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INTRODUÇÃO 
O objetivo do estudo da proveniência das rochas 
siliciclásticas é compreender quais as fontes dos 
detritos sedimentares e os mecanismos de erosão e 
transporte que moveram tais partículas de suas áreas 
fontes até os sítios de deposição. O exame petrográfico 
de seções delgadas permite supor o ambiente 
deposicional e os processos responsáveis pela 
deposição das partículas, as condições físicas e 
químicas dos ambientes de deposição e as mudanças 
diagenéticas durante o soterramento e soerguimento 
da bacia. Entretanto inúmeras outras técnicas têm sido 
aplicadas adicionalmente a estes estudos de forma a 
contribuírem de maneira mais eficaz para a construção 
de modelos paleogeográficos para a Terra em um 
determinado período de tempo. O estudo de 
proveniência pode também dar informações relevantes 
sobre o potencial econômico das rochas sedimentares 
como reservatório de gás e óleo, bem como indicar 
prováveis hospedeiras de depósitos minerais e apontar 
bacias com potencial para aquífero subterrâneo 
(Boggs, 2009). Neste trabalho abordaremos a análise 
petrográfica e o estudo dos minerais pesados para 
entender a configuração dos arenitos presentes na 
Unidade IV do Grupo Caiabis – Formação Dardanelos 
(Souza e Abreu Filho, 2007). 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
O Grupo Caiabis ocorre na região noroeste de Mato 
Grosso cobrindo rochas predominantemente graníticas 
e riolíticas no Domínio Roosevelt Aripuanã, Cráton 
Amazônico (Frasca e Borges, 2004). Ele ocorre na bacia 
homônima sob a forma de sinclinório alongada na 
direção NW/SW com ampla distribuição areal. (Fig.01) 

 
Figura 1: Coberturas sedimentares do Cráton 
Amazônico retirado de Uhlein et al. (2015). Grupo 
Caiabís em destaque. 

Frasca e Borges (2004) elencaram 4 unidades 
representativas do Grupo, uma basal constituída por 
conglomerados e arenitos intercalados por rochas 
vulcânicas da Formação Arinos; A unidade II formada 
por siltitos e argilitos avermelhados contendo níveis de 
arenitos finos claros. Uma unidade III composta por 
arenitos arcoseanos e arenitos de granulação fina a 
média e uma unidade IV representada por arenitos 
argilosos e arenitos arcoseanos finos a grossos com 
intercalações de faixas conglomeráticas. Souza e Abreu 
Filho (2007) elencaram 8 unidades para o Grupo 
Caiabís – Formação Dardanelos e as representaram em 
uma coluna estratigráfica (Fig. 02).  
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Figura 2: Coluna estratigráfica do Grupo Caiabis extraída e 
modificado de Souza e Abreu Filho (2007). Detalhe para o 
local de amostragem deste trabalho. 

 
Neste trabalho serão apresentados os dados e as 
interpretações referentes a Unidade III de Fasca e 
Borges (2004) e a Unidade VI de Souza e Abreu Filho 
(2007).  
No geral, a Formação Dardanelos mostra 
estratificações plano-paralelas e cruzadas acanaladas. 
Dados U-Pb em zircões detriticos obtidos por Leite e 
Saes (2003) indicam que as rochas fontes destes 
sedimentos apresentam idades que variam entre 1,98 
a 1,38 Ga. Os autores interpretaram os grupos com 
idades mais antigas como sendo de contribuição do 
Grupo Beneficente e entre as idades mais jovens, os 
autores sugeriram que a provável fonte seriam as 
Alcalinas Canamã. Entretanto os dados disponíveis até 
o momento são insuficientes para uma interpretação 
mais aprofundada desta bacia.  
 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Duas amostras foram coletadas com base na coluna 
estratigráfica proposta por Souza e Abreu Filho (2007) 
(Fig.02). Inicialmente as rochas foram caracterizadas 
macroscopicamente e em lâmina delgada por 
microscópio petrográfico. Utilizou-se os diagramas de 
classificação de rochas terrígenas de Folk et al., (1970) 
e dos de proveniência tectônica de Dickinson (1985) in 
Zuffa, (1985). 
Uma parte do mesmo material foi pulverizado e 
peneirado em duas frações, 0,125mm e 0,063mm. 
Após este procedimento as amostras foram levadas 
para separação gravimétrica usando primeiro a bateia 
manual e em seguida por meio de líquido denso - 
bromofórmio (CHBr3, d=2,89 g/cm3). O material 
magnético foi separado usando imã de mão e 
separador magnético Franz. Em seguida os minerais 
foram montados em lâminas de grãos para estudos 
usando lupa binocular e microscópio petrográfico.  
Da assembleia de minerais pesados, os grãos 
transparentes e não micáceos de cada fração foram 
estudados usando o índex ZTR (zircão, turmalina e 
rutilo) conforme proposto por (Hubert, 1962), a fim de 
analisar o grau de maturidade mineralógica do 
sedimento. Os grãos também foram estudados com 
base em sua morfologia e grau de corrosão (Andò et 
al., 2012; Nascimento e Góes, 2005). As variedades de 
zircão foram definidas conforme a estrutura interna e 
classificados em Zr1 (irregular), Zr2 (euédrico a 
subédrico, não zonado, incolor) Zr3 (euédrico-
subédrico, zonado, incolor) Zr4 (euédrico-subédrico, 
zonado, castanho), Zr5 (arredondado), Zr6 (euédrico-
subédrico, castanho) e Zr7 (corroído). As turmalinas 
foram classificadas em Tur1 (angular) e Tur2 
(subarredondada). O rutilo se apresenta de forma Rut 1 
(arredondado) e Rut 2 (corroído). 
 
