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                                                                                                                               II. Resumo 

 

O Grupo Corumbá, SW Brasil, documenta uma etapa importante na evolução da vida por causa 

de seu registro fóssil de microbialitos, microfósseis, e organismos multicelulares indicativos da 

complexidade cada vez maior da biosfera no final do período Ediacarano. A importância 

paleobiológica da Formação Bocaina, inserido no meio do Grupo Corumbá, e datado em cerca 

de 560 Ma, é embasada em sua diversidade de microbialitos e registro de significativo evento 

fosfogenético, associados a supostos “microfósseis em forma de vaso”, semelhantes à 

tecamebas, interpretadas como os primeiros protistas heterótrofos. Estes fósseis, bem como 

formas semelhantes reconhecidos em outras unidades geológicas do mundo, precedem o 

registro da explosão de organismos multicelulares macroscópicos esqueléticos (Cloudina, 

Corumbella) na formação sobrejacente Tamengo (543 Ma). A morfologia do microbialitos 

fornece evidências de variação local do nível do mar durante a deposição da Formação Bocaina. 

As análises morfológicas e químicas dos microfósseis usando microscopia óptica e eletrônica de 

varredura, EDS e espectroscopia Raman ajudaram a esclarecer a natureza biológica desses 

objetos e, assim, contribuir para a compreensão da importância da evolução da vida no 

Ediacarano, na Formação Bocaina, Grupo Corumbá. 

 

Palavras-chave: Grupo Corumbá - Microbialitos – Microfósseis em forma de vaso - 

espectroscopia Raman 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             III. Abstract 

 

The Corumbá Group, SW Brazil, documents an important stage in the evolution of life because 

of its fossil record of microbialites, microfossils, and early multicellular organisms indicative of 

the rapidly increasing complexity of the biosphere at the very end of the Ediacaran period. The 

paleobiological importance of the Bocaina Formation, in middle of the Corumbá Group and 

dated at about 560 Ma, lies in its diversity of microbialites and its record of a significant 

phosphogenesis event with associated putative “vase–shaped microfossils”, similar to testate 

amoebae, interpreted as early protistan heterotrophs. These fossils, as well as similar forms 

recognized in other geologic units in the world precede the record of the explosion of 

macroscopic multicellular skeletal organisms (Cloudina, Corumbella) in the overlying Tamengo 

Formation (543 Ma). The morphology of microbialites provides evidence of local sea level 

variation during deposition of the Bocaina Formation. Morphological and chemical analyses of 

the microfossils using optical and scanning electron microscopy, EDS and Raman spectroscopy 

helped clarify the biological nature of these objects and thereby contribute to the 

understanding of the importance of the Bocaina Formation the evolution of late Ediacaran life 

in the Corumbá Group. 

 

Word-keys: Corumbá Group – Microbialites – Vase-shaped microfossils – Raman spectroscopy  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Problemática 

 A diversificação da vida é tema constantemente avaliado pela ciência, que 

procura responder questões pretéritas com consistência dos fatos. O estabelecimento 

de possíveis relações entre as evidências de vida dentro e fora do planeta também é 

alvo de análises (Mckay et al. 1996), uma vez que outros planetas do sistema solar 

terrestre apresentam, atualmente, algumas condições, reconhecidamente extremas, 

semelhantes às condições na terra primitiva na época de sua formação e do 

aparecimento de vida (Och & Shields 2011; Kirschvink et al. 2000).  

O Pré-Cambriano (4.0 – 543 Ma) (Fig. 1) foi palco da proliferação de 

microrganismos que se desenvolveram amplamente, inclusive em ecossistemas 

bentônicos representados por microbialitos (especialmente os estromatólitos) que 

compreendem o registro mais longo e representativo deste período (Awramik 1991; 

Riding 2000, 2011). Segundo Semikhatov & Raaben (1994, 1996), a diversidade 

morfológica e abundância dos estromatólitos aumentaram ao fim do Arqueano, 

entretanto o auge foi atingido no Proterozoico (Fig. 1). 

 

Figura. 1. Variação da abundância estromatolítica no Pré-Cambriano. Idade em Ga (bilhões de anos). Adaptado 

de Awramik, 1991.  Rochas metassedimentares mais antigas. 

 



 

2 
 

A Faixa Paraguai (Fig. 2) de idade ediacarana (590-600 Ma) é objeto de estudos 

geológicos e paleontológicos recentes (Boggiani 2004, Alvarenga et al. 2004; Nogueira 

& Riccomini 2006; Romero 2010) que buscam elevar o nível de conhecimento desta 

importante feição geotectônica a um patamar compatível com outras coevais do brasil, 

namíbia, canadá entre outras. Inserido nesta faixa, encontra-se o Grupo Corumbá, 

unidade que abrange a mais importante etapa da evolução sedimentar da bacia 

Corumbá na parte sul da faixa, com abundante registro fóssil de microbialitos e, 

especialmente, metazoários basais.  

 Para contribuir com a compreensão da história geológica da Faixa Paraguai, 

este trabalho investigou a Formação Bocaina, única formação do Grupo Corumbá 

caracterizada por ampla distribuição de microbialitos. 

 No desenvolvimento das pesquisas, na parte superior da formação 

caracterizada por uma sucessão de rochas fosfáticas, descobriram-se, associados aos 

microbialitos, microfósseis com prováveis afinidades cianobacterianas (Schopf 2006), 

juntamente com alguns exemplares de microfósseis em forma de vaso (Vase-Shaped 

Microfossils, ou VSMs, (Bloeser et al. 1977; Bosak et al. 2011; Bosak et al. 2012; Porter 

et al. 2003) potencialmente de grande significância evolutiva e bioestratigráfica para o 

período.  

 A morfologia dos microbialitos tem origem na interação entre o ambiente e as 

esteiras microbianas (Riding 2000; 2011). Fatores físicos como corrente, grau de 

agitação da água em ambiente calmo ou sujeito a tempestades, aumentam a 

complexidade da bioconstrução (Sumner e Grotzinger 1993; Trower e Grotzinger 

2010). Assim, quanto mais dinâmico o ambiente, mais complexos os microbialitos. o 

modo de ocorrência e a morfologia em escala macroscópica dos microbialitos refletem 

a complexidade dos fatores ambientais que atuaram durante a formação do 

microbialito. Por outro lado, a laminação interna em microbialitos, e especialmente 

nos estromatólitos e oncólitos, os microbialitos estudados nesta dissertação, tende a 

refletir, nas escalas milimétrica e sub-milimétrica, a dinâmica de crescimento da 

comunidade microbiana formadora da esteira e suas interações com os processos 

locais de sedimentação (Hofmann 1976; Trompete 1982). 
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 Para estudar os microfósseis, além das técnicas tradicionais de microscopia 

óptica e eletrônica de varredura, foi possível aplicar novos métodos utilizando avanços 

tecnológicos recentes, tais como Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

Espectroscopia Raman (Schopf et al. 2002; Pacheco 2012).      

  Assim, o presente trabalho abordou a análise de microbialitos 

neoproterozoicos brasileiros de forma inusitada, além de enfocar outras evidências 

micropaleontológicas para comparações e possíveis esclarecimentos acerca da 

microbiota associada aos microbialitos da Formação Bocaina. 

1.2. Objetivos 

 Neste trabalho, o estudo da Formação Bocaina, Grupo Corumbá, teve por 

objetivos: 

(I) Descrever os modos de ocorrência, morfologia e microestrutura dos 

microbialitos, especificamente estromatólitos e oncóides da formação e 

reconstituir a morfogênese dos microbialitos para interpretação 

paleoambiental de cada ocorrência.  

(II) Descrever os microfósseis encontrados, tanto aqueles associados 

diretamente a estromatólitos e seu possível papel na formação dos 

estromatólitos, como os VSMs, determinando suas relações com a 

rocha encaixante para estabelecer seu status (ou não) de fóssil, e, no 

caso afirmativo, comparando-os com estruturas semelhantes no Grupo 

Jacadigo, subjacente ao Grupo Corumbá, e outras mundialmente. 

(III) Estabelecer as implicações locais, regionais e, eventualmente, globais 

das informações geradas em (I) e (II) para uma melhor compreensão 

dos eventos ao término do Neoproterozoico;  

 

1.3. Área de estudo 

A Faixa Paraguai se trata de uma faixa de dobramentos neoproterozoica com 

cerca de 1200 km de comprimento, que se estende desde o Estado de Mato Grosso, 

região de Cuiabá, infletindo-se para o sul até a região de Corumbá e então até a Serra 

da Bodoquena, já em Mato Grosso do Sul (Almeida 1985; Boggiani et al. 2010) (Fig.2).  
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Inserida nesta faixa, os afloramentos da Formação Bocaina de interesse neste 

estudo se destacam pela presença de diversas formas de microbialitos (Fig.3) 

A Fazenda São Carlos está localizada ao sul da cidade de Corumbá, com 

exposição da Formação Bocaina de cerca de 500 metros de extensão (Almeida 1958). 

O local dos fósseis denominava-se “Ladeira do Lourenço”, a 7 km do início da estrada, 

na Bocaina, as margens da rodovia. 

Outro importante afloramento descrito é localizado em Porto Morrinhos. Está 

situada na BR-262 que cruza o Rio Paraguai através de uma ponte, dando acesso ao 

Figura 2. Mapa geológico simplificado da Faixa Paraguai, mostrando algumas das principais localidades 

já estudadas nas porções sul e norte.  Modificado de Boggiani et al. 2010. 
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Maciço do Urucum, onde se localiza a cidade de Corumbá. Ao final dessa ponte, o 

afloramento se estende por algumas centenas de metros, que somente são acessados 

por barco. A seção mede cerca de 8m (Oliveira 2010). Está situado na margem 

esquerda do Rio Paraguai, onde parte do afloramento fica encoberto pela água em 

época de cheia. 

Forte Coimbra é outra localidade analisada, que dista 93 km de Porto 

Morrinhos. A travessia entre os distritos é feita por cerca de 2 horas através de 

embarcação fluvial cedida pela 3a Companhia de Fronteira da 18a Brigada de Infantaria 

de Fronteira do Exército. O afloramento localizado apresenta pequenas dimensões, 

com cerca de 1 m de altura, situado à frente do Forte. 

As pedreiras Laginha e Corcal também foram acionadas como área de estudo 

do presente trabalho. A Pedreira Laginha contém brechas basais com clastos de 

fosforito, possivelmente provenientes da Formação Bocaina. O afloramento tem cerca 

de 70 m de altura.  A Pedreira Corcal apresenta depósitos de carbonato que formam 

rochas laminadas, muito semelhantes à laminação de estromatólitos, medindo cerca 

de 40 m de altura. Está localizada no município de Corumbá, que dista cerca de 65 km 

de Porto Morrinhos. 

Na Serra da Bodoquena, destaca-se a Fazenda Ressaca e o distrito de Morraria 

do Sul. A Fazenda Ressaca está localizada na rodovia MS-178, conhecida como Bonito-

Bodoquena situados na porção sudoeste do Estado do Mato Grosso do Sul. Ali afloram 

rochas fosfáticas em camadas centimétricas de microfosforito maciço por cerca de 210 

m. Já o distrito de Morraria do Sul está localizado no topo da borda oeste da Serra da 

Bodoquena, distando 40 km do município de Bodoquena, e o afloramento mede cerca 

de 6.5 m em sua dimensão máxima. 

Além dos calcários dolomíticos com microbialitos evidenciados em rochas 

seguramente da Formação Bocaina, também são encontrados em Morraria do Sul e 

Forte Coimbra, na Serra da Bodoquena (porção sul da faixa), ocorrências significativas 

de rochas dolomíticas com estromatólitos, parecidas com os dolomitos da Formação 

Bocaina, mas de contexto estratigráfico incerto. Estes microbialitos associados a 

estruturas tubulares em ambas as localidades também são discutidas aqui na tentativa 

de resolver sua situação estratigráfica: Seriam eles correlacionáveis a estromatólitos 
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conhecidos na formação Bocaina ou poderiam representar tubestones estromatolíticos 

mais antigos, possivelmente relacionados às capas carbonáticas (Cloud et al. 1974; 

Nogueira & Riccomini 2006; Romero 2010).  

