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ABSTRACT

III t his paper the a uthor bri cfl )' describes " \lCW oecurrunce of tillite, fou nd
iI,v him lying concordnutly below the lig ht dolourit ic mar bles of the Bod oquena Series,
a t II plnce known n ~ Morro do Pugn, in Sout hwestern Mnto Gro ss«, Brasil.

Together with : ~ncl between th o t illite rnul the typi eul dolomifle marbles of th e
Boduquena Series, n succossion of shally dolomites nnd dolomit ic mn rbles of various
colours is found," but, ap paren tly, no diaeon f nrrni ty exis ts , eit her ungu lur 01' 'crosiounl,
between tho til lit e, th e shnlly dolomit es nud dolomi tes of va rio us 'eolours , fin d the
typi ca l light dolomitic marble of t he Bocainu Group of th e Bodoquenn Series.

Th u tillite ruul the colou red and sh a ll)' dolomites, round for tho f irst time un 
derneath the Boeaiua group, would constitute a new formation of the Bodoquena
Series, probably its basal formation, perhaps the basal f'ormat.ion of the Cambrian (~)

in Southwestern Mato Grosso,
To this possible new formation, the author suggests the name of Puga Formation.

RESUMO

Neste trabulho, 0 autor apreseuta breve dcscricao de tilito, pOl' He deseoberto, o
que ocorre, eoncordantemente, pOl' baixo dos dolomitos marmorizados da Serie Bodo
quena, Cambriaun (~), na localidade eonhecida como Mono do Puga, no Sudoeste de
Mato Grosso, Brasil.

Entre os tilitos e os dolo mitos marmorizados, tipicos da Serie Bodoquenn, oeorre
um paeotede margas o dolom itos marmorlzados de cores variegadas, porem, aparen
temente, ,nao !l (1 discordilllCia, quer angular, quer erosional, entre 0 tilito e as margas
e os dolomites mrumorizados, hem como cntre estes filtimos e os dolomites tipieos da
Serie Bodoquena.

Oil tilitos e us murgu s, pela primeira vez encontrados abaixo dos dolomitos elnros,
tipicos do Gr up o Bo caina, da Serie Bodoquena, eonstttulriam uma nova fom ul.l:ao desta
Se rIe, jll"Ovavellllellt.e II sun f'ormaeao basal, tn lvez a formacao basal do Cnm hrin uo (?)
no Sudoeste matogrossense.

o autor sugere para esta possivel nova fOl"lna<;ao 0 nome de Formacao Puga.

INTRODUQAO

Desde Castelnau (1850) e Evans (1894) "em sendo encontradas
refereneias sabre as roehas ealcarias e dolomitic-as das vizinhancas de Co
rumba, Albuquerque e Coimbra, no Sndoeste do Estado de Mato Grosso.



Evans introduziu a designacao "Calcarios c1e Corumba", quando descre
veu aquelas rochas, em virtude das exposieoes encontrac1as nas barrancas
c1a margem direita c10 rio Paraguai, junto a cic1ac1e de Corumba e c1a vila
c1e Ladario.

Em 1909, Arrojac1o Lisboa, vindo de Leste e antes c1e atingir 0 rio
Paraguai, criou a designacao Serie Boc1oquena para um conjunto c1e se
c1imentos calcarios e dolorniticos, com arenites e folhelhos associados, que
encontrou ao SuI c10 tracado c1a Estrada c1e Ferro Noroeste c10 Brasil, na
serra de mesmo nome, entre as atuais estacces £erroviarias de Guaicurus
e Caranc1azal. Mais tarde, ao percorrer a regiao entre Albuquerque e
Corumba, referiu 0 calcario de Corumba c1e Evans, que ai encontrou,
a sua Serie Boc1oquena, eonservando, no entanto, a donominacao
original. (1909).

