Parana e Ama zonas ter-se-ia elevado em relaca o a veIha area- fo nte, iniciando, ent ao , a modelagern do relevo
at ual. Os a renitos da Formacao Pa recis estao silicificados
ao longo das zonas de fraturas e brec has, e miloni tos
ocorrem ao longo das falhas.
Fulfa ro e Suguio (1974) propuseram uma co luna estratigrafica para 0 Ceno z6ico do Estado de Sao Pa ulo,
baseados na evolucao tecto nica da Bacia do Parana nesse
Esta do, desde 0 final do episodio de sedi rnentacao do
Grupo Bauru, de idade cretacea . Esses autores sugeriram
que 0 c1ima reinante durante a sedimen tacao carbonatica,
que caracteriza a parte superior do Grupo Bauru , seria
semi-arido . A evidencia apo nta da para essa deducao e a
interpretacao de Suguio (1973), diagnosticando como caliche os n6dulos calcar ios da parte super ior do Grupo . Os
a utores supracitados acredita m que as mesmas co nd icoes
climaticas teriam prevalecido no inicio do Cenozoico, baseados nas carac teristicas dos de p6s itos q ue hoje estao
conservados em muitos dos amplos divisores do s rios do
Estado de Sao Paulo. Tais depositos pos-Bauru , interpretados co mo do Eocenoz6 ico, possuem caracteristicas estruturais e distri bu icao espacial que permitem sua interpretacao como fanglomerados .
As semelhancas entre a situacao nos divisor es de ag uas
do Estado de Sao Paulo, na area onde 0 G ru po Baur u
esta presente, e na Cha pada dos Pa recis sao tao grandes
que nao se po de fugir a uma interpretacao a naloga , 0 Cenoz6ico da Cha pada possui ca racte risticas de fan glom erados e esta situado sobre os sedimentos da Formacao
Parecis, cronolog icamente equiva lente ao Bauru. As
evidenc ias sugerern idade eoceno z6ica para os dep6sitos
mais ant igos do Cenoz6 ico da Cha pada ,
As deterrn inacoes das orlentacoes dos seixos das cascalhe iras eocenoz6icas da Chapada do s Parecis resulta ram no recon hecimento de veto res diri gidos para SSE e
SSW. Tais veto res sugerem paleocor rentes co m rumos
SSE e SSW, que esta de acordo co m 0 modelo pro posto,
A Provincia Ser rana pertence a uma enorme Iinha
estrut ura l que se este nde da desembocad oura do Rio
Amazonas il regiao de Assuncao, no Paraguai. A dir ecao
desta linha, da foz do Amazo nas a regiao estudada , e N-S.
Dai ela curvar-se para WSW , bordejando a Cha pada do s
Pa recis, curvand o-se depois, novamente para 0 sui. atingindo 0 Paraguai, onde e chamada de Arco Cent ral Para guaio (Putzer, 1962) ou Arco de Assuncao (Lange e Petr i, 1967). Este arco foi a fo nte ocidenta l pa ra os sedimentos da bacia do Par ana durant e 0 Paleoz6ico e 0 Mesoz6ico , quando . entao , constituia-se em terras elevadas.
Urn tectonismo qu e ocorreu ha cerca de 46 milhoe s de
a nos causo u a subsidencia do arco . Essa idade foi dedu zida pelas datacoes radiornetricas de rochas ba sicas, ricas
em n6dul os de olivina, pro venientes do manto . intrusivas
ao lon go de pianos de falh as da fossa tectoni ca de Ipacar ai no Paraguai (Stormer et 01., 1975). Essa fossa ocupa parte do espaco geografico do Arco Paraguai Central.
As terras bai xas do Pantanal Mat o-grossense co nstituernse na extensao natural. para 0 norte. da regiao paraguaia
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tectonicamente deprimida e, portanto, a mesma idade
pode ser atribuida a elas e aos movimentos diferenciais
que causaram 0 desenvolvimento da Chapada dos
Parecis.
No mapeamento geol6gico da area do Rio Apore, na
divisa do Estado de Goias com Mato Grosso do Sui, no
Parque Nacional das Emas, foi constatado que os sedimentos do Grupo Bauru estao falhados e, no interior das
depressoes, assentam-se os sedimentos Terciarios da Formacae Cachoeirinha, indicando sua origem a partir dos
altos formados pelo falhamento pos-Bauru.
o modelo de eventos geologicos proposto e ilustrado
na Fig. 5. A situacao geol6gica reinante durante 0 neocretaceo e 0 eocenoz6ico ate 46 milhoes de anos arras desapareceu, dando lugar ao desenvolvimento da Chapada
e dos dep6sitos de cascalheiras, atingindo-se, gradualmente, a presente topografia.
Os conglomerados da Formacao Parecis, borda da Chapada, sao diamantiferos (Petri e Fulfaro, 1975). Sucessivos retrabalhamentos concentraram
os diamantes nas cascalheiras cenozoicas e, finalmente,
nos aluvioes recentes e sub-recentes dos rios da Bacia do
Paraguai, onde estao sendo explorados. De acordo com 0
modelo proposto, as rochas diamantiferas primarias seriam encontradas ao sui da Chapada dos Parecis, na area
do Pantanal Mato-grossense tectonicamente rebaixada.
Essa area atualmente esta coberta por sedimentos cenoz6icos que atingem, em alguns lugares, 350 m de espessura, revelados por sondagens. As supostas rochas
magmaticas diamantiferas primarias, portanto, nao
aflorariam.
Intensos movimentos tectonicos tern sido frequentemente notados no Brasil Sui e Sudeste. Quando este teetonismo atingiu seu climax, as fossas de Santos e Pelotas,
na atual plataforma continental, estavamem fase de
CONCLUSOES
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maxima subsidencia e a Serra do Mar, adjacente, em fase
de maxima elevacao, A Chapada dos Parecis e terras baixas adjacentes poderiam ter tido hist6ria similar. 0 vale
do Rio Paraiba, estendendo-se atraves dos Estados de
Sao Paulo e do Rio de Janeiro, e urn vale tectonico de
afundamento. Falhamentos em bloco, de idade miocenica (ou neo-oligocenica) representam a drenagem, resultando em diversas bacias sedimentares isoladas, como as
de Sao Paulo, Taubate, etc. (Fulfaro, 1974). Esta fase da
reativactio Wealdeana (Almeida 1967) deve ter sido a responsavel pelo desenvolvimento da Chapada dos Parecis.
A paleogeografia e 0 arcabouco tectonico que condicionaram a deposicao dos sedimentos da Formacao Parecis sugerem a presenca de ampla bacia sedimentar dentro
do Craton de Guapore, com depocentro localizado em
uma regiao hoje ocupada por afloramentos de rochas eopaleoz6icas e pre-cambrianas. Movirnentos tectonicos cenoz6icos nesse craton teriam levantado os sedimentos
cretaceos causando sua subsequente remocao por erosao.
Sugere-se aqui 0 planejamento de futuras pesquisas no
sentido de comparar os sedimentos da Formacao Parecis
com os sedimentos cretaceos da Formacao Alter-doChao, da Bacia do Amazonas.
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