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INTRODUÇÃO 
As rochas do Complexo Alcalino de Planalto da Serra, 
de idade aproximada 600 Ma encontram intrudidas nos 
metassedimentos dos Grupos Cuiabá e Araras (Almei-
da,1964). Ocorrem na forma de pequenos plugs e di-
ques na direção da estrutura regional N60-80E. Neste 
trabalho são apresentadas técnicas de prospecção que 
foram utilizadas para descoberta de novos corpos car-
bonatíticos a partir de levantamento aero geofísico e 
da geoquímica de solos com tratamento dos dados 
pela técnica da Análise de Componentes Principais com 
objetivo de identificar assinaturas geoquímica ultramá-
fica/carbonatítica. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO E PROSPECTIVO 
O Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS) foi des-
coberto por mapeamento geológico (Pinho et ali, 2005; 
Neder et al. 2005 e Ormond, 2005). Neder et al. 2005, 
descreveram sistemas intrusivos alinhados na direção 
N60-80E constituídos por peridotitos, piroxenitos alca-
linos, carbonatitos e brechas carbonatiticas. A idade 
destes corpos foi definida em 598.2 +- 4.7 Ma (Comin-
Chiaramonti et al. 2011; e De Min et al. 2013) pelo mé-
todo Ar-Ar em flogopita e Rb-Sr em carbonatitos. 
A descoberta dos corpos alcalinos carbonatitos de Lau 
Massau; Mutum; Big Valey e Chibata-Denizar, deu ori-
gem a um convenio entre CPRM e SICME-MT que exe-
cutaram em 2007 um levantamento aero geofísico nes-
ta região trazendo novas informações geológicas para 
esta área.  Zaffari (2016) propôs que a geofísica produ-
zida nesta área, quando analisada convenientemente a 
partir da intensidade do sinal analítico é capaz de iden-
tificar novos corpos intrusivos ultramáfi-
cos/carbonatíticos. 
 
MÉTODOS E RESULTADOS 
Neste trabalho o autor desenvolveu e aplicou novas 
técnicas prospectivas com o objetivo de estabelecer 
um controle de prospecção para identificação de novos 
corpos carbonatíticos. 
Como ponto de partida foram utilizados os dados do 
levantamento aero geofísico, tanto de magnetometria 

como gamaespectometria em razão da associação 
magnética com corpos ultramáficos. Foram seleciona-
dos 13 alvos para investigação na parte centro norte do 
projeto aero geofísico com base na combinação da 
intensidade magnética e do canal de tório da gamaes-
pectometria (Figura 01). Sobre três destes 13 alvos 
foram executados magnetometria terrestre de detalhe 
e realizados furos de sonda com orientação geofísica, 
mas os resultados foram negativos tanto para ultramá-
ficas quanto para carbonatitos.  
A partir destes testes constatou-se que só a geofísica 
não era suficiente para descoberta de corpos ultramá-
ficos e carbonatíticos. 
A nova estratégia de prospecção se deu pela análise 
contextual do que são corpos ultramáfi-
cos/carbonatíticos (Ribeiro, 2008): 
        1). As ultramáficas possuem anomalias magnéti-
cas. 
         2). As ultramáficas apresentam assinatura geo-
química de Fe, Ti, V, Cr, Ni, Co e Cu. 
         3). As ultramáficas possuem valores muito baixos 
de Th e U, e assim sendo, não se espera correlações  
entre elementos ultramáficos com Th e U. 
         4). Já os carbonatitos associados possuem assina-
tura geoquímica com teores elevados de P, Ca e princi-
palmente U e Th. 
5). No caso de associações ultramáfica/carbonatito a 
assinatura pesquisada passa ser a união das duas assi-
naturas supracitadas: P, Ca, Th, U e Fe, Ti, V, Cr, Ni, Co 
e Cu. 
A geoquímica de solos é o método mais adequado para 
identificação dos elementos que compõem a assinatu-
ra ultramáfica/carbonatítica, já que os elementos pro-
curados são facilmente concentrados residualmente 
pelo processo de intemperismo. Nesta etapa foram 
amostrados em malha 100 x 100 metros os treze alvos 
selecionados gerando cerca de 3180 amostras de solos 
e processadas 101.400 determinações químicas com 
um aparelho de fluorescência de raio X portátil da mar-
ca Delta. Os dados químicos foram tratados com o sof-
tware Statistica utilizando o procedimento de Análise 
de Componentes Principais, cujo objetivo é identificar 
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ou não a presença de correlações entre os elementos 
que compõem a assinatura geoquímica ultramáfi-
ca/carbonatítica (Ribeiro, 2008). Dos treze alvos inves-
tigados apenas dois revelaram a assinatura procurada. 
Estes alvos estão situados a noroeste dos corpos des-
cobertos anteriormente por Nader et ali 2005. Os ou-
tros 11 alvos resultaram em correlações parciais, insu-
ficientes para caracterizar uma assinatura geoquímica. 
Os dois alvos positivos (Figura 01) são mostrados plo-
tados sobre imagem aero geofísica de Amplitude do 
Sinal Analítico com a denominação de Alvo Giovani e 
Alvo Altino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALVO GIOVANI 
O alvo Giovani (Tabela 01) apresenta uma assinatura 
típica de rochas carbonatíticas associado a rochas ul-
tramáficas composta por alta correlação no fator 1 
negativo entre os elementos P, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu e 
Th. O tratamento dos dados por Análise de Componen-
tes Principais (ACP) tem por objetivo inicial descrever 
um conjunto de dados e de definir os grupos de ele-
mentos correlacionados. Finalmente os dados são 
agrupados em fatores que podem ter relações com 
fenômenos geológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ausência do Ca na assinatura do fator 1 se justifica 
pelo alto grau de intemperismo na área da coleta das 
amostras e pelo fato deste elemento ser considerado 
móvel do ponto de vista geoquímico. Os fatores 2 e 3 
apenas mostram que o Ca e o K estão em oposição 
com os elementos que compõem a assinatura carbona-
títica, ou seja, que no local onde existem concentra-
ções de elementos das ultramáficas o Ca e o K foram 
lixiviados dos solos. Como os fatores estão associados a 
coordenadas UTM X e Y, eles podem ser cartografados. 
Com auxílio do programa ArcGis foi possível interpolar 
o fator 1 que representa a assinatura geoquímica be-
bedourítica/carbonatítica. O resultado é mostrado na 
Figura 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tabela 01. Extração de três fatores para aná-