RESULTADOS 
Petrografia 
De modo geral o intervalo analisado apresenta arenitos 
finos, de coloração rosada. Observa-se que se 
apresentam mais maciços, porém também é possível 
ver estratificação plano paralela com presença de veios 
percolantes. (Fig 03) O arcabouço é grão suportado 
constituído por 85% de grãos e 15% de cimento. A 
composição mineralógica é representada por grãos de 
quartzo, fragmento de rocha (chert, vulcânicas), 
feldspato, mica muscovita, opacos e minerais pesados. 
As rochas deste intervalo são mineralógica e 
texturalmente maturas. Os grãos são bem 
selecionados, com arredondamento anguloso a 
subanguloso e baixa esfericidade. Os tipos de contato 
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são côncavo – convexo; retos e suturados evidenciando 
empacotamento do tipo normal e localmente fechado. 
A cimentação é representada por sobrecrescimento de 
quartzo e óxido de ferro (Fig. 04). 
 

 
Figura 3: Amostras de mão da Unidade VI. Detalhe na 
imagem à esquerda para a estratificação plano paralela e na 
direira para os veios de material silicoso que interceptam a 
estrutura. 

 

 
Figura 4: Fotomicrografia da amostra Dd 09I demonstrando a 
estrutura maciça e a composição mineralógica formada 
essencialmente por quartzos. Luz transmitida, nicóis não 
cruzados a direita e cruzados a esquerda, ocular de 4x. 

 
Os diagramas ternários de Folk et al. (1970) mostraram 
a classificação como litoarenitos para as amostras em 
análise. Essa classificação enfoca os aspectos 
mineralógicos, sem levar em consideração a 
porcentagem de cimento (Fig. 05). Nos diagramas de 
Dickinson, as amostras estão classificadas como 
provenientes de orógenos reciclados. O primeiro 
diagrama estima que os grãos de quartzo policristalino 
devem ser contados como fragmentos líticos e apenas 
os monocristalinos são contabilizados no campo do 
quartzo. O segundo, considera a contagem total de 
grãos de quartzo. (Fig. 06). 
 

 
Figura 5: Diagrama de classificação de rochas terrígenas 
demonstrando a classificação das amostras como Litarenito 
conforme Folk, (1980); Folk et al.(1970). Q= quartzo; F= 
feldspato e L= fragmentos líticos. 

 

 