Figura 3: Mapa geológico esquemático da Serra da Bodoquena. À esquerda, observa-se o Grupo 

Corumbá acima do Grupo Jacadigo (acima), e acima da Formação Puga (abaixo). (Modificado de 

Alverenga et al. 2000). 
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Capítulo 2 

 Contexto Geológico 

A faixa Paraguai bordeja o lado oriental do cráton Amazônico e o bloco Rio Apa, 

tendo sido depositada na margem sudeste do cráton entre 600 e 540 Ma, como 

evidenciado por dados estratigráficos, paleontológicos e geocronológicos (Alvarenga et 

al. 2000; Boggiani & Alvarenga 2004). Bordeja ainda o ramo ortogonal da Faixa 

Tucavaca (que se estende para oeste para dentro da Bolívia). A formação da faixa está 

ligada à colisão entre três paleocontinentes representados, atualmente, pelos crátons 

Amazônico, São Francisco-Congo e Rio de La Plata, e o fechamento do oceano 

Brasilides (Schobbenhaus & Bley 2003), ao final do ciclo Orogenético Brasiliano/Pan-

Africano ao fim do Neoproterozoico e durante o Cambriano, há 550-500 Ma. 

(Alvarenga et al. 2000).  

 Inserida nesta faixa, a Formação Puga, estratigraficamente abaixo do Grupo 

Corumbá, é considerada glaciogênica (Boggiani 1998) e relacionada a outros depósitos 

glaciogênicos coevais e rochas carbonáticas sobrepostas (capas carbonáticas) de 

distribuição muito ampla pelo mundo (Alvarenga & Trompete 1992). Os diamictitos da 

Formação Puga são considerados produtos da glaciação Marinoana, encerrada há 

cerca de 630 Ma (Boggiani 1998; Nogueira & Riccomini 2006; Romero 2010).  

 Embora definida na parte sul da faixa, no Morro do Puga (Fig.2), a Formação 

Puga aflora muito melhor e exibe características glaciogênicas mais bem 

caracterizadas, inclusive no que diz respeito as capa carbonáticas, na faixa norte 

(Nogueira et al. 2003; Nogueira & Riccomini 2006). O mesmo não ocorre de maneira 

clara na porção sul da faixa, onde as evidências permanecem em discussão e até 

sustentam interpretações paleoambientais alternativas (Freitas 2010). Em ambas as 

regiões, porém, as capas carbonáticas que ocorrem na base dos grupos Corumbá (sul) 

e Araras (norte) e apresentam valores isotópicos de δ13C e razões de Sr87/ Sr86 típicos 

de eventos que sucederam a glaciação Marinoana ao final do período Criogeniano do 

Neoproterozoico (Boggiani 1998, Nogueira et al. 2003, Alvarenga et al. 2004, Romero 

2010). 
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Na porção norte da faixa Paraguai, o Grupo Araras recobre a Formação Puga, 

com deposição inicialmente em plataforma profunda, típica de um sistema 

transgressivo pós-glacial Marinoana (Alvarenga et al. 2000; Romero 2010; Nogueira & 

Ricommini 2006), que evoluiu para ambiente de plataforma moderadamente 

profunda, culminando em depósitos de planície de maré.  A litologia do grupo inclui, 

basicamente, rochas carbonáticas calcárias e dolomíticas, em uma sucessão de até 700 

m de espessura. É recoberto por rochas siliciclásticas da Formação Raizama, do Grupo 

Alto Paraguai (Nogueira 2003; Nogueira & Riccomini 2006).  

Apesar das semelhanças reconhecidas entre as formações Mirassol D’Oeste e 

Bocaina, os grupos Araras e Corumbá não são necessariamente correlatos (Nogueira & 

Riccomini 2006), uma vez que a posição estratigráfica de Morraria do Sul ainda carece 

de maiores esclarecimentos, e o contato do Grupo Corumbá com o embasamento não 

é claro, diferente do observado no Grupo Araras (Nogueira & Riccomini 2006; 

Nogueira et al. 2007; Romero 2010). Por outro lado, a paleobiota registrada no Grupo 

Corumbá é reconhecidamente um marco do fim do Neoproterozoico, sugerindo 

possível correlação com base na idade dos grupos (Meira 2010; Pacheco 2012). 

 Na região de Corumbá, na porção sul da faixa, o Grupo Jacadigo, 

aparentemente subjacente ao Grupo Corumbá, mas de relação incerta com a 

Formação Puga, é testemunha do conturbado intervalo que antecedeu a passagem do 

Éon Proterozoico para o Éon Fanerozoico (Freitas 2010). Pesquisas recentes, no 

entanto, dão margem a uma nova interpretação paleoambiental para este grupo, 

referente aos depósitos glaciais na porção sul da Faixa Paraguai. Freitas (2010) e 

Freitas et al. (2011) reinterpretaram feições sedimentares de possível origem glacial 

neste grupo como diamictitos, blocos e matacões solitários, além de um espesso 

depósito localizado de formação ferrífera, como a resposta sedimentar à tectônica das 

fases iniciais da evolução de uma bacia do tipo rifte (Bacia Jacadigo), sem a 

necessidade de recorrer a processos glaciais para sua explicação.  

O Grupo Jacadigo e a Formação Puga se encontram, portanto, subjacentes ao 

Grupo Corumbá, que por sua vez também teria se desenvolvido numa fase de 

rifteamento generalizado do supercontinente Rodinia, no início do Ediacarano. A Bacia 

Corumbá teria se originado, então, como um entre inúmeros rifts oriundos da 
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fragmentação continental desta época (Boggiani 1998; Boggiani et al. 2010). Essas 

bacias teriam águas interconectadas formando o que Dalziel (1997) denominou 

Oceano Brasilides que circundava vários blocos continentais, representados em parte 

pelo bloco Rio Apa e pelo Maciço de Goiás e que teria se comunicado com o oceano 

Adamastor (Hartnady et al. 1985), do sudoeste africano.  

 O rifte inicial teria evoluído para rampa carbonática em margem continental 

passiva, sujeita a ressurgências marinhas e eventos fosfogenéticos, como registrados 

na Formação Bocaina (enfoque do presente trabalho) na parte mediana do Grupo 

Corumbá (Fig.4). Sobrepõe-se à Formação Bocaina, a Formação Tamengo, uma 

sucessão de calcários calcíticos (inclusive uma brecha basal carbonática) e pelitos. A 

formação se destaca por seu registro fóssil que inclui metazoários esqueléticos dos 

gêneros Cloudina e Corumbella, muito importantes na paleontologia e bioestratigrafia 

da última etapa do Ediacarano (Boggiani 1998; Meira 2010; Pacheco 2012, Warren et 

al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

2.1. Grupo Corumbá 

 A subdivisão estratigráfica do Grupo Corumbá aqui utilizada é a de Boggiani 

(1998), que foi baseada na subdivisão de Almeida (1945), onde se segue, da base para 

o topo: Formação Cadiueus, Formação Cerradinho, Formação Bocaina, Formação 

Tamengo e Formação Guaicurus (Fig.4). 

 

Figura 4. Coluna litoestratigráfica do Grupo Corumbá com indicação de conteúdo fóssil, idades 

radiométricas e alguns dados quimioestratigráficos recentes. (Modificada de Boggiani 1998; Idade da 

Formação Bocaina cortesia de Campanha & Boggiani, inédito, 2013). 

2.1.1. Formação Cadiueus 

A Formação Cadiueus é composta por conglomerados sindeposicionais a 

falhamentos relacionados à abertura da bacia. Estes conglomerados apresentam 

gradação normal e inversa dos clastos. Tal característica pode se referir a um processo 

originado pelo fluxo de detritos com alta energia, como em leques aluviais. 

2.1.2. Formação Cerradinho 

 A Formação Cerradinho, sobreposta a Formação Cadiueus, é 

predominantemente terrígena. Encontra-se exposta em áreas relativamente maiores 

do que as da Formação Cadiueus na parte ocidental da Serra da Bodoquena. Também 

é uma unidade constituída pelas fácies de arcóseos finos a médios e de folhelhos, 

passando para o topo para calcários de fácies de grainstones. Os calcários são 
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interpretados por Boggiani (1998) como indicativos de transgressão marinha com 

condições para a formação de carbonatos devido à diminuição do aporte terrígeno.  

 A presença de minerais sulfetados em folhelhos, provavelmente originados em 

função da decomposição de matéria orgânica, evidencia condições redutoras e águas 

relativamente profundas durante a sedimentação.    

 A formação registra a passagem de um ambiente de sedimentação continental 

para um ambiente marinho, propício para o estabelecimento de microbialitos.  

2.1.3. Formação Bocaina 

A Formação Bocaina é caracterizada por rochas carbonáticas associadas à 

microbialitos dolomitizados que gradam para microbialitos fosfatizados no topo 

(Boggiani 1998; Oliveira 2010; Fontaneta 2012). 

 O contato dos dolomitos da formação com a sobreposta, Cerradinho, é 

gradacional, entretanto, Oliveira (2010) registra contato sobre o embasamento, o que 

pode ser o caso do afloramento da Fazenda São Carlos. 

 A evolução do rifteamento no Grupo Corumbá resulta em um momento de 

calmaria registrado pelo drift na Formação Bocaina, caracterizada pela instalação de 

plenas condições marinhas na bacia. 

 

2.1.4. Formação Tamengo 

 Esta formação é caracterizada por calcários calcíticos carbonosos (por vezes 

dolomíticos) de marcante cor cinza. Ocorrem intercalações de folhelhos carbonosos 

alternados em sucessões rítmicas.  

 Em sua base estão posicionados quartzo arenitos (pouco expostos) e expressiva 

brecha sedimentar com clastos provenientes claramente da Formação Bocaina, o que 

evidencia significativo rebaixamento eustático na bacia com retrabalhamento e 

deposição dos clastos desta formação na borda da plataforma.  

 Em nível médio a superior, esta unidade apresenta abundantes fósseis 

metazoários como Corumbella werneri HAHN et al. 1982 e Cloudina lucianoi Beurlen & 
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Sommer 1957, alguns dos primeiros organismos multicelulares e macroscópicos 

capazes de realizar esqueletogênese. São ainda importantes ferramentas de correlação 

bioestratigráfica (Meira 2010; Warren et al. 2012, Pacheco 2012). 

2.1.5. Formação Guaicurus 

 Esta unidade compreende espesso pacote de folhelhos posicionados no topo 

do Grupo Corumbá. Suas exposições estão geralmente muito intemperizadas e 

cobertas por pavimento de quartzo branco. Está fácies é relativamente homogênea e é 

interpretada como deposito de plataforma afogada (Almeida 1968; Boggiani 1998). 

2.2. Ambientes de Sedimentação da Formação Bocaina  

A porção superior do Grupo Corumbá, que abrange as formações Bocaina, 

Tamengo e Guaicurus, tem sido interpretada como depositada em rampa (Almeida 

1968, Boggiani 1998, Gaucher et al. 2003). Na região de Corumbá, onde foi estudada 

em maior detalhe (Oliveira 2010), a Formação Bocaina é atribuída a um ambiente de 

planície de intermaré com importante atividade microbiana e baixios de submaré, 

como parte da rampa interna, sujeita esporadicamente a eventos de sismicidade 

(Oliveira 2010).  

 

Oliveira (2010) observou que os estromatólitos de Porto Morrinhos encontram-

se diretamente sobre o embasamento gnáissico-granítico aplainado pela superfície 

erosiva. Os domos que ele registrou ali se apresentam verticalmente homogêneos, 

com 2 m de altura, e lateralmente contínuos por cerca de 3 m. Esta fácies marcaria a 

transgressão francamente marinha de águas rasas sobre extensa superfície aplainada 

do embasamento (Boggiani 1998; Oliveira 2010).  

Nestas condições, os estromatólitos teriam sido originados em ambiente de 

águas pouco energéticas, provavelmente lagunar, possibilitando a formação de 

extensos corpos estromatolíticos. A dolomitização teria sido pós-deposicional, 

atestada pela obliteração parcial da textura original dos estromatólitos, e responsável 

pelo aspecto poroso da rocha (Boggiani 1998). Provavelmente ocorreu através de um 

conduto que favoreceu a percolação de fluidos, onde o CaO é substituído pelo MgO, 

não havendo, portanto, relação com atividade microbiana (Fontaneta 2012). 
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A gênese dos dolomitos permanece um enigma para a ciência, pois este tipo de 

rocha não é facilmente encontrado em ambientes sedimentares modernos (Given & 

Wilkson 1987; Mckenzie & Vasconcelos 2009). Entretanto, na Formação Bocaina, 

unidade Neoproterozoica e em outras unidades Pré-Cambrianas, esta rocha está bem 

estabelecida, e o que se analisa é o tipo de precipitação local, sendo esta primária ou 

secundária (Boggiani 1998; Fontaneta 2012; Justo 2000). 