Avelino Inacio de Oliveira e Pedro de Moura (1944) investigaram
amplamente a rpgiao, ostendeudo as suas nbservaciies ao Oriente Bolivia
no e ao SuI de Corumba. Constataram, assim, que 0 caleario de Corumba
se estenclia para Oeste, pelo terr-itorio boliviano, bem como, em manchas
isoladas, para 0 SuI, ao longo c10 rio Paraguai, ate os Morros c10 Puga,
do Conselho, da Patrulha e da Marinha,

Fernando Almeida (194f5) conscrvou a desigriacao Serie Bodoque
na e reconheceu dois grupos distintos nesta serie : 0 Grupo Bocaina, um
pacote com algumas centenas de metros de dolomitos, em geral c1e cores
claras, e nfio raramente silieificados e marmorizados, e 0 Grupo Tamen
go, superior, com calearios cinzentos escuros, e folhelhos, siltit os e areni
tos, de cores verde, cinza, rosa, ou violacea,

Octavio Barbosa (1957) nao so descobriu os primeiros fosseis na
Serie Bodoquena, abrmdo, assim, caminho para que £osse possivel a
Beurlen (1957) determinar a idade da Serie como posslvelmente Cam
briana, como tambem discordou da correlacao entre os dolomites e cal
carios Corumba e os sec1imentos da Serra c1e Boc1oquena.

Nas varias seccoes estuc1ac1as c1a Serie Bodoquena, verificou-se que os
dolomites repousam diretamente sabre as rochas graniticas e gnaissicas
referiveis ao Arqueozoico (como na Fazenc1a Urucum, em Corumba.), ou
sabre mi caxistos da Serie Cuiaba (como ao SuI de Aquidauana). N a
r egiao de Corumbii., a Serie Bodoquena e recoberta, com suposta discoi·
dfmeia, p ela Serie J acadigo, ac1mitida como Siluriana; ao SuI de Aqui
dauana e a Seri,e Boc1oquena recoberta pelos arenites Aquidauana ; para
Oeste, mergulha a Serie Bodoqucna sob a Formacao El Carmen, tida como
Ordoviciana, Esta e outra das razfies pelas quais a Serie Bodoquena vem
sendo considerada como Cambriana.

Pelo exposto vemos que a base c1a Serie Bodoquena era considerada
como constituida pelos dolomites claros c10 Grupo Bocaina.

Durante 0 levantamento geologico da jazida de marrnore do Morro
do Puga, 0 autor teve a oportunidade de deseobrir uma camada de tilito,
aflorando aparentemente em concordancia com e pOI' baixo dos dolomites
da Serie Bodoquena. Este tilito vern ref'orcar a ideia de uma glaciacao
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GEOLOGIA

nu nucio da Era Palcozoica no Brasil, baseacla na ocol'l'encia clo tilitos na
Sel'ie Lavras (na Bahia e em Minas Gerais ) , Serie R ibeir a (em Sao
Paulo ), a semelhanca das glacia<:;oeseo-cam lJri anas na Af r ica (Sistema
Nama-T'ransvaal, Rhodesia (10 SuI, Katanga , e no Con go) ; na Australia
do SuI, ua China, na I nclia , Noruega, etc.

o Morro c10 Puga e uma elevacao com forma grosseiramente serne
lhante a uma ferradura de ramos desiguais, com abertura voltada para

. Oeste (vcja planta). Localiza-se, mais ou menos, a nm quilornetro a Oeste
da (-;e(I(~ cla F'azenda Santa Blanca, na margem dir'eita (10 rio Paiaguai, a
seis quilomctros a Sndoeste c1e Porto Esperanca, no Distrito de Albuquer
que, Municipio de Corumba.

o mono eleva-so ate 170 metros acima c1a planicie de inundacao do
ri o Paraguai, com cot a local em torno (Ie 100 metro".

o Morro do Puga e constituirlo pOl' rochas da Sel'ie B odoquena, t ili.
tos, margas, e dolomitos claros, e de cores variegadas e com delga dos leitos
de siltitos on folhelhos subordinados. Os dolomites sao marmorizados e
a maior p arte dele" de COl' bran ea Oll einza clar o. E stas r ochas apresen
tam-se em uma sequencia apar entemcute sem discordfm eia, que r angular,
quer erosi onal, em CIne os til itos ap arecem na base e 0 marmor e d010m1
tico hranco n o t ap o c1a col una, com os dolomit es mannorizados, de cores
vai-iegadas, e as margas, como elem entos ell' transi<:;ao.

A espcssura dos tilitos e, no local, da ordcm de 95 metros; a espes
sura dos rlolomitos coloric1os e margas e de 45 metros, aproximadamente,
'c ados marmores brancos, de 3:50 metros, aparcntcmente.

Os tilitos, que ocorrem em faixa ostre i ta ao No r t e do Morro do Puga,
junto ao rio Novo, sao cinzentos na base, passando, gradat ivament e, a
roxos a medida que se sobe nit colnna. A matriz e mais arenosa na base
e mais siltosae mesmo argilosa, proximo ao contato com os dolomites.

