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RESUMO: As rochas da formação Serra do Caeté no centro-sul de Mato Grosso são um 
registro parcial do evento glacial que ocorreu entre 620 e 600 Ma (Neoproterozoico) 
correlacionadas lateralmente à formação Bauxi e sobrejacentes à formação Puga, ambas de 
origem glacial. Nessa época, as massas continentais estavam reunidas no continente Rodinia 
que se encontrava parcialmente congelado. Por possuir teores significativos de ferro e fosfato 
essa formação pode ser classificada como formação ferrífera bandada (BIF’S). Além da 
importância econômica dessa formação, o estudo referente a sua história pós-deposicional é 
relevante para que se entenda como se deu a deposição de rochas sedimentares em todo o 
mundo ligada a mudanças climáticas oriunda de eventos glacias, levando a compreensão da 
evolução dos oceanos e atmosfera no final do Éon Proterozoico.  A partir de análises 
microscópicas de seções delgadas foi possível fazer a distinção de duas litologias 
características: um siltito e um arenito muito fino intercalados entre si, formando a fácies ritmito. 
Essa fácies é composta por grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, contato do 
tipo grão-não-grão, empacotamento frouxo, além de uma matriz primária quartzosa 
gradacional. O cimento dessas rochas é formado por compostos de óxi-hidróxidos de ferro (até 
a total hematitização). Um cimento amarelo não identificado é atribuído a cimento de fosfato 
(colofana). Durante a análise petrográfica para a caracterização microscópica dessa formação, 
características pouco convencionais foram observadas e talvez sejam evidências 
microscópicas da deformação glacial pela qual a Formação Serra do Caete passou. No 
presente trabalho, busca-se trazer à discussão do intenso faturamento pelo qual os grãos de 
quartzo foram submetidos e que resultou grãos monocristalinos fraturados em várias direções, 
mas que aqui são tentativamente atribuídos aos eixos de compressão e de distensão de um 
sistema de deformação. Provavelmente, este sistema de deformação é resultante da 
deformação glacial pela qual o sedimento recém depositado da Formação Serra do Caete foi 
submetido em seus estágios iniciais. Como o faturamento observado nesses grãos possui 
várias direções talvez estejamos lidando com uma deformação simples, o qual pode ser um 
indício da ação de geleiras na formação dessas rochas, devido ao aumento da pressão normal 
efetiva provocada pelo gelo sobre o seu substrato (ou seja, os sedimentos da formação Serra 
do Caete). Ainda que haja outras possibilidades para explicar esse faturamento, neste 
momento acredita-se que elas são pouco plausíveis como deformação por soterramento em 
ambiente mesodiagenético, já que essas rochas foram seguramente formadas em ambiente 
eodiagenético (p.e., abundância de contato grão-não-grão, empacotamento frouxo e cimento 
vadoso.), o faturamento na área fonte não seria plausível, pois os grãos haveriam se 
fragmentado durante seu transporte. Este resumo está em aberto para novas contribuições 
sobre a origem do fraturamento desses grãos.  
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