 A chamada dolomitização primária se dá quando a precipitação está associada 

a estruturas microbianas, que induziriam sulfato-redução, retirando sulfato da água, 

elemento que impede a precipitação imediata de dolomita (Baker & Kastner 1981; 

Vasconcelos et al. 1995; 2006). Entretanto essa explicação não se aplica em todos os 

casos para Sánchez- Román et al. (2009), pois existe um alto nível de sulfato em 

ambientes naturais atuais onde há a deposição de dolomita. 

 Existem inibidores cinéticos para formação da dolomita em condições de águas 

superficiais: i) alta energia de hidratação do cátion Mg2+ (Lipmann 1973; Tucker 1983); 

ii) baixa atividade do ânion CO3 
2- (Lipmann 1973); iii) presença do íon [SO4] 

2- , ainda 

que em níveis baixos (Baker e Kastner 1981). De acordo os autores, a água do mar é 

supersaturada em dolomita, mas o mineral raramente se forma na presença de íons de 

sulfato dissolvido. Assim, a deposição de dolomita só ocorreria em ambientes onde a 

concentração de sulfato dissolvido é baixa, como o que ocorre em sedimentos ricos 

em matéria orgânica, onde ocorre sulfato-redução, processo responsável pela retirada 

de sulfato da água.  O fato observado explica porque a dolomita é rara em ambientes 

puramente calcários, sem presença de matéria orgânica, o que pode sugerir 

dolomitização primária para os microbialitos de Morraria do Sul e Forte Coimbra. 

 As rochas fosfáticas da Formação Bocaina, mais bem expostas na Fazenda 

Ressaca e arredores, ocorrem na forma de camadas centimétricas de microfosforitos 

(rocha fosfática com predominância de fluorapatita de granulometria fina) formando, 

por vezes, lentes mais espessas. Este tipo de rocha tem sido interpretado como 

proveniente de ambientes costeiros sujeitos a correntes marinhas ascendentes 

(Kazakov, 1937). Através destas correntes marinhas, águas profundas e frias, ricas em 

fosfato dissolvido, atingem zonas costeiras rasas onde a formação de rocha fosfática 

ocorre através de complexos processos sedimentares e diagenéticos, associados à 

intensa atividade biológica propiciada pelo aporte de nutrientes (Boggiani 1998). 
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 O final do Neoproterozoico registra importantes eventos de fosfogênese 

possivelmente cronocorrelatos e de abrangência mundial (Misi et al. 2007; Misi & Kile 

1994). Do Ediacarano ao Cambriano, por exemplo, eventos de fosfogênese foram 

identificados em torno de 0.8 a 0.6 Ga, reconhecidos na China com 600 Ma (Bailey et 

al.2007), norte da Índia com 590-543 Ma (Jiang et al.2003), Namíbia com 635 Ma 

(Papineu 2010) dentre outros (Papineu 2010).  Desses, talvez a mais importante, pelo 

menos do ponto de vista paleontológica, tenha sido aquele registrado na Formação 

Doushantuo (China), e famoso pela qualidade e quantidade de microfósseis ali 

preservados, que incluem algas vermelhas e, putativamente, as mais antigas 

evidências conhecidas de embriões de metazoários basais (Xiao & Knoll 1999; Bailey et 

al. 2007; Yin et al. 2007). 

No Brasil, nesse período, são conhecidas ocorrências de rochas fosfáticas 

associadas à siltito na Formação Serra da Saudade no Grupo Bambuí em Minas Gerais 

e a rochas dolomíticas microbialíiticas na Formação Salitre, no Grupo Una na Bahia 

(Misi & Kile 1994). Este tipo de depósito também é reconhecido na Formação Bocaina, 

objeto de estudo desta dissertação, do Grupo Corumbá em Mato Grosso do Sul 

(Boggiani 1998; Fontaneta 2012).  

 Em geral, a maioria dos depósitos de fosforito Neoproterozoico ocorre durante 

períodos pós-glaciais (Papineau 2010), e grande parte está sobrepõe diamictitos de 

origem glacial. Pensa-se que a origem dos grandes depósitos de fosfato sedimentar 

pode ser a mesma em várias localidades e relacionada ao momento tectônico, em 

nível mundial, da época, daí a contemporaneidade de muitos destes depósitos (Shields 

et al. 2001, Papineau 2010).   

 Até o momento, não foi possível correlacionar, de maneira segura, as 

ocorrências de fosfato sedimentar do Neoproterozoico brasileiro entre si ou com os 

grandes eventos registrados no mundo.   

 O topo da Formação Bocaina apresenta registro de fosforito, melhor exposto na 

fazenda Ressaca, entre Bonito e Bodoquena em Mato Grosso do Sul. Fontaneta (2012), 

que estudou a origem deste depósito, determinou que a fosfatização foi bioinduzida. 

Nesse caso, a decomposição de matéria orgânica nos sedimentos durante a 
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eodiagênese disponibilizou fósforo para as águas intersticiais. As condições 

geoquímicas redutoras neste ambiente permitiram, então, a precipitação de apatita, 

bioinduzida, o que se evidencia pela morfologia dos agregados de cristais de fosfato ao 

MEV.  

 

Capítulo 3 

 Importância e Definição do termo Microbialito 

3.1. Importância 

 Organismos procariotos são representados no registro fóssil mais antigo 

reportado (Schopf 2006) e originaram-se, junto aos grupos biológicos mais basais, 

sobre as conturbadas condições da Terra há mais de 3,5 Ga. Junto com os procariotos, 

extremófilos do Domínio Archaea servem como modelo para compreender e procurar 

possíveis evidências de vida fora da Terra. Mas na Geologia as cianobactérias são 

conhecidas por serem as principais formadoras de estromatólitos e outros 

microbialitos, que apresentam um longo e variado registro fóssil. 

Estromatólitos são ferramentas importantes para compreender antigos 

ambientes, pois seu desenvolvimento morfológico tem relação direta com o ambiente 

em que se desenvolveu (Bertrand-Sarfati 1972; Awramik et al. 1974; Bertrand-Sarfati & 

Trompete 1976;  Boggiani 1997;Oliveira 2010; Sallun Filho & Fairchild 2005). A análise 

de estromatólitos fornece subsídios para a diferenciação de ambientes costeiros 

(inframaré, intermaré e supramaré), e de águas rasas em geral (lagunas e lagos, por 

exemplo), auxiliando, desta maneira, em reconstituicões paleoambientais e 

paleogeográficas ao longo de praticamente todo o grande intervalo de tempo 

geológico compreendido pelo Pré-Cambriano. 

 

Questões estratigráficas também podem ser esclarecidas pelo estudo de 

estromatólitos, como demonstrado no trabalho de Bertrand-Sarfati & Trompette 

(1976), que estabelece um esquema de correlação intrabacinal com base nos 
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estromatólitos. Porém, seu valor paleontológico vai além das informações evolutivas, 

estratigráficas e paleoambientais que oferecem.  

Recentemente, estas estruturas começaram a ser vistas como importantes para 

a indústria do petróleo, em especial no estudo da sucessão “pré-sal”, do Cretáceo da 

bacia de Santos, pois podem apresentar elevada porosidade e servir como reservatório 

para grandes depósitos de petróleo. Além disso, as cianobactérias associadas aos 

estromatólitos que fazem parte de rochas reservatório podem servir como fonte de 

matéria orgânica para a formação petróleo (Slowakiewicz &  Mikolajewski 2011).  

3.2. Definição 

 Desde o início do século XX, muito se discute quanto à definição do termo 

“estromatólito” e, mais recentemente, de termos afins (trombólito, microbialito, etc.), 

referentes a rochas calcárias, fina mas irregularmente laminadas, geralmente 

atribuídas à interação de esteiras microbianas e os sedimentos. Para evitar qualquer 

dúvida a esse respeito, será adotada aqui a definição e caracterização de microbialitos 

de Riding (2000, 2011), por sua praticidade e sensatez (Fig.5). 

 

Figura 5. Exemplos de microbialitos descritos mundialmente. Modificado de Riding 2011. 

Microbialitos são estruturas sedimentares com laminações resultantes de 

migração diferencial dos organismos fotossintetizantes. Estes organismos formam uma 
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camada de mucilagem, que tem a função de proteger a colônia de organismos 

fotossintetizantes de dessecação e insolação. Mas além deste papel, essa camada 

também tem a capacidade de aprisionar sedimentos em sua superfície dispersos na 

coluna d’água (Riding 2000, 2011).  

Outro tipo de interação que ocorre entre os microrganismos e o sedimento 

resulta da capacidade do metabolismo microbiano induzir a precipitação de minerais, 

sobretudo os de natureza carbonática, levando também à formação de laminações. 

O acúmulo de sedimentos e matéria orgânica das comunidades microbianas 

pode formar estruturas laminadas fixas ao subestrato, que se denominam 

estromatólitos (Awramik & Semikhatov 1979). Quando há laminação interna e a 

estrutura não está fixa ao substrato, assumindo uma forma arredondada, esta passa a 

se chamar oncoide (Dahanaiake 1978; Riding 2000, 2011). Caso a estrutura formada 

não apresente laminação claramente visível, mas uma textura interna caracterizada 

por pelóides, organizada em conjuntos irregulares (grumos), a estrutura, que pode 

exibir morfologia externa igual aos estromatólitos, passa a ser chamada de trombólito 

(Aitken 1967; Riding 2011).  

Alguns microbialitos se desenvolvem de outra maneira, parecendo refletir 

hábito de crescimento arbustiforme dos microrganismos da comunidade microbiana, 

que neste caso pode abranger cianobactérias e pequenas algas eucarióticas 

multicelulares. Durante seu desenvolvimento ou precocemente durante a diagênese, 

estes microrganismos ficam incrustados por micrita, que se apresenta na escala dos 

indivíduos e na das colônias com aspecto dendrítico a arbustiforme, daí a 

denominação dendrólito. 

  O registro de estromatólitos e oncoides é muito amplo, desde o Arqueano, 

enquanto os trombólitos aparecem cedo no Neoproterozoico e os dendrólitos mais 

próximo ao fim deste período (embora estes sejam basicamente um fenômeno 

fanerozoico, especialmente paleozoico). Todas as quatro categorias de microbialitos 

continuam até hoje. 
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Capítulo 4 

 Materiais e métodos 

4.1. Parâmetros analisados 

 No presente trabalho foram analisadas amostras coletadas em afloramentos da 

Formação Bocaina, que se estendem desde a região de Bonito e Bodoquena, passando 

pela região de Porto Morrinho, Corumbá e Forte Coimbra (Fig. 3). As amostras 

coletadas são descritas no Apêndice 1.  

 Para o cumprimento dos objetivos deste trabalho, os microbialitos da 

Formação Bocaina foram analisados sob quatro níveis de resolução: (A) Modo de 

ocorrência, (B) macroscópico, (C) mesoscópico e (D) microscópico.  

A. O modo de ocorrência foi observado no conjunto de microbialitos no 

afloramento. As observações obtidas em campo fornecem informações sobre o 

paleoambiente local relacionadas à profundidade d`água, eventual exposição, 

direção de correntes, sucessão estratigráfica local e, quando possível, 

correlação estratigráfica. 

B. Macroscópicamente observou-se a morfometria dos microbialitos. Essa análise 

traz consigo informações paleoambientais. 

C. Observações mesoscópicas estão relacionadas ao padrão laminar do 

microbialito. Para estas observações, foi utilizado esteromicroscópio da marca 

Zeiss, modelo Stemi 2000-C. 

D. Lâminas petrográficas foram analisadas em microscópio petrográfico da marca 

Axiolab Zeiss, com base na metodologia de Flugel (2004), para visualização das tramas 

e compreensão da interação entre microbiota e sedimento, bem como a ecologia da 

biota.  

 Além dos microbialitos da Formação Bocaina e dos dolomitos de posição 

estratigráfica incerta de Morraria do Sul e Forte Coimbra, também foram estudados 

supostos fósseis em forma de vaso evidentes em lâminas petrográficas de fosforito e 

outros microfósseis de formato circular e filamentoso em dolomito. Para analisar estas 

estruturas, as lâminas foram submetidas à espectroscopia Raman, da marca 
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RENISHAW inVia Raman Microscope. O espectrômetro envia uma fonte 

monocromática de luz que ao atingir um objeto, traz informações importantes sobre a 

composição química das estruturas analisadas. Além disso, algumas lâminas foram 

submetidas à microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de Raios-X (EDS) para elucidação sua composição.  