Os seixos do tilito, cujas maiores dimensoes, raramente ultrapassam
10 centimetres, (Foto 1), sao de granite, p6rfiro, gnais, quartzite, xisto,
em sua maioria , um seixo de calcario (ou dolomito) negro, 10 outro, c1e
uma rocha semelhante a peridotite, foram cncontrados. Os seixos mostram
caraeteristicas proprias ell' seixos glaciais, como f6rma, marcas de per
cussao e de eompressao, e, inclusive, em aIguns (181es, estrias,

o tilito possue boas juntas, segundo 65°NE-75°NIV, e 300NvV - ver
tical (Foto 2). Estas juntas frequentementc co)'tam os sBixos do tilito,
quando os interessam.

o tilito eextremamente duro, devido a cimento calcario incipiente
mente mc"tamorfizado e associacl0 a elOl'ita e sericita . Decomp6e-se com
exfoliagao esferoidal caracterlstica (Foto 3). Em gel'al, 0 tilito mostra
:-;e macigo, nao c1eixando perceber sinais (leestnltifi c8()10. porem, mais 1'a
ramente, encontram-se niveis de material mais ,12'2 ' 1OS0, YE'rc1adeiros are-
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nitos fluvioglaciais, provenientes da lavagem do tilito. Neste caso, os are
nitos apresentam, entao, estl'atificac;ao bem c1efinida, algumas vezes com
ostratificacao cruzada (Foto 4).

Nota-se uma certa oricntacao preferencial dos seixos, sub- paralela,
principalmente quando os seixos sao 'mais ou menos tabulares,

Microscop icamellt e, as p r iueipais earacter istieas da .matr iz desta roeha
sao: p res enga de fragmentos niio deeoiupostos de fcldsp atos (F'oto 5) ,
h oterogeneid ade dos iragmen tos, quanto a ta manho e quanto a espeeie ,
gr aos sxtremame nte angu losos, ao lado de grfios hem arr edondados (estes
ulti mos, ~s vezes, partidos ao meio, e com as metades separ adas ent re
si) (Foto 6).

Os dolomitos se depositum, apare nte mente, em concor dfmcia sabre os
tilitos, oeu pa udo, tambem, somen te a par te Nor te d o Mor r o do P uga , iui
eiam-se pOl' urn banco de 4 metros de dolomite ma rmorizudo, de cor cre me
averm elha da, macico , aeima deste banco, eneontra-se um a sucessfio de
camadas de dolomite roxo, in terealadas com fi nas camadas de rocha s sil 
tosa s on aren osas, tambem de cor roxa, As espessu rns das camadas ds
a renit e au silte, e dolomite, sao de 4 eent imet ros e 15 eanti me tros, em
media. ..espee ti vame n te . l<}~te pu eote de t rHnHic;ao t ern lim a, espes sura de,
no minimo, 10 metros, apresentando-se na sua parte superior, como 1'1'1'

dadeira marga roxa, com lcitos ell' elolomito creme (Foto 7).

Acirna das margas, ° elolomito vae-se tor nan do aein zentado, ate mos
t r ar-se franc am en te einz ent o, em bancos de 20 a 30 centlmet r os de espes
sura, a inda in terc alado com material aren oso, de espessura media em
tdrno de 5 a 10 centime t res. (Foto 8). A parte mais al ta cleste pacote
ell' elolomito marrnorizado de cor cinza esta localmente muito c1obraela.

'I'orn and o-se mais claro para 0 alto, a dolomito einza, com eerea cl~
30 met ros passa g'radat ivameilte a marmore cinza bern claro e, tamb em,
bran eo, bern marmor izaclo e macico, f ormanclo a roeha que ocn pa a maie r
p arte 10 Morro do Puga. E ste marmore macico rl ifi eih nente deixa per 
eeber vestigios de estru tificaeao, assim mesmo ainda f oi p ossivel a deter 
l'lina~ao de sua d ireGiio e mer gulho em alguus p ontes e, eorn binan do com
as informacdes obtid as das outras r oehas, reeonstituir a estru tura local.
As form aeoes form am um sine linal muito aberto, com "plunge'" pequcno
p ara Sudoeste. A dir e\)ao prcfer encial das eamada s eNor oeste, 'com mer 
gulho , rams vezes super ior a 20°, para Sudoeste.