lise   da assinatura geoquímica carbonatítica. 

Elementos Factor 1 Factor 2 Factor 3

P -0.324835 0.485011 -0.114477

K 0.116993 -0.592220 -0.506638

Ca 0.135642 0.010163 -0.229888

Ti -0.917127 0.222119 0.098681

V -0.941087 0.040308 -0.082886

Cr -0.745128 -0.126550 0.135487

Mn -0.062294 -0.009830 -0.867421

Fe -0.792219 -0.473334 0.057766

Co -0.683100 -0.619608 0.072454

Ni -0.562991 0.531805 -0.397108

Cu -0.833387 -0.091187 -0.078401

Th -0.824553 0.245756 0.098187

Figura 01. Amplitude do Sinal Analítico ressal-

tado as anomalias com alto valores de nT/m 

Figura 03. Representação cartográfica do Fator 1 da ACP 

sobre 12 variáveis piloto P, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu e Th, plotado sobre imagem de anomalia magné-

tica da amplitude do sinal analítico. 
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A análise da representação cartográfica do fator 1 con-
frontado com os resultados químicos, descritivos e 
petrográficos dos testemunhos de sete furos (Figura 
04) realizados com sonda rotativa confirmaram a pre-
sença de uma associação de rochas bebedouríticas e 
carbonatiticas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os carbonatitos ocorrem cortando bebedouritos e flo-
gopititos na forma de veios, diques e plugs de diversas 
dimensões (Figura 05). Em determinadas posições os 
bebedouritos encontram-se fortemente flogopitizados, 
porém, preservando seus núcleos e imprimindo um 
aspecto de brecha ao conjunto (Figura 06).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O modelamento geológico 2D do corpo está represen-
tado por uma seção norte sul na linha do furo 02 (Figu-
ra 07). Este modelo 2D serviu para estimar a espessura 

do manto intempérico em 30 m, a espessura real do 
dique ultramáfico/carbonatítico em 120m e o mergu-
lho do corpo em 59oS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrograficamente essa rocha pode ser denominada 
carbonatito pela quantidade de carbonato presente. 
Porém, há evidência de que uma boa parte do carbo-
nato contido na rocha foi introduzida posteriormente 
por processos hidrotermais. Além dos carbonatos fo-
ram identificados também grande quantidade de pe-
rovskita, que é um mineral normalmente abundante 
em rochas da série bebedourítica (Brod et al. 2004) e 
não em carbonatitos. A presença de pseudomorfos de 
clinopiroxênio permite, incluir partes desta rocha como 
pertencente à série bebedourítica (Brod et ali, 2004). 
Os pseudomorfos compostos por clorita parecem ter-
se originados por processos metamórficos sobre cli-
nopiroxênios. 
Os minerais que compõem essa rocha são: carbonato, 
tetraferriflogopita, clorita, perovskita, carbonato, apa-
tita e opacos (magnetita e ilmenita). 
Os teores de P2O5 variam de 2.5 a 9% no manto de in-
temperismo e 2.5- 3.5% na rocha fresca. 
 