 
Figura 6: Diagrama de classificação de ambientes tectônicos 
de Dickinson 1985 mostrando que as amostras analisadas são 
oriundas de ambientes quartzoso reciclado (acima) e 
ambiente de orógeno reciclado (abaixo). Q = total de grãos 
quartzosos (monocristalino e policristalino); Qm= quartzo 
monocristalino; F = total de grãos de feldspato; Lt e L = Total 
de fragmentos líticos.  
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Minerais pesados 
A assembleia de minerais pesados é representada por 
zircão, turmalina, rutilo e subordinadamente outros 
minerais como andaluzita e espinélio. 
Zircão: muito frequente, apresentam-se nas formas 
prismáticas euédricas a subédricas, sendo possível 
também encontrar zircões arredondados e irregulares. 
São incolores ou castanhos, exibem zoneamento 
interno, inclusões e por vezes corrosões iniciais. (Fig 
07). Pelas variedades observou-se as seguintes 
porcentagens: Zr1 (8,8%) Zr2 (14,5%), Zr3 (8,8%), Zr4 
(14,5%), Zr5 (41%), Zr6 (6,6%) e Zr7 (5,8%), sendo que 
na fração de 0,063mm as famílias de zircões se 
mostram mais frequentes.  
Turmalina: ocorrem com mais expressividade na fração 
0,88 mm e se apresentam nas cores marrom e 
esverdeadas. Apresentam sinais evidentes de 
processos corrosão leve e muitas vezes só são possíveis 
de serem identificadas através das propriedades 
minerais. (Fig. 08)  
Os rutilos mostram coloração marrom avermelhada em 
relevo médio a alto com formas arredondadas e 
subarredondadas. Alguns grãos apresentam processos 
iniciais de corrosão. (Fig. 09). 
Outros minerais podem ser observados como a 
andaluzita que se apresenta incolor, com relevo médio, 
inclusões e aspectos de corrosão avançada. (Fig.10) 
Além do espinélio que se apresenta bem fragmentado, 
porém com resquícios de sua forma original. 
 

  

 

 
 

 

Figura 7: Variedades de zircão (Zr1, Zr2, Zr3, Zr4, Zr5, Zr6) na 
amostra Dd 09. 

  

Figura 8: Turmalinas angular a direita e subarredondada a 
esquerda. 

 

  
Figura 9: Grãos de rutilo observados nas amostras na 
Unidade VI. A direita em estágio inicial de corrosão e a 
esquerda mostra o rutilo do tipo arredondado. 

 

  
Figura 10: Andaluzita incolor com inclusões. Apresenta 
indícios de corrosão avançada.  

 
Índice ZTR 
Foram contabilizados um total de 3061 grãos 
translúcidos e não micáceos, dos quais 1581 eram 
zircões, 76 rutilos e 129 turmalinas. Aplicou-se o a 
razão (100x zircão+turmalina+rutilo/total de grãos 
translúcidos) elaborada por Hubert (1962) e obteve-se 
como resultado o valor de 58,35%, indicando 
maturidade mineralógica dos litarenitos. 
 
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
O estudo de duas amostras de arenito da Unidades VI 
do Grupo Caiabís – Formação Dardanelos revelam 
composição litarenítica, apresentam granulometria 
fina, cimento de sílica e óxido de ferro, baixa 
esfericidade e arredondamento do tipo ânguloso a 
subanguloso. São rochas bem selecionadas, textural e 
mineralogicamente maturas. Aplicando os diagramas 
de Dickinson (1985 in Zuffa, 1985) as amostras plotam 
nos campos de orógenos reciclados.  
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Nas amostras estudadas o índice ZTR foi elevado, o que 
indica maturidade do litarenito. Este valor também 
sugere que as amostras sofreram mais de um ciclo de 
sedimentação. 
A morfologia dos grãos de zircão revela dados 
importantes sobre a história do transporte sedimentar. 
Além disso, a presença de diferentes famílias de zircões 
indicam duração de transporte e distância de área 
fonte distintas (Fedo et al., 2003). Neste sentido, os 
zircões mais eudrais (Zr2, Zr3, Zr4, Zr6) indicam fontes 
mais proximais enquanto que zircões mais 
arredondados (Zr5) mostram fontes mais distais com 
grande transporte e reciclagem de sedimentos. Os 
irregulares (Zr1) e corroídos (Zr7) indicam processos de 
intemperismo físico e químico respectivamente, além 
de participação em vários ciclos de sedimentação. 
As características morfológicas das turmalinas, rutilos e 
andaluzitas demonstram estágios de intemperismo 
relevantes para entender a dinâmica do ambiente de 
sedimentação. Andò et al. (2012) sugerem que os 
estágios iniciais de corrosão podem estar relacionados 
com ação de intemperismo químico em ambiente 
tropical. Tal característica é observada na maior parte 
dos grãos estudados, no entanto outras análises se 
fazem importantes para entender se os estágios que 
demonstram intemperismo químico são provenientes 
do clima atual ou do paleoclima de deposição.  
Contudo, os dados obtidos sugerem fontes félsicas e de 
reciclagem de sedimentos. A presença de minerais 
metamórficos pode indicar fontes do embasamento e a 
presença de espinélio sugere fonte máfica a 
ultramáfica podendo estar relacionada a Formação 
Arinos ou aos diques máficos da região. 
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