4.2. Trabalho de campo 

Neste trabalho, três campanhas de campo foram realizadas, sendo a primeira 

no período de 20 a 28 de julho de 2011, com a participação do Professor Paulo César 

Boggiani (IGc-USP), Luana Morais e alunos de graduação em geologia da Universidade 

de São Paulo (Fig. 6). A segunda campanha se deu no período de 17 a 21 de junho de 

2012, com a participação do orientador, Professor Thomas R. Fairchild (IGc-USP), 

Luana Morais, Evelyn Sanchez Bizan e Guilherme Raffaeli Romero (Fig. 7). A terceira 

campanha foi realizada em colaboração com pesquisadores da Universidade de Oxford 

(Londres) -- Professor Martin Brasier, a aluna de pós-graduação Latha Menon e o aluno 

de graduação Luke Perry, mais os professores Thomas R. Fairchild, Paulo César 

Boggiani, e Juliana de Moraes Leme, e os alunos de pós-graduação Luana Morais, 

Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco, Evelyn Sanchez Bizan e Guilherme Raffaeli 

Romero, todos da Universidade de São Paulo (Fig.8). Os lugares de destaque em cada 

campanha são ilustrados nas figuras abaixo. 
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Figura 6. Campo I. Porto Morrinhos e Morraria do Sul. A: Estromatólitos colunares de Porto Morrinhos 

em corte longitudinal. (Escala : 5cm) B: Estromatólito colunar em Porto Morrinhos visto em planta. 

(Escala: 5 cm). C: Afloramento em Morraria do Sul com bioermas associados a estruturas tubulares. 

(Escala: 1.57m). D: Idem a anterior, em dimensões menores. (Escala: 7cm). 
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Figura 7. Campo, II. Corumbá (Pedreira Laginha, não ilustrada aqui), Porto Morrinho, Forte Coimbra, 

Morraria do Sul – MS.  A: Afloramento de Porto Morrinho com exposição de estromatólitos dômicos 

seguidos de folhelho e estromatólitos colunares, estes últimas duas unidades parcialmente visíveis no 

canto esquerdo sperior. B: Camada no folhelho em Porto Morrinhos interpretada com possivelmente 

de cinzas vulcânicas localizadas. (Escala: 5 cm). C, D e E: Afloramentos dos microbialitos e estruturas 

tubulares associadas no Forte Coimbra. C: Vista geral. Mochila como escala. Melhor exposição. E: 

Camadas dobradas próximas sem evidência de estruturas tubulares.  

 

A 
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Figura 8. Campo III. Pedreira Laginha, Porto Morrinho e Morraria do Sul – MS.  A: Porto Morrinhos, 

estromatólito dômico entre Paulo C. Boggiani (esq.) e martin Brasier (dir.). B: Estromatólitos colunares 

acima dos estromatólitos dômicos em Porto Morrinho. C: Pedreira Laginha próximo de Corumbá, com 

exposição das formações Tamengo (próximo) e Guaicurus ao fundo, alterada, e, no horizonte, os 

morros sustentados pelo Grupo Jacadigo. D: Estromatólito dômico em bloco rolado na pedreira 

Laginha. (Escala de 7 cm). E: Vista panorâmica da estrada que leva até o distrito de Morraria do Sul, ao 

fundo.  
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 Na primeira campanha, afloramentos de Porto Morrinho e Morraria do Sul 

foram observados e forneceram amostras. Os afloramentos contam com crescimento 

microbialítico e pequenos oóides. A segunda campanha teve o objetivo de revisar os 

afloramentos já observados na primeira campanha, bem como visitar o afloramento 

do Forte Coimbra e Pedreira Laginha, em Corumbá. O objetivo da terceira campanha 

foi observar os afloramentos da Formação Bocaina em Porto Morrinho e Morraria do 

Sul, distrito do município de Bodoquena – MS e reconhecer os metazoários da 

Formação Tamengo, em afloramentos na cidade de Corumbá, como o Ecoparque da 

Cacimba, a pedreira Laginha, Saladeiro e Corcal.  

Com relação à Formação Bocaina, estas campanhas levaram ao 

reconhecimento e caracterização dos microbialitos em seus contextos estratigráficos 

nos afloramentos e na escala de macroestrutura.  

As coordenadas foram obtidas através de um GPS e plotadas automaticamente 

em imagens captadas pelo programa Google Earth (Figs 9-12). 
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Figura 9.  Pedreira Laginha – Corumbá – MS. 16 amostras representando blocos com possíveis estruturas 

microbialíticas, presumivelmente derivados da formação bocaina foram coletadas da brecha basal da formação 

tamengo na pedreira e ao longo da trilha do trem, ao noroeste da pedreira, todas provenientes de blocos soltos. 

A: Imagem de satélite da pedreira em Corumbá, obtida através do Google Earth com pontos de coleta indicados. 

B: Vista panorâmica da Pedreira Laginha. matacões da brecha basal logo atrás de Guilherm R. Romero. C, D: 

Clasto (matacão) solto da brecha basal, contendo estromatólitos dômicos. (Escala de 5 cm). D: Detalhe do contato 

entre dois domos. Material escuro é provavelmente fosfático. (Escala de 5 cm).  
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Figura 10. Porto Morrinho – MS. Três amostras foram coletadas na primeira campanha paleontológica, 10 na segunda e três coletadas na 

terceira, na margem do rio Paraguai. São amostras de estromatólitos colunares e dômicos, preenchimento entre colunas estromatolíticas 

e tufa calcária recente. A: imagem de satélite obtida através do Google Earth com pontos de coleta indicados. B: Vista do afloramento em 

Porto Morrinho. C: Estromatólitos colunares do topo da sucessão (Caneta, 13 cm). D: Estromatólitos dômicos da parte mediana, pouco 

abaixo dos folhelhos (Martelo, 37 cm). 
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Figura 11. Forte Coimbra – MS. Na segunda campanha paleontológica 13 amostras foram coletadas em Forte Coimbra da 

sucessão dolomítica de posição estratigráfica incerta. As amostras incluíram rochas dolomíticas irregularmente laminadas e 

amostras de rochas dolomíticas laminadas associadas a estruturas tubulares, parecidas com as rochas em Morraria do Sul. A: 

imagem de satélite obtida através do Google Earth com pontos de coleta indicados. B: Vista do afloramento no Forte 

Coimbra. C, D: Estruturas tubulares em planta (C) e seção (D), em rocha dolomítica irregularmente laminada. (Escalas, 5 cm).  
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Figura 12. Morraria do Sul – MS.  Três amostras foram coletadas na primeira campanha paleontológica e 10 na segunda. 

As amostras consistem de estromatólitos estratiformes associados a estruturas tubulares, semelhante às rochas 

observadas no Forte Coimbra. A: imagem de satélite obtida através do Google Earth com pontos de coleta indicados. B: 

Vista panorâmica de parte do afloramento. Observar padrão de cristas atribuído à dissolução cárstica. C: Estruturas 

tubulares em planta. (Escala de 5 cm). D: Laminação irregular da rocha unida à estrutura tubular indicada na imagem 

(Escala de 5 cm). 
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4.3.  Análises das Lâminas 

 Das amostras coletadas 81 lâminas petrográficas foram confeccionadas no 

setor de laminação do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo para 

acrescentar a outras 29 lâminas provenientes de outros trabalhos de campo na mesma 

região. Algumas lâminas foram confeccionadas sem lamínula para poder usá-las 

também para outros tipos de análises. O estudo petrográfico foi realizado no 

Laboratório de Estudos Paleobiológicos no IGc/USP utilizando microscópio petrográfico 

da marca AxioLab Zeiss, com câmera marca Sony Cyber-shot G, utilizando-se sempre 

zoom máximo de 1.4. A técnica de White card, que consiste em colocar um papel 

branco abaixo da lâmina, observada em luz transmitida no microscópio, também foi 

utilizada (Folk 1987). A técnica é utilizada para detectar matéria orgânica em lâminas 

petrográficas. Todas as imagens foram tratadas por programas como Corel Draw e 

Photoshop. O estudo foi dividido em duas etapas: (i) análise de estruturas 

sedimentares e diagenéticas. Este exame foi realizado com o auxílio de esteroscópio 

binocular Zeiss e microscópio petrográfico com luz transmitida e refletida; (ii) análise 

de possíveis microfósseis com auxílio de microscópio petrográfico.  

 As amostras coletadas consistiram em dolomitos e fosforitos. O fato do 

crescimento dos cristais de carbonato destruir a matéria orgânica trouxe a necessidade 

de um tipo de análise que não dependesse da presença constante de microfósseis. 

Para tanto, a análise minuciosa da textura das tramas de esteiras microbianas fez-se 

extremamente importante (Bertrand-Sarfati, 1972), além da seleção de parâmetros 

que abrangessem observação de conteúdo inorgânico e orgânico.  

 Para análise de componentes inorgânicos, tomou-se como base o trabalho de 

Sanchez (2010) observando-se: mineralogia, textura, tamanho dos cristais, geração 

(primário ou diagenético), presença de componentes aloquímicos (peloides, oóides, 

intraclastos e oncóides), estrutura interna da laminação e feições diagenéticas 

(fraturas preenchidas ou não, falhas, estilólitos, fenestras e superfícies de dissolução).  

 Para confirmação da presença de matéria orgânica foi levada em consideração: 

morfologia, morfometria, qualidade da preservação (aspectos tafonômicos) e relação 

dos componentes da paleobiota com componentes inorgânicos, sejam eles primários 

C 
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ou diagenéticos. A espessura/irregularidade da laminação também fez parte dos 

critérios de confirmação.  

 

4.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e microanálises por Energia 

Dispersiva de Raios-X (EDS)  

 Lâminas petrográficas foram fotomicrografados em MEV, no laboratório do Centro de 

Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) na responsabilidade do Eng. Dr. Isaac Jamil Sayeg 

(GSA/IGc/USP). Todos os espécimes submetidos ao MEV, foram observados sem recobrimento 

sob o MEV Ambiental modelo LEO 440. Com este equipamento foi possível identificar e 

quantificar a presença dos elementos químicos nas estruturas examinadas, por Energia 

Dispersiva de Raios X (EDS). A alta resolução do MEV possibilitou a observação das principais 

feições morfológicas em possíveis microfósseis de cianobactérias e VSMs da amostra FR-H. 

 

4.5. Espectroscopia Raman  

Outra técnica utilizada na análise da composição de possíveis microfósseis foi à 

espectroscopia Raman, técnica fotônica de alta resolução, determinante para a 

identificação de compostos moleculares específicos, tanto orgânicos como inorgânicos 

na amostra. Trata-se de um procedimento não destrutivo de análise, sendo ideal para 

o estudo de material fóssil raro (Schweitzer et al. 2008).  

A técnica consiste na incid ncia de um fei e monocromá co de fótons no ob eto 

analisado, sendo que este feixe interage com a amostra, sendo espalhado em um 

processo inelás co de energia diferente da incidente, que é relacionada com uma 

frequ ncia de  ibração da molécula  ue interagiu com o fóton (e.g. efeito Raman 

vibracional) (cf. Sala, 2009). A radiação  ue se espalhou é captada por um 

monocromador e sua intensidade medida por um detector, resultando em um 

espectro que relaciona a diferença nas fre u ncias do fóton espalhado e do incidente 

(em cm-1) com número de e entos em cada fre u ncia (i.e. intensidade Raman). Os 

espectros Raman são excitados por meio de comprimentos visíveis de onda 

infravermelha, em 633nm, 785 nm (Renishaw inVia Reflex).  

 O objetivo desta análise nesta pesquisa foi procurar ligações químicas entre C-

H, características de querogênio, e então comprovar biogenicidade de objetos 
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suspeitos de serem microfósseis. Tais espectros estão sempre representados entre os 

pontos 1000 cm-1 e 1500 cm-1. Ligações C-H próximas a 3000 cm-1 são características 

de matéria orgânica bem preservada (Pasteris & Wopenka 2003). 

 Em relação à metodologia, observou-se que amostras preparadas em lâminas 

petrográficas poderiam apresentar espectros falsos característicos da cola usada em 

sua preparação. Para poder descartar a suspeita de contaminação por restos de cola, 

foram retirados espectros de diversas áreas da lâmina, e descartados aqueles que não 

eram iguais aos espectros derivados do material observado.  

 Algumas amostras de mão foram submetidas à espectroscopia, fornecendo 

resultados que servem de comparação com aqueles adquiridos em lâmina delgada.  

Houve coincidência em determinados espectros na lâmina delgada e em rocha fresca. 

Uma vez que estes espectros são semelhantes aos espectros da cola, ressalta-se então 

a possibilidade dos espectros evidentes na cola e em áreas focadas pelo laser em 

amostras frescas serem coincidentemente análogos.   

