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RESUMO: Na região de Corumbá (MS), há exposição da porção superior do Grupo Corumbá, 
formações Tamengo e Guaicurus, a qual possivelmente indica da transição Ediacarano-
Cambriano. A Formação Tamengo consiste em calcários com intercalações de pelitos e 
registro de macro-fósseis dos gêneros Corumbella e Cloudina, atribuídos ao Ediacarano 
enquanto a Formação Guaicurus é caracteriza por extenso e homogêneo pacote de siltitos. 
Este trabalho apresenta estudo dessas formações nas pedreiras Laginha e Corcal. Analisaram-
se dados de difração de raios-X (DRX) e fluorescência de raios-X (FRX) dos pelitos dessas 
localidades, além do Índice de Kubler (IK), medida da largura à meia altura da reflexão 001 da 
illita indicando o grau de diagênese em que a rocha foi submetida. Ainda, expõem-se aqui 
feições petrográficas desses pelitos. Foram analisadas tanto amostra total quanto fração argila, 
por DRX. A análise da fração argila consistiu na preparação de lâminas orientadas seca ao ar, 
posteriormente solvatada com etileno-glicol e, ainda, aquecida a 490oC. As análises foram 
realizadas no Laboratório de Difração de Raios-X (LARIX-IG/UnB), em difratômetro Rigaku 
modelo Ultima IV, tubo de cobre, 40Kv e 20mA e varreduras sob velocidade de 5°/min, passo 
0,05, intervalo de 2 a 80º 2Ɵ para amostra total, 2 a 40º 2Ɵ para fração argila e 7 a 12º 2Ɵ com 
velocidade de 0,5º/min para determinação do IK. Os difratogramas foram interpretados com o 
programa Jade XRD 9.0. Utilizou-se do software DecompXR para realização da decomposição 
da reflexão em torno de 10Å e consequentemente, obtenção da largura à meia altura e do IK. 
As análises por FRX foram analisadas em um espectrômetro WDS Bruker S8 Tiger, no CRTI 
da Universidade Federal de Goiás. Texturas e estruturas dos pelitos foram estudadas por 
petrografia, cujas lâminas foram confeccionadas na Laminação do IG/UnB e descritas em 
microscópio petrográfico Zeiss no LARIX. Os pelitos das duas formações apresentam diferença 
composicional importante na paragênese de argilominerais. Enquanto a Formação Tamengo 
apresenta associação de illita + clorita + esmectita, a Formação Guaicurus, estratigraficamente 
acima, exibe paragênese de illita + clorita. Essa diferença retrata uma incoerência na história 
diagenética, cuja progressão padrão de acordo com o soterramento é: esmectita > I/S 
desordenado > I/S ordenado > illita > muscovita. Essa incoerência pode nos indicar 
insuficiência de potássio para progressão da reação de illitização da esmectita na Formação 
Tamengo. No entanto, a composição química dos pelitos de ambas formações é homogênea, 
com exceção dos valores mais altos de Na2O na Formação Guaicurus, devido à presença de 
albita. Ainda, em ambas formações, a illita apresenta Índice de Kubler indicativo de diagênese 
tardia a anquizona, assim como dados bibliográficos referentes a IAT de palinomorfos da 
Formação Tamengo. Essa delimitação de grau diagenético não condiz com a presença de 
argilominerais expansivos como a esmectita. Analisa-se, portanto, evidências de percolação de 
fluidos hidrotermais na Formação Tamengo, confirmados por petrografia e análise em campo e 
indicados brevemente em dados bibliográficos. Estes fluidos resultam, portanto, em 
retrodiagênese, reação retrógrada durante a diagênese, na Formação Tamengo. O mesmo não 
ocorre na Formação Guaicurus, apresentando história diagenética progressiva padrão. 
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