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Resumo: A Formação Serra do Caeté abrange diversas cidades do centro-sul de Mato Grosso, 
como Mirassol do Oeste e Porto Espiridião. Suas rochas estão inseridas na zona estrutural que 
recobre a porção sul do Cráton Amazônico e encontram-se limitadas pela Faixa Paraguai. Essa 
unidade litoestratigráfica se originou durante o evento glacial que ocorreu entre 620 a 600 Ma 
(Neoproterozoico) em que o planeta Terra estava parcialmente congelado, modificando dessa 
forma a biosfera, o clima e os oceanos. Por possuir teores significativos de ferro e fosfato essa 
formação pode ser classificada como formação ferrífera bandada (BIF’S). Esse trabalho tem 
como objetivo principal a observação e a quantificação dos elementos texturais constituintes do 
arcabouço, matriz e cimento da Formação Serra do Caeté, com vistas a compreender como se 
desenvolveu a história pós-deposicional dessa unidade e, talvez, contribuir inclusive com os 
aspectos econômicos da sua exploração. As microfácies diagenéticas oriundas das variações 
de porosidade primária, dos minerais autigênicos, do teor de óxidos, dos tipos de cimento e 
características de compactação permitem deduzir os seus mecanismos de formação e até o 
processo diagenético que produziram tais variações de textura e de composição dos depósitos 
originais. A pesquisa em andamento apresenta como resultados prévios a distinção em seção 
delgada de duas litologias características na Formação Serra do Caeté: um arenito muito fino e 
um siltito, intercaladas entre si para formar uma fácies de ritmito. Essa fácies é composta por 
grãos de quartzo 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 oxi-hidróxidos de ferro (até a total hematitização). Um cimento amarelo não 
identificado é tentativamente atribuído a cimento de fosfato (colofana). Até esse momento não 
foi encontrado nenhum grão de apatita nessas rochas. Embora, a área de estudo em questão 
seja alvo da prospecção desse minério e localmente apresente teores de até 5% P2O5. Dessa 
forma, pode-se sugerir a origem autigênica desse fosfato. O ferro teria se originado 
posteriormente à deposição dessas rochas em um processo diagenético, já que o mesmo se 
encontra na forma de cimento. Assim, é nítido a presença de dois processos geológicos: um 
essencialmente detritico, tratando-se da deposição do arcabouço e um posterior a esse, que 
são os processos diagenéticos responsáveis pelo interesse econômico despertado. As rochas 
dessa formação ficaram restritos aos estágios eodiagenéticos, dados o contato grão-não-grão 
predominante, além da grande quantidade de ferro na forma de cimento entre esses grãos. A 
percolação de grandes quantidades de fluídos é característica de estágios eodiagenéticos. 
Futuramente, pretende-se estudar e analisar a geoquímica dessa formação para que possa ter 
a comparação da mesma com os depósitos de rochas ferríferas bandadas neoproterozoicas ao 
redor do mundo.  
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