 Esta técnica foi desenvolvida em conjunto com o Laboratório de Astrobiologia 

da Universidade de São Paulo, localizado na cidade de Valinhos, pelos pesquisadores 

Dr. Fábio Rodrigues e Dr. Douglas Galante, e tem sido utilizado na comprovação da 

existência de matéria orgânica fossilizada presente nas amostras, além da composição 

da teca no caso de VSMs.   

Até o momento, foram obtidos sete espectros de comunidades cianobacterianas 

fósseis, bem como VSMs e da teca de VSMs do Grupo Jacadigo, inseridos em 

carbonato, utilizados como parâmetro de comparação.  
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Capítulo 5 

 Resultados 

5.1. Introdução 

 Os resultados da pesquisa são apresentados em dois segmentos, sendo que o 

primeiro trata das formas microbialíticas encontradas na Formação Bocaina, enquanto 

o segundo trata dos microfósseis preservados em rochas fosfáticas.  

 A análise de tramas de esteiras microbianas em carbonatos foi baseada na 

literatura, onde se deu devida atenção ao conteúdo inorgânico, sendo este primário ou 

secundário, e ao conteúdo orgânico como características da laminação (Bertrand-

Sarfati 1972; Monty 1976; Seong-Joo & Golubic 1999; Sharma & Sergeev 2004). 

 Microbialitos são nomeados com base no trabalho de Riding (2000; 2011), e a 

classificação é feita em fichas, de acordo com o guia fornecido por Fairchild, que adota 

termos listados na tabela a seguir. A ordem definida para as formas é: Forma I- 

Estromatólito colunar; Forma II- Esteiras microbianas associadas a estruturas 

tubulares; Forma III- Estromatólitos dômicos; Forma IV- Pisóides e Forma V- Oncóides. 

Existem outras definições adotadas para análise de microbialitos, mas para a presente 

pesquisa, constam somente os termos necessários nestes casos. 
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Definições de termos importantes para a pesquisa 

1. Qualidade de 
exposição 

1.1. Do 
afloramento 

Referente à preservação do afloramento com base nas dimensões e acesso  
 
 
Referente à preservação do microbialito no afloramento, classificada como 
Boa (margens e laminação bem preservadas), Mediana (margens e/ou 
laminação alteradas ou indistintas) e Má (margens e/ou laminação muito 
alteradas). 1.2. Do 

microbialito 

2. Modo de ocorrência 
Informar como o microbialito 
ocorre no afloramento 

Biostroma (forma de camada tabular) 

 Bioerma (forma lenticular) 

Corpos estromatolíticos individuais 
isolados (Não constituem camadas) 

Indeterminado (Exposição inadequada) 

3. Macroestrutura Forma vista em perfis (ou silhuetas) longitudinal e transversal 

3.1. Forma lateralmente contínua Estromatólitos estratiformes (camadas que não se interrompem) 

3.2. Relevo sinóptico 
Comportamento da laminação no 
afloramento 

Baixo Plano 

Enrugado ou 
crenulado 

Ondulado 

Significante 

Relevo dômico 
(saliências 
arredondadas) 

Relevo coniforme 
(saliências angulosas 
agudas ou obtusas) 

Relevo bulboso 

Pseudocolunar: colunas lateralmente 
ligadas 

3.3. Formas descontínuas 
Camadas se interrompem e 
formam laminações com formas 
variadas 

Dômicas 

Colunares Cilíndricas 

Subcilíndricas 

Oncóides 

3.4. Contorno transversal 
Forma dos microbialitos em 
planta 

Formato Equidimensional 
(circular a 
poligonal) 

Elíptico a oblongo 

Alongado 

Borda Redonda 

Lobada 

Interligada ou 
coalescida 

3.5. Vetor de crescimento 
Sentido de crescimento dos 
microbialitos 

Reto 

Curva 

Decumbente (Inicia-se inclinado, 
tornando-se vertical depois) 

3.6. Atitude 
Grau de curvatura do 
crescimento 

Normal (90° ± 10°) (ereta, ou vertical a 
subvertical) 

Inclinada (45° a <80°) 

3.7. Proximidade  
Separação (s) vs. diâmetro (d) 
entre microbialitos 

Pró imos (s≤d) 

Espaçados (s>d) 

3.8. Ramificação dicótoma Grau da ramificação 
Paralela (divergência = 0°±10°) 

Divergente (>10°) 

3.9. Estilos de ramificação  Comportamento da ramificação 

Dicótoma repetida 

Ramificação paralela sucessiva  

3.10. Frequência de ramificação 
Frequência com que cada coluna 
se ramifica microbialito 

Ausente 

Rara 

3.11. Regularidade do diâmetro de 
formas colunares 

Comportamento da silhueta 

Diâmetro uniforme 

Diâmetro aumenta / diminui 
regularmente 

Diâmetro aumenta / diminui 
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irregularmente 

4. Mesoestrutura Características observadas na laminação 

4.1 Perfil laminar 
Comportamento do relevo 
laminar 

Côncavo 

Plano 

Convexo 

4.2. Curvatura ao longo das lâminas Graus de ondulação laminar 
UM (simples; sem ondulações) 

DOIS (superfície ondulada) 

4.3. Herança laminar 
Regularidade do empilhamento 
das lâminas 

Alta 

Moderada 

Baixa 

4.4 Discordâncias internas 
Superfícies erosivas dentro dos 
microbialitos 

Presentes 

Ausentes 

Tabela 1: Definição de termos utilizados na pesquisa 

 Os microbialitos são definidos em três níveis de observação, sendo o primeiro 

Macroscópico, referente a observações de campo como qualidade do afloramento, 

dimensões, acesso, qualidade da preservação e modo de ocorrência. O segundo nível é 

Mesoscópico e caracteriza a laminação do microbialito em amostras de mão, seguido 

do terceiro e último nível de Análise Textural, responsável pela caracterização da 

laminação em lâminas petrográficas, onde se analisa os componentes da matriz e 

arcabouço da rocha. 

 Os microfósseis encontrados na Formação Bocaina, em parte descritos por 

Fontaneta (2012), Sallum Filho et al. (1994) foram analisados através de microscopia 

óptica, MEV e espectroscopia Raman, para o esclarecimento da morfologia e 

composição dos organismos. Consistem em rizópodes compostos por testas de 

composição variada de organismos ameboides, além de cianobactérias em formas 

filamentosas e cocóides.  

5.2. Estrutura Laminada Problemática da Formação Bocaina, Pedreira Corcal, 

Corumbá 

Uma amostra coletada na pedreira Corcal, localizada logo a oeste de Corumbá, 

em direção à divisa com a Bolívia (Fig.5), chamou a atenção como possível 

estromatólito por apresentar laminação rítmica e fina em domos lateralmente 

contínuos (Figs.13 e Prancha I). A amostra apresenta laminação regular, 

predominantemente isópaca, alternando lâminas escuras mais espessas e silicificadas 

com lâminas mais finas e claras de composição dolomítica. É possível observar na 

amostra que o objeto de interesse é de fato um fragmento de uma estrutura maior 
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preservado dentro de uma brecha dolomítica compacta (Fig.13). Quando foi coletada, 

não foi observado nenhuma outra estrutura semelhante na brecha e em nenhuma 

outra parte da seção exposta naquela época (Comunicação verbal, Faichild 2003).  

 A análise petrográfica permitiu a confirmação de processo de silicificação. 

Cristais euédricos crescem em torno de um material particulado arredondado (Prancha 

I.E). Ao se colocar o papel, nota-se padrão nucleado ao redor dos grãos, ligeiramente 

semelhante ao padrão assumido por microfósseis de formas cocoidais (Prancha I.F). 

 

 

Figura 13. A: Estrutura dômica, finamente laminada proveniente da pedreira Corcal em Corumbá, MS, 

com destaque (no círculo amarelo) para a área ilustrada em B. Amostra GP/6E-290. B: Fotomicrografia 

digital da região assinalada em A, mostrando a laminação rítmica. Lâmina 6/21.7.84/1. C: Borda 

quebrada da base do objeto em contato com material brechada, indicando que o objeto se trata de 

clasto pertencente a essa brecha. 

 Petrograficamente observou-se alternância marcante entre lâminas 

carbonáticas e silicosas (Prancha I.A e B). As lâminas silicosas são transparentes em 

microscopia óptica e escuras a olho nu. 

 Cristais de quartzo euédricos revestem topo e base da lâmina, sendo 

intermediariamente preenchida por calcedônia fibrosa e microquartzo (Prancha I. B e 

F). Estes cristais euédricos se formaram a partir de partículas arredondadas menores. 

Embora sugestivas de padrão observado em microrganismos cocóides associados a 

estromatólitos, o fato não comprova a origem biológica.  
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 As lâminas carbonáticas são caracterizadas por grãos subédricos rômbicos, com 

aspecto particulado (Prancha I.A e E). Quando observados em luz transmitida, usando 

a técnica de White card, o padrão citado anteriormente é observado com clareza 

(Prancha I. F). 

 Uma possível cavidade preenchida por sedimento carbonático é observada 

(Prancha I.C). O cimento é composto de cristais relativamente grandes, seguido de 

porção preenchida por sílica (Prancha I.D).  

 Texturalmente, a rocha apresentada é relativamente simples. As evidências de 

partículas sedimentares seriam indicadas pelo padrão observado na prancha I.F, 

composta por areia muito fina ou silte e eventualmente pelo bolsão de cristais 

pequenos indicados pela seta (Prancha I.C). 
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Prancha I: Fotomicrografias digitais da estrutura problemática ilustrada em Fig. 13. Lâmina 

6/21.7.84/1. Figuras A, C, D e F sem nicóis cruzados; B e D, com nicóis cruzados; F com papel branco 

debaixo da lâmina. A e B: Laminação rítmica e isópaca caracterizada pela alternância de lâminas de 

pequenos cristais euédricos de dolomita (granulares, escuros) e lâminas silicosas (mais claras) com 

cristais de megaquartzo na base e topo e calcedônea fibrosa e microquartzo no meio. C e D: Cimento 

dolomítico desenvolvido em superfície de dissolução e recoberto por silte dolomítico (sedimento 

interno?) no canto esquerdo superior e megaquartzo no canto direito superior. E e F. Detalhe de 

lâmina dolomítica mostrando em sobrecrescimento de partículas, cuja forma original pode ser vista 

em F.   
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5.3. Estromatólitos colunares na base da Formação Bocaina, Fazenda São Carlos, 

Corumbá (Forma I) 

 Uma importante exposição de microbialitos da Formação Bocaina está 

localizada na Fazenda São Carlos 12 km ao sul da cidade de Corumbá, descrito por 

Fernando Flávio Marques de Almeida, com cerca de 500 metros de extensão (1958).. 

Neste local, a Formação Bocaina está em contato direto com o embasamento e os 

estromatólitos ocorrem aproximadamente no topo do afloramento com 3 m de altura. 

Os sedimentos basais incluem sílex ferruginoso em camadas finas e uma brecha basal 

incluindo clastos do embasamento, inclusive de um dique aparente no local (Fig.14). 

 

Figura 14. Contato entre carbonato microbialítico da Formação Bocaina (acima) e embasamento (cinza 

escuro, abaixo). Presença de dique de cor marrom, separando os dois paleoambientes (centro da 

imagem). 

 Os estromatólitos são colunares cilíndricos a subcilíndricos com até 70 cm de 

altura e largura de 65 a 75 cm. Raramente apresentam ramificação, e quando 

presente, é dicótoma paralela (Prancha II, A-D). A coloração dos estromatólitos é cinza, 

mais clara que o sedimento que preenche os espaços. 

 A análise de quatro lâminas demonstrou laminação ligeiramente convexa, com 

grau de curvatura simples, predominantemente uniforme. Nota-se alternância de 

camadas compostas por grumos peloidais de micrita com espato, além de 

irregularidade da laminação com margem lisa (Ficha I; Prancha II). 