ALVO ALTINO 
O segundo corpo ultramáfico/carbonatítico, denomi-
nado de Altino, foi revelado também a partir da geo-
química de solos aplicada sobre alvo aero geofísico. No 
tratamento dos dados geoquímicos pela técnica ACP 
foram extraídos dois fatores que explicam 65.1% da 
variância dos dados. Os resultados revelaram uma for-
te correlação entre elementos P, Ca, Sr, Th (carbonati-
tos) e Ti, V, Cr, Mn, Fe e Ni (bebedouritos) no fator 1, 
que traduzem uma assinatura ultramáfi-
ca/carbonatítica (Tabela 02). Nestas rochas o Ca apare-
ce entre os elementos que se correlacionam. A explica-
ção mais provável é que em função deste corpo estar 
menos intemperizado do aquele do alvo Giovani, onde 
a intensidade do intemperismo removeu todo Ca, in-
clusive aquele na estrutura da apatita, aqui a erosão 

Figura 06. Testemunho de flogopitito com núcleos pre-

servados de bebedouritos. 

2cm 

Figura 04. Locação dos furos de sonda sobre represen-

tação gráfica da assinatura geoquímica do fator 1. 

2cm 

Figura 05. Aspecto geral do carbonatito do alvo 

Giovani. 

Figura 07. Seção NS passando pelo furo 02 interpretando 

uma modelo 2D da geometria do corpo carbonatítico. 

Norte 

  

Sul 
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removeu a parte intensamente intemperizada e o solos 
amostrados se posicionam mais próximos da rocha sã. 
Os elementos Co, Th e Cu tem fraca correlação negati-
va no fator 1 e forte correlação no fator 2. Mas estes 
dois conjuntos apresentam em oposição com o K e o U 
que ocorrem fator 2 com correlação positiva. 
 

Elementos Factor 1 Factor 2 

P -0.664802 0.206906 

K 0.602212 0.387723 

Ca -0.837820 0.160837 

Ti -0.864745 -0.064170 

V -0.925462 0.182168 

Cr -0.915469 0.140500 

Mn -0.860664 0.239679 

Fe -0.626565 -0.022274 

Co -0.288597 -0.539058 

Ni -0.879207 0.220896 

Cu -0.297834 -0.788504 

Th -0.698339 -0.579723 

U 0.352747 -0.363383 

*Sr -0.781773 0.239252 

 
 
 
 
Neste alvo foram realizados cinco furos com sonda 
rotativa que revelou um manto de intemperismo pou-
co espesso, da ordem de 12 metros. No alvo Altino o 
líquido carbonatítico não chegou se separar totalmente 
do líquido silicático formador dos bebedouritos. Os 
carbonatos ocorrem na sua maioria como glóbulos mi-
limétricos (Figura 08) evidenciando que processos de 
imiscibilidade de líquidos tiveram lugar na formação 
destas rochas, porém não atingindo o estágio de aglu-
tinação para individualizar grandes corpos de carbona-
titos tal como observado no Complexo Carbonatítico 
Catalão I por Ribeiro (2008).  O fato dos glóbulos esta-
rem protegidos dentro da massa de bebedouritos su-
gerem uma segunda hipótese para presença do Ca no 
fator 1. Provavelmente o elemento Ca em parte prote-
gido dentro da apatita, e em parte protegido nos gló-
bulos dentro dos bebedouritos tenham resistido mais 
ao intemperismo do que aqueles do corpo Giovani on-
de massas mais volumosas de carbonatitos puros esta-
riam mais sujeitas intemperismo e por isto lixiviados 
dos solos com mais facilidade.   
A forte correlação do P e Ca (apatita) no fator 1 com 
elementos típicos de rochas ultramáficas demonstram 
que este corpo é tipicamente um bebedourito tipo Ta-
pira (Brod,1999) onde a mineralização de apatita ocor-

re principalmente na parte mais silicática ultramáfica 
dos que nos carbonatitos e foscoritos tipo Catalão I 
(Ribeiro, 2008).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 
Os dados aero geofísicos por si só não garantem a 
identificação de carbonatitos a partir da intensidade da 
amplitude do sinal magnético conforme proposto por 
Zaffari (2016). Mas a geofísica, associada a um levan-
tamento geoquímico de solos, com tratamento dos 
dados por técnicas multielementares na busca de assi-
naturas que traduzem correlações de elementos de 
rocha ultramáfica e carbonatitos é a chave para desco-
bertas de pequenos e grandes corpos carbonatíti-
cos/bebedouríticos intrudidos e não aflorantes. 
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