Ocorrem, ainda, na regia o, rochas rec entes de or igem fl uvial , r efe
riveis ao Cenoz6 ico. As form acoes Cenoz6icas , praticamcnte hor izontais,
fazem eoutato com as r oehas da Sel'ie Bodoquena ao lougo da eurva de
n ivel too metros. ( torn ada mais OIi men os arIJ itrar iam en te para elevacao
l ocal), As roehas sao, pr inci palmente, a reias, sil tes, mais raram ente argi
la s, dispostas em camadas de cores creme, einza, ou qu as e negra, mais 1'a
,r ament e arroxeadas, avermelhadas, ou verdes, hor izontais ou com peque
nasper tnrbag6es locais. A esp essu ra mAxima para estes sed imen tos e.
segundo Fernando Almeida, de 83 metros.
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Foto 1 - Pormenores do tilito, podendo-se apreciar junto cro bico do martelo grande seixo de gnais .
Foto P. Maciel 1956
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Foto 2 ~- Juntas no tllito, bern como e s-rcnficccco mcipien:e
Foto P. Mcc.e l 19:;4 -
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roto 5 _ Fotomic ro<,Trolia d o matri:!. d o lililo. NOla r fra gmento de mlcr oc:Hnlo na o do«nnpcalo.
Nico lll crultad o.

FOIO P. Maciel 1957

F OlC 4 _ Le ite rna ," c r"n,,"e ne liht e , COlD
e.!retJllca<;iie cr uza da .
r olo P. Ma cle l 1956

Pe rm""er,,. d o lill io me. lrando
eIlolim,ao

r oto P. Med e l 1956
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Secciio geologic:l clo MOj 'j'O clo Piuia - Maio (lrosso

Foto 8 - Ccmc dos d e do!omllos m c rrnortao d cs . Inle rcola dos com le ltos ailtos oa . dobrrrdcs , d o
pocc ta e nt re l!li lo e d olomi toa d o Grupo Boccrlna . Folc P. Mo cie l 1954.

Para 0 Norte do Morro do Puga, proximo 11 Alb uquerque e Pirapu
tangas, ocorrem ro chas granitic as de color acao einza ; mais para 0 Norte,
ainda, fazem-se r epresen tar r ochas al tamente me ta morfizadas, xistos,
gnaisses, etc, hem como as eamadas da Serie J acadi go, tipicas do Morro
do Urucum e da S~rra de Santa Cruz.

Para 0 SuI, os dolomites marrnorizados mergulham sob as formacoes
cenozoicas, pot-em, pam este, a cer ea de 20 quilometr os, ergue-se, nova
mente, outre morro dolomi ti eo, 0 Mor ro do Conselho, sustentado, a inda,
POl' roc has da Se rie Bodoqueu a. A i 0 mergu lh o das eamadas e par a 0

Norte, t alvez eoustitniudo, portanto, a aba Sudoeste do sinelinal do Morro
do P uaa. Os mer gu lhos das eamadas eheg rnu a atiugir val ores da ord8111
de 30°; assim, e possivel que, na parte Sn I do Mo rro do Conselho, haj a
uma r ep etieao da sequencia estratigrafica enco ntrada 110 MOlTo do P uga,
isto e, com aflorumcntos de t ili tos na base clos dolomites e margas .
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CONCLUSOES

MACIEL - TILITO CAMBRIANO (n MATO GROSSO

1 - Uma nova formacao, ocorrendo por baixo do dolomites marmo
rizados do Grupo Bocaina, da Serie Bodoquena, foi descoberta no extreme
Norte do Morro do Puga, a 6km a Sudoeste de Porto Esperanca, no Dis
trito de Albuquerque, Municipio de Corumba, Estado de Mato Grosso.

2 - Esta formacao, com espessura local aparente da ordem de 140m,
e constituida por tilitos, na base, recobertos por margas e dolomitos mar
morizados de cores variegadas, seguidos, imediatamente, pelos dolomitos
tipicos do Grupo Bocaina.

3 - Aparentemente, nao existe discordaneia, quer angular, quer ero
sional, entre os tilitos e as margas e dolomitos marmorizados, de cores va
riegadas, bern como entre estes e os dolomites tipicos do Grupo Bocaina.

4 - 0 autor sugere 0 nome de Formacao Puga para a nova
formacao,
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