 

38 
 

 O exame microscópico de lâminas delgadas revelou microestruturas sugestivas 

de filamentos e cocóides, que serão descritas no subcapítulo de microfósseis 

Ficha I. Fazenda São Carlos: Formação Bocaina – Base, Neoproterozoica 

Localização e acesso: Corumbá – MS 

 

 

 Afloramento 
  Qualidade da exposição: Boa 
  Preservação do microbialito: Boa 

 Modo de ocorrência: Bioestroma lenticular  

 Diversidade observada: Estromatólitos colunares 

 Material disponível para estudo: 2 
    Amostras utilizadas para descrição: 1 
Amostra: GP/6E-69 

1 Forma I 

 

 

 

A. Frontal e lateral B. Em planta 

 1.1. Dimensões: 33 a 70 cm de altura e 15 a 60 cm de diâmetro 

 1.2. Forma: Colunar cilíndrica com diâmetro uniforme 

 1.3. Contorno transversal: Formato equidimensional; Borda redonda 

 1.4. Vetor de crescimento: Forma reta; Atitude normal 

 1.5. Proximidade/Distribuição: Próximos; 1 cm 

 1.6. Ramificação: Rara, dicótoma e paralela 

2. Mesoestrutura 

C. Laminação         0.5 cm 

 2.1. Perfil laminar: Moderadamente convexo com relevo sinóptico alto, 5 cm 

 2.2. Curvatura das lâminas: UM (Simples) 

 2.3. Herança laminar: Moderada 

 2.4. Discordâncias internas: Ausentes 

3. Relação lâmina X sedimento 

 3.1. Lâminas não se estendem regularmente para dentro dos sedimentos (margem lisa) 

 3.2. Lâminas se infletem na margem, mas não se infletem sobre as anteriores 
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Prancha II – Forma I. Estromatólitos da Fazenda São Carlos, Corumbá, MS: A-B: Estromatólito colunar 

com ramificação dicótoma, e respectiva interpretação diagramática. C-D: Estromatólito colunar em 

contato com intervalo, e respectiva interpretação diagramática. E-F: Amostra de estromatólito 

colunar (GP/6E-69), e respectiva interpretação diagramática. G-I, Fotomicrografias digitais sem nicóis 

cruzados. Lâmina 7/22.7.84/7. G: Esteiras microbianas interrompidas (intraclastos). H: Laminação 

microbiana com concentração de matéria orgânica (cinza) em feixes anastomosados, interpretada 

aqui como refletindo a disposição original da esteira microbiana, provavelmente dominada por 

microrganismos filamentosos.  I: Detalhe do contato entre a base do conjunto central da laminação 

em H e a lâmina dolomítica sotoposta.  
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5.4. Esteiras microbianas associadas a estruturas tubulares em Morraria do Sul e 

Forte Coimbra (Forma II) 

 Estromatólitos estratiformes com estruturas tubulares verticais ocorrem em 

duas localidades de rochas dolomíticas de posição estratigráfica incerta, Morraria do 

Sul e Forte Coimbra. A possibilidade, mesmo remota, de estas rochas pertencerem a 

Formação Bocaina incentivou o estudo destes microbialitos. 

 O distrito de Morraria do Sul está localizado no topo da borda oeste da Serra da 

Bodoquena, no município de Bodoquena – MS, porção sul da Faixa Paraguai. O 

afloramento dos estromatólitos (Ficha II e Prancha III), localizado na Fazenda Baía das 

Garças, foi inicialmente inserido na Formação Bocaina por Boggiani (1998). Os 

carbonatos estão em contato direto sobre o embasamento, mas a unidade parece 

apresentar contato lateral de natureza incerta (erosiva? falha?) com arenitos médios 

contendo clastos de folhelhos avermelhados provenientes de afloramentos próximos 

da Formação Cerradinho.  

 Estromatólitos estratiformes com estruturas tubulares também afloram em 

frente ao Forte Coimbra, na margem direita do rio Paraguai no município de Corumbá. 

Contudo, as pequenas dimensões do afloramento examinado, com cerca de 1 m de 

espessura e 2m de extensão, limitaram as observações e impediram o estabelecimento 

de modo de ocorrência. A rocha dolomítica exposta no local é fina e irregularmente 

laminada, característica de estromatólitos estratiformes. (Ficha III e Prancha IV). 

 Em ambas as localidades, o conjunto laminar é interrompido por estruturas 

tubulares, e esta característica levou a designação de rochas deste tipo como 

tubestones, reconhecidos pela primeira vez por Cloud (1968) no Dolomito Noonday, 

em Death Valley (640 Ma), nos Estados Unidos. Desde então, foram também 

reportadas em capas carbonáticas pós-glaciais (após a glaciação Marinoana) na 

Namíbia, Alasca, Mongólia e Brasil (Hoffman et al. 2009), destacando-se na Formação 

Mirassol D’Oeste, no Grupo Araras, porção norte da Fai a Paraguai (Nogueira 2003; 

Romero 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1
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 Análises texturais de seis lâminas petrográficas da laminação estromatolítica 

em Morraria do Sul e de duas em Forte Coimbra revelaram que em ambas as 

ocorrências, a laminação é dominada por grumos peloidais micríticos com abundante 

cimento espático e presença de fenestras. A laminação é definida por diferenças de 

densidade textural que depende da proporção relativa de cimento espático. Essa 

diferença é mais evidente no Forte Coimbra do que em Morraria do Sul (Prancha III.E; 

IV.F). 

 Em Morraria do Sul, as estruturas tubulares cortam verticalmente a laminação 

microbialítica de maneira irregular e apresentam diâmetro variado, entre 3 e 4 cm. No 

interior dos tubos nota-se discreta alternância laminar com preenchimento granular 

entre camadas mais claras e mais escuras, sendo as escuras mais espessas, como 

também observado no Dolomito Noonday, em Death Valley, California (Corsetti & 

Grotzinger 2005) (Prancha III. H). O estudo dos tubos no Forte Coimbra ficou 

prejudicado pelas pequenas dimensões do afloramento, mas em planta, os diâmetros 

se assemelham aos de Morraria do Sul, porém, nota-se um preenchimento granular, 

sem alternância laminar textural. 

 Foi possível observar divergências quanto ao relevo sinóptico e laminação 

estromatolítica entre as duas unidades, sendo que no afloramento de Forte Coimbra, o 

relevo sinóptico é de 2 mm em Morraria do Sul chega a 5 mm. 

 Análises preliminares de isótopos estáveis em uma amostra de estromatólito 

de Morraria do Sul forneceram valores de δ13CPDB de – 3%o a e de  δ18O de - 7%o.  
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Ficha II. Morraria do Sul: ? Formação Bocaina, Neoproterozoica 

Localização e acesso:  Distrito de Morraria do Sul, município de Bodoquena-MS 

(20
o
32’40’’S/56

o
53’47’’W) 

 

 Afloramento 
  Qualidade da exposição: Boa 
  Preservação do microbialito: Boa 

 Modo de ocorrência: 
Bioestroma lenticular  

 Diversidade observada: 
Estromatólito estratiforme com 
laminação ondulada 

 Material disponível para 
estudo: 13 

    Amostras utilizadas para descrição: 4 
Amostra: GP/6E-288 

1. Forma I 

 
 

 

 

 

 

 

A. Frontal B. Lateral C. Em planta 

 1.1. Dimensões: 0.5 a 4 m de espessura, e estruturas tubulares com 5 cm a 1 m de altura 

 1.2. Forma: Estromatólito estratiforme associado a estruturas tubulares 

2. Mesoestrutura 

D. Laminação    0.5 cm 

 2.1. Perfil laminar: Ondulado com relevo sinóptico irregular 

 2.2. Curvatura das lâminas: DOIS (Ondulada) 

 2.3. Herança laminar: Alta 

 2.4. Discordâncias internas: Ausentes 
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Prancha III- Forma II. Esteiras microbianas associadas a tubos em Morraria do Sul. A: Esteiras 

microbianas formando cordões. B: Corte transversal de esteira microbiana associada a estruturas 

tubulares. C: Corte transversal da amostra com quadrados indicando onde as lâminas foram feitas. D: 

Interpretação do corte transversal. E: Laminação microbiana com alternância de grumos peloidais de 

micrita (acima) e micrita mais densa (abaixo). F: Grumos peloidais de micrita na laminação 

microbiana. G: Contato entre estrutura tubular (esquerda) e laminação microbiana (direita). H: 

Laminação interna da estrutura tubular (Lâmina LB-02). 
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Ficha III. Forte Coimbra: ? Formação Bocaina, Neoproterozoica 

Localização e acesso: Travessia pelo Rio Paraguai até o Forte Coimbra - MS (19
o
55’ 14’’ S/ 57

o 

47’32’’W) 

 

 Afloramento 
  Qualidade da exposição: Moderada, com 
pouca exposição 
  Preservação do microbialito: Moderada 

 Modo de ocorrência: Bioestroma 
lenticular  

 Diversidade observada: 
Estromatólito estratiforme com 
laminação acentuadamente plana 

 Material disponível para estudo: 
13 

    Amostras utilizadas para descrição: 1 
(OBS: Devido às dimensões do afloramento, 
apenas um exemplar forneceu todas as 
características necessárias para descrição) 

Amostra: GP/6E-289 

1. Forma I 

 
 
 

 

 
 
 

 

Exposição 
não permite 
observar a 
terceira 
dimensão das 
estruturas, 
mas a julgar 
pela vista em 
planta, não 
parece haver 
assimetria em 
sua 
organização. 
 

A. Frontal B. Em planta  

 1.1. Dimensões: 1m de espessura, e estruturas tubulares com 3 a 5 cm de altura e 1 cm de 

diâmetro 

 1.2. Forma: Estromatólito estratiforme 

2. Mesoestrutura 

C. Laminação    0.5 cm 

 2.1. Perfil laminar: Laminação acentuadamente plana 

 2.2. Curvatura das lâminas: UM (Simples) 

 2.3. Herança laminar: Alta 

 2.4. Discordâncias internas: Ausentes 
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Prancha IV- Forma II. Esteiras microbianas associadas a tubos no Forte Coimbra.  A: Visão em planta 

do afloramento Forte Coimbra. B: Amostra de Forte Coimbra. C: Interpretação da amostra de Forte 

Coimbra. D: Laminação microbiana alternando grumos peloidais de micrita. E: Grumos peloidais de 

micrita e aglomeração de material escuro circular. F: Aumento maior dos grumos peloidais de micrita. 

G: Contato entre estrutura tubular e laminação microbiana (Lâmina FC-13A). 
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5.5. Estromatólitos de Porto Morrinhos (Forma I e III) 

 A seção da Formação Bocaina em Porto Morrinhos mede 8m de espessura 

(Oliveira 2010) e se estende por centenas de metros ao longo da margem do Rio 

Paraguai, embora a maior parte da exposição só é alcançável por barco. É composta 

por calcário dolomítico com estromatólitos dômicos e colunares, seguida folhelhos 

com cerca de 30 cm de espessura que servem como camada guia ao longo do rio. 

Acima desta camada, é possível observar uma camada com cerca de 2m de espessura 

de estromatólitos colunares, cuja morfologia não foi observada por Oliveira (2010) que 

se encerram no topo da unidade. (Fig. 15).  

 Os domos estromatolíticos observados no nível do rio têm dimensões 

decimétricas chegando a 0,5m de altura e são lateralmente contínuos com laminação 

pouco convexa. 

 Os estromatólitos colunares do topo da seção tem diâmetro uniforme e são 

contínuos ao longo dos 2 m de espessura, sem ramificação. Apresentam laminação 

moderadamente convexa com empilhamento simétrico, cuja observação é prejudicada 

por alteração diagenética, que transformou a textura original em uma alternância de 

micrita e espato (Prancha V.H). O espaço entre as colunas é preenchido por 

sedimentos com laminação côncava, melhor preservada do que nas colunas. (Ficha IV; 

Prancha V e VI).  

 A datação pelo método U-Pb Shrimp em zircões vulcânicos provenientes da 

camada de tufo vulcânico, intercalado nos folhelhos, forneceu idade de 558,8 ±2,2 Ma, 

(Campanha & Boggiani, inédito).  
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Figura 15. Seção colunar da Formação Bocaina em Porto Morrinhos, modificado de Oliveira (2010). A: 

Coluna estratigráfica segundo Oliveira (2010), em que a parte superior é interpretada como 

estromatólitos estratiformes. B: Reinterpretação da seção de acordo com a presente pesquisa. A base 

da seção de Oliveira (2010) não foi acessível nas épocas da realização da pesquisa. C: Fotos de campo 

ordenados em sua ordem estratigráfica. 
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Ficha IV. Porto Morrinhos: Formação Bocaina, Neoproterozoica 

Localização e acesso:  Afloramento extenso na margem esquerda do Rio Paraguai, logo ao 

norte da ponte (BR-262), em Porto Morrinhos (MS). (19
o
30’25’’S/ 57

o
25’54’’W) 

 

 

 Afloramento 
  Qualidade da exposição: Boa  
  Preservação do microbialito: 
Moderada-contorno nítido e contraste 
entre laminação e sedimento baixo 

 Modo de ocorrência: 
Bioestroma lenticular com bird 
eyes e gretas de contração 
associados (Oliveira 2010) 

 Diversidade observada: Forma 
1 (colunares); Forma 2 (dômicos 
lateralmente ligados) 

 Material disponível para 
estudo: 16 

    Amostras utilizadas para descrição: 4 
Amostras: GP/6E- 291;293; 296; 301. 
 
 

1. Forma I 

 

 

 
 
 
 

 
 

A. Frontal B. Lateral C. Em planta 

 1.1. Dimensões: 3.5 m de exposição, 2-3 cm de diâmetro 

 1.2. Forma: Colunares subcilíndricas com diâmetro uniforme 

 1.3. Contorno transversal: Formato elíptico oblongo; Borda lobada 

 1.4. Vetor de crescimento: Forma reta; Atitude normal 

 1.5. Proximidade/Distribuição: Próximos; 1.5-2 cm  

 1.6. Ramificação: Ausente 

2. Mesoestrutura 

D. Laminação         0.5 cm 

 2.1. Perfil laminar: Pouco convexo com perfil sinóptico baixo, 3mm 

 2.2. Curvatura das lâminas: UM (Simples) 

 2.3. Herança laminar: Moderada 

 2.4. Discordâncias internas: Presentes 

3. Relação lâmina X sedimento: Lâminas se estendem irregularmente para o sedimento (levemente 

fimbriada) 
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4. Forma II 

 
 

 
 

Não foi 
possível 

observar. 

A.Frontal B.Lateral C.Em planta 

 4.1. Dimensões: 2.5 m de exposição 

 4.2. Forma: Lateralmente contínuo  

 4.3. Relevo sinóptico baixo: ondulado 

 4.4. Contorno transversal: Não observado 

 4.5. Vetor de crescimento: Forma reta; Atitude normal 

 

5.  Mesoestrutura 

D. Laminação      0.5 cm 

 5.1. Perfil laminar: Pouco convexo com perfil sinóptico baixo, 2mm 

  

 5.2. Grau de curvatura ao longo das lâminas: UM (Simples)  

 5.3. Herança laminar: Moderada 

 5.4. Discordâncias internas: Presentes 
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Prancha V- Forma I. Estromatólitos colunares Porto Morrinhos. A: Estromatólito colunar de Porto 

Morrinhos. B: Interpretação da amostra anterior. C: Corte transversal de estromatólito colunar. D: 

Zoom da coluna estromatolítica. E: Contato entre coluna estromatolítica e sedimento intercolunar. F: 

Petrografia do contato entre coluna estromatolítica (direita) e sedimento intercolunar (esquerda). G: 

Laminação alternada entre micrita densa e espato. H: Aumento maior do que é observado em G 

(Lâmina 11.2.C1A) 
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Prancha VI- Forma III. Estromatólitos dômicos Porto Morrinhos. A: Domo microbialítico no nível do 

rio. B: Corte de amostra de estromatólito dômico. C: Interpretação da amostra anterior. D: Zoom da 

laminação dentro do estromatólito dômico. E: Laminação vestigial de micrita mais densa alternada 

com espato. F: Aumento maior do que se observa em E (Lâmina 11.2.D2) 

 

  

   



 

52 
 

5.6. Microbialitos da Fazenda Ressaca 

 Neste local, rochas dolomíticas e fosfáticas encerram uma diversidade de 

microbialitos. As rochas fosfáticas foram recentemente objeto de estudo do mestrado 

de Fontaneta (2012). Os microbialitos incluem estromatólitos dômicos lateralmente 

ligados e estromatólitos colunares, além de pisóides de tamanhos variados, incluindo 

oncóides. Associados a microbialitos, foram encontrados possíveis microfósseis em 

forma de vaso (Vase-shaped microfossils- VSMs), além de microfósseis filamentosos e 

cocóides descritos no sub-capítulo sobre microfósseis. Um total de 38 lâminas foi 

analisado, reportando todos os morfotipos encontrados.  

Estromatólitos dômicos e Pisóides (Formas III e IV) 

 Nas rochas dolomíticas não fosfatizadas, estromatólitos dômicos lateralmente 

ligados (Forma I) se iniciam com laminação estratiforme irregular (ou crenulada), 

tornando-se cada vez mais convexa, até atingirem em torno de 30 cm de altura, 

formando corpos abobadados lenticulares com aparentemente menos de 2 m de 

extensão. A laminação é fina (0,6 mm) e em microscópio petrográfico, definida pela 

alternância de níveis micríticos e espáticos não muito preservados (Prancha VII, D). 

 Associados a estes corpos dômicos, ocorrem pisóides grandes (Forma II) que 

podem chegar até mais de 3 cm de diâmetro (Fig. 16). Estes pisóides tem laminação 

regular e homogênea, mal preservada, que em microscópio se apresenta com lamelas 

reliquiares de micrita e lâminas mais espessas de espato (Prancha VIII, C). 

 Forma I também inclui estromatólitos dômicos que incrustam superfícies de 

erosão incrustantes e estes estão associados à pisóides e oncóides (Fig. 17). Uma 

amostra incrustante semelhante à forma I, neste caso fosfatizada, revelou 

microestruturas filamentosas e cocóides interpretadas como microfósseis (Prancha 

XIII), descritos no sub-capitulo de microfósseis. 
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Figura 16. A: Estromatólitos dômicos lateralmente contínuos (Forma III), com laminação bem definida 

(Imagem: Gabriella Fontaneta). B: Pisóides centimétricos (Forma IV). 

   

 

    Figura 17: Estromatólitos dômicos incrustando superfície irregular de erosão e recobertos por 

dolorrudito fino de pequenos pisóides e oncóides. (Imagem: T.R.Fairchild) 

   

 

 

A 
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Estromatólitos colunares (Forma I) 

 Estromatólitos colunares chegam a dimensões decimétricas (Prancha IX). As 

colunas são regulares em diâmetro medindo com 2 cm e apresentam ramificação 

dicótoma. A laminação é convexa com relevo sinóptico de 0,5 cm.  

 A laminação petrograficamente observada nos estromatólitos colunares 

apresenta irregularidade com alternância entre lamelas mais e menos espessas, com 

grãos maiores, aparentemente envolvidos por um tipo de material escuro atribuído a 

matéria orgânica, além de frenestras.  

Oncóides (Forma V) 

 Oncóides, aqui designados como forma IV, se diferenciam dos pisóides (Forma 

II) (e também de oóides) por apresentarem laminação concêntrica irregular ou até 

interrompida. Existe transição da laminação que pode proporcionar envelopamento 

total da estrutura, ou ainda fornecer aspecto de domos e colunas, além de formas 

transicionais entre os aspectos. Os oncóides variam de formas ovoides a esféricas 

(Prancha X, C-F).  
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Ficha V. Fazenda Ressaca: Formação Bocaina (Topo), Neoproterozoica 

Localização e acesso: Estrada Bonito-Bodoquena – MS, MS-178 (72°02'45" S / 55°14'43'' W) 

 

 

 Afloramento 
  Qualidade da exposição: Boa  
  Preservação do microbialito: Boa 

 Modo de ocorrência: Bioestroma 
lenticular  

 Diversidade observada: Forma I 
(colunares); Forma II (dômicos 
lateralmente ligados); Forma III 
(oncóides); Forma IV (?oncóides) 

 Material disponível para estudo: 15 
    Amostras utilizadas para descrição: 5 
Amostras: GP/6E- 294; 295; 297; 298; 299 

1. Forma I 

 
 

 
 

 

A.Frontal B.Lateral C.Em planta 

 1.1. Dimensões: 0.5 m de altura  

 1.2. Forma: Lateralmente contínuo, dômicos 

 1.4. Contorno transversal: Formato irregular; Borda interligada ou coalescida 

 1.5. Vetor de crescimento: Forma decumbente; Atitude inclinada 

 

2.  Mesoestrutura 

D. Laminação    3 cm 

 2.1. Perfil laminar: Pouco convexo com perfil sinóptico baixo; 8mm 

 2.2. Curvatura ao longo das lâminas: UM (Simples)  

 2.3. Herança laminar: Moderada 

 2.4. Discordâncias internas: Ausentes 

3. Relação lâmina X sedimento  

 3.1. Lâminas se estendem regularmente para dentro do sedimento (fimbriada) 

 3.2. Lâminas não se infletem sobre as anteriores 

 

 

 

 



 

56 
 

4. Forma II 

 

A. Lateral 

 4.1. Dimensões: 2 a 3 cm 

 4.2. Forma: Pisóides (?oncóides) – esferoides a elipsoides.  

 4.3. Relevo sinóptico: concêntrico  

 4.4. Contorno transversal: Formato regular; Borda redonda 

 
5. Mesoestrutura 

B. Laminação 

     0,5 cm 
 5.1. Perfil laminar: Inteiramente envelopante 

 5.2. Curvatura ao longo das lâminas: UM (Simples) 

 5.3. Herança laminar: Moderada 

 5.4. Discordâncias internas: Ausentes 
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6. Forma III 

 

 

 
 

 

A. Frontal B. Lateral C. Em planta 

 6.1. Dimensões: 15 cm de altura e 2 cm de diâmetro 

 6.2. Forma: Colunares subcilíndricos com diâmetro uniforme 

 6.3. Contorno transversal: Formato equidimensional; Borda redonda 

 6.4. Vetor de crescimento: Forma curva; Atitude normal 

 6.5. Proximidade/Distribuição: Distantes; 10 cm 

 6.6. Ramificação: Dicótoma paralela 

 6.7. Frequência de ramificação: Rara 

7. Mesoestrutura 

D. Laminação    2 cm    

 7.1. Perfil laminar: Moderadamente convexo com perfil sinóptico baixo; 5 mm 

 7.2. Curvatura das lâminas: UM (Simples) 

 7.3. Herança laminar: Moderada 

 7.4. Discordâncias internas - Ausentes 

8. Relação lâmina X sedimento  

 8.1. Lâminas se estendem irregularmente para o sedimento (fimbriada) 
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9. Forma IV 

  
A. Frontal B. Lateral 

 9.1. Dimensões: 5 a 7 mm 

 9.2. Forma: Oncóides 

 9.3. Relevo sinóptico: Crenulado (Aparentemente, alguns foram recobertos por outra capa 

microbiana formando grãos compostos) 

 9.4. Contorno transversal: Formato irregular, por vezes formando domos e colunas; Borda 

cuspidada 

 

10. Mesoestrutura 

C. Laminação 

   3 mm 

 

 10.1. Perfil laminar: Inteiramente envelopante 

 10.2. Curvatura ao longo das lâminas: Crenulado 

 10.3. Herança laminar: Moderada 

 10.4. Discordâncias internas: Ausentes 

11. Relação lâmina x sedimento referente aos domos e colunas formados nos grãos 

 11.1. Lâminas se estendem irregularmente para dentro dos sedimentos – margem serrilhada 

 11.2. Lâminas não se infletem sobre as anteriores 
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Prancha VII- Forma III. Estromatólitos dômicos lateralmente contínuos da Fazenda Ressaca. A,B: Vista 

lateral do estromatólito dômico (GP/6E-297) e sua caracterização diagramática. C: Corte transversal. 

D: Laminação vestigial de lamelas finas de micrita e lâminas mais espessa de espato (Lâmina FR-W). 
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Prancha VIII- Forma IV. Pisóides da Fazenda Ressaca. A: Pisóides milimétricos (GP/6E-298).  B: 

Fotomicrografias de pisóides milimétricos mal preservados, mas com algumas lâminas bem definidas. 

(Lâmina 9-BOC-55D). C: Pisóides centimetricos. Notar variedade de forma e tamanho. D: 

Fotomocrografia da laminação de pisóide centimetrico (Lâmina BONC-1A). 
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Prancha IX- Forma I. Estromatólitos colunares da Fazenda Ressaca. A, B: Estromatólito colunar com 

ramificação e sua caracterização diagramática.  
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Prancha X- Forma V. Oncóides da Fazenda Ressaca. A: Corte de amostra com oncóides. B: Três 

gerações diferentes de envelopamento de oncóides. C,D: Oncóide formando colunas ao redor de si e 

caracterização diagramática. E,F: Oncóide formando domos e colunas ao redor de si e caracterização 

diagramática (Lâmina 9-BOC-22D).  
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5.7. Microbialitos da Formação Bocaina como clastos na brecha basal da Formação 

Tamengo, Pedreira Laginha, Corumbá 

 Na pedreira Laginha, no município de Corumbá- MS aflora a seção inteira da 

Formação Tamengo, inclusive a brecha basal, embora o contato com a Formação 

Bocaina, sotoposta, não está exposto. Clastos de dolomito e fosforito, inclusive clastos 

com laminação microbiana se assemelham muito com o que se vê na porção superior 

da Formação Bocaina, e são interpretados como erodidos desta formação. (Fig. 18). 

 

Figura 18. Brecha basal da Formação Tamengo na Pedreira Laginha com clastos de fosforito (F) e 

dolomito (mais claros) erodidos da Formação Bocaina. (Imagem: T.R. Fairchild) 

 Em blocos métricos da brecha dentro da pedreira e no corte da estrada de ferro 

a noroeste da pedreira, foram observados clastos de rochas dolomíticas, algumas 

destas parcialmente fosfatizadas, com laminação fina irregular a convexa, interpretada 

como de origem microbiana. Estes clastos aparentemente representam fragmentos de 

estruturas estromatolíticas. Comparados com os estromatólitos descritos acima, estes 

microbialitos mais se assemelham a Forma III da Fazenda Ressaca, ou aos domos 

observados em Porto Morrinhos (Ficha VI; Pranchas XI e XII). 
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Ficha VI. Pedreira Laginha: Provável contato entre as formações Bocaina e Tamengo 

Localização e acesso: Corumbá – MS, BR-262, 165 km ao sul de Corumbá (19
o
05’35’’ 

S/ 57
o
38’05’’ W) 

 

 Afloramento 
  Qualidade da exposição: Ruim. Amostras 
coletadas aleatoriamente em blocos soltos 
  Preservação do microbialito: Moderada 

 Modo de ocorrência: Bioestroma 
lenticular  

 Diversidade observada: 
Estromatólitos dômicos 

 Material disponível para estudo: 16 
    Amostras utilizadas para descrição: 2 
Amostra GP/6E-292 

1. Forma I 

 

  

Amostra 
inadequada 
para 
ilustração 
fotográfica. 

A. Frontal B. Lateral C. Em planta 

 1.1. Dimensões: Centimétricos 

 1.2. Forma: Domos lateralmente contínuos com relevo sinóptico significante dômico 

 1.3. Contorno transversal: Contornos com formatos irregulares 

 1.4. Vetor de crescimento: Forma sinuosa com atitude normal 

 1.5. Proximidade/Distribuição: Lateralmente contínuos 

 1.6. Ramificação: Ausente 

2. Mesoestrutura 

D. Laminação    0.5 cm 

 2.1. Perfil laminar: Pouco convexo com relevo sinóptico baixo 

 2.2. Curvatura das lâminas: UM  (Simples) 

 2.3. Herança laminar: Moderada 

 2.4. Discordâncias internas: Presentes 
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Prancha XI- Forma III. Estromatólitos dômicos da Estrada de Ferro. A: Vista do afloramento ao longo 

da estrada de Ferro da Pedreira Laginha. B: Fragmento de provável estromatólito dômico. C: Corte 

longitudinal da amostra da figura anterior e sua caracterização diagramática. D-G: Fotomicrografias da 

amostra. D: Descontinuidades internas na laminação. E: Fenestra preenchida por espato. Observar 

aspecto finamente estriado da lâmina imediatamente à esquerda da fenestra que lembra trama 

petrográfica de esteiras microbianas dominadas por filamentos. F: Sedimento carbonático complexo 

associado ao estromatólito. G: Grãos substituídos por espato (oóides?) associados ao estromatólito 

(Lâmina X-1y). 
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Prancha XII- Forma III. Estromatólitos dômicos observados em blocos da brecha basal da Formação 

Tamengo na Pedreira Laginha. A: Blocos da brecha basal contendo clastos derivados, em grande parte, 

da Formação Bocaina. B: Fragmento de provável estromatólito dômico dentro da brecha basal. C-D: 

Grande fragmento de estromatólito dômico parcialmente fosfatizado (preto). E-F: Fotomicrografias da 

parte escura (fosfatizada) do estromatólito em C e D, ilustrando a suposta laminação cortada por 

fraturas (E) e em detalhe (F) (Lâmina X-15). 
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5.8. Microfósseis da Formação Bocaina 

 Microestruturas com morfologias filamentosas, cocóides e elipsoidais (estas já 

ilustradas no trabalho de Fontaneta, 2012), foram encontradas nas rochas analisadas e 

investigadas para determinar se poderiam ser microfósseis. Estas microestruturas 

apresentam dimensões e formas características de microfósseis participantes da 

construção de microbialitos (Prancha XIII). 

  Estruturas filamentosas e cocoidais são associadas a estromatólitos dômicos 

fosfatizados. As formas filamentosas formam um conjunto de dezenas de elementos 

paralelos de morfologia cilíndrica em uma área de 1,8 mm por 1,2 mm. Apresentam 

comprimentos até 500 µm (filamento incompleto) e largura que varia geralmente 

entre 18 e 24 µm, com raros espécimes com até 36 µm. A parede dos filamentos é 

espessa, medindo até 5 µm (Prancha XIII, E). Os filamentos não possuem septos 

transversais, mas observam-se aglomerados estruturas arredondadas e 

equidimensionais, isoladas ou aglomeradas dentro de muitas destas estruturas, 

medindo até 4,5 µm de diâmetro (Prancha XIII, F). Estas características são condizentes 

com sua interpretação como microfósseis. 

 Também observado na mesma lâmina petrográfica, abundantes estruturas 

cocoidais de formas elipsoidais a ovoides, têm dimensões que variam de 4 a 7 µm, 

constantes na área analisada. Não apresentam espessamento de parede bem 

desenvolvido, como observado nas formas filamentosas (Prancha XIII, C e D). Estas 

estruturas já haviam sido descritos por Sallum Filho & Fairchild (1994). Para 

comprovação de composição orgânica, inseridas nestas estruturas, a espectroscopia 

Raman indicou matéria orgânica. 

 Uma amostra de fosfarenito da parte superior da Formação Bocaina 

(fosfatizado), também apresentou microestruturas sugestivas de microfósseis. O 

fosfarenito consiste de grãos arredondados de tamanho variado, muitos dos quais 

envolvidos parcial ou completamente por um filme fino e escuro. Os supostos fósseis 

tem formato obovoide semelhante a um vaso, com abertura em uma das 

extremidades, ocorrendo como grãos. Três microestruturas foram encontradas em 

lâmina petrográfica, duas das quais medindo cerca de 60 µm X 180 µm e 60 µm X 180 
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µm, respectivamente (Prancha XIV, A-D). A outra estrutura apresentou dimensões 

maiores e forma mais equidimensional, medindo 550 µm, sem características seguras 

para a atribuição a um grupo biológico específico. (Prancha XIV, E-F). Outros dois 

espécimes foram visualizados em MEV por Fontaneta (2012), com formato semelhante 

aos dois primeiros, mas com dimensões menores de 15 µm X 30 µm e 13 µm  22 µm 

(Fig. 28) 

 Uma das microestruturas demonstra superfície particulada, possivelmente 

indicando comportamento aglutinante (Fig. 28). Outra apresentou ornamentação, 

composta por possíveis escamas (Fig. 29 e Prancha XIV, A-D) (N=3).  

 As formas obovoides encontradas em lâmina petrográfica apresentam abertura 

hexagonal em uma das extremidades, o que já havia sido reportado por Fontaneta 

(2012) através de microscopia eletrônica de varredura (Prancha XIV). A abertura 

assume formato circular (N=1) (Prancha XIV, A-B) ou denteada (N=2) (Prancha XIV, C-D 

e Fig. 28). Os espécimes foram também investigados quanto à sua composição. 

  Uma fratura corta a matriz da rocha e passa pela abertura as estrutura em 

forma de vaso, demonstrando que este objeto é singenético com a formação da rocha, 

e não um contaminante posterior (Prancha XIV, B).  

  Um sexto candidato a microfóssil ocorre em lâmina delgada de doloarenito 

oolítico. A microestrutura, totalmente encerrada dentro da rocha, é opaca e apresenta 

forma semelhante a um balão com cerca de 500µm em seu eixo maior (Fig. 19).  A 

morfologia, indicando possível abertura em uma das extremidades, ocorre em diversos 

microfósseis de parede quitinosa. Esta característica somada a opacidade e a diferença 

da estrutura com os outros grãos, sugeriram a possibilidade de se tratar de elemento 

biogênico. 

 Além das características citadas, a microscopia eletrônica de varredura 

realizada em lâmina petrográfica, forneceu dados quanto à composição das 

microestruturas em forma de vaso (Fig. 20-21).  
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Prancha XIII- Formas filamentosas e cocóides da Fazenda Ressaca. A-B: Estromatólito dômico 

fosfatizado e sua caracterização diagramática. Observar que a estrutura estromatolítica foi erodida e 

recolonizada, possivelmente duas vezes. C: Comunidades cocóides preservadas em fosfato. D: Lâmina 

avaliada anteriormente, com estruturas arredondadas atribuídas a comunidades cocóides. E: 

Microestruturas filamentosas. F: Detalhe da amostra anterior (Lâmina BOC-2).  
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Prancha XIV- Microestruturas interpretadas como Vase-shaped microfossils (VSMs). A-B: Imagem de 

MEV em lâmina delgada com VSM de abertura circular seguida de lâmina petrográfica com evidência 

de fratura cortando a rocha e o espécime. C-D: Imagem de MEV em lâmina delgada com VSM de 

abertura denteada seguida de lâmina delgada da mesma estrutura. E-F: Imagem de MEV em lâmina 

delgada com estrutura em forma de vaso, sem evidência de abertura, seguida de lâmina delgada 

(Lâmina FR-H). 
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Figura 19. Estrutura em formato de balão em doloarenito oolítico. Amostra FR-10. 

 

Figura 20. Mapeamento químico (C, O, Si, P, Al, Ca, F, Cl) de VSM com abertura circular (círculo 

branco) em MEV ambiental.  
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Figura 21. Mapeamento químico (C, O, Si, P, Al, Ca, F, Cl) de VSM com abertura denteada (círculo 

branco) em MEV ambiental. 

 Rochas carbonáticas surpreendentemente preservaram possíveis microfósseis 

na laminação de estromatólitos colunares da Fazenda São Carlos, base da Formação 

Bocaina. Em geral, a recristalização dos cristais de carbonato destrói a estrutura de 

microrganismos presentes nas esteiras microbianas responsáveis pela formação de 

estromatólitos. Entretanto, neste caso, estruturas arredondadas e filamentosas 

ocorrem com densidades e forma colonial que lembram comunidade de cianobactérias 

(Fig. 22).  
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 Figura 22: A: Possíveis comunidades cocóides envolvidas por material escuro proveniente de bainha. 

B: Possíveis comunidades de formas filamentosas indicadas pelas setas (Lâmina 7/22.7.84/7). 

5.9. Espectroscopia Raman 

 A espectroscopia Raman se mostrou extremamente útil no presente trabalho, 

pois é uma técnica não destrutiva, que traz informações contundentes referentes à 

identificação e caracterização de carbono associado aos microfósseis, excluindo a 

possibilidade de serem traços originados inorganicamente na rocha (Wacey 2009). 

 Uma vez que picos característicos de matéria orgânica foram encontrados na 

laminação microbialítica em rocha fosfática fresca, levanta-se a possibilidade deste 

material ter sido mais bem preservado pela presença de fosfato nas rochas 

encaixantes, caracterizados pelos espectros localizados em 900 cm-1 a 1000 cm-1 (Aza 

et al. 1997). 

 Rochas dolomíticas da Formação Bocaina em geral, não apresentaram 

evidências fósseis que permitissem interpretações categóricas relacionadas à 

comprovação de matéria orgânica. Nestes casos, a espectroscopia Raman não foi 

aplicada, pois as respostas se referem à composição amostral. Os espectros obtidos 

apresentaram picos característicos de fosfato e ligações C-H em altas e baixas 

concentrações, e serão demonstrados a seguir (Figs. 23, 24 e 25). Sinais de espectros 

próximos a 3000 cm-1 foram analisados cuidadosamente, por serem característicos de 

material biogênico que não sofreu processos tafonômicos intensos.                            

A B 
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Figura. 23- Espectroscopia Raman em estromatólitos fosfatizados A: Espectro de rocha fresca da 

amostra de estromatólito fosfatizado ilustrada na Prancha X com alta concentração de carbono. B – C: 

Espectros de lâminas petrográficas, provenientes do estromatólito em A, com sinal semelhante ao 

observado em A. D: Espectro da cola como experiência de controle. Os picos coincidentes entre a cola 

e o material analisado estão assinalados. 
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Figura 24- Espectroscopia Raman em oncóides fosfatizados. A: Espectros da laminação nas colunas 

estromatolíticas ao redor de um oncóide. B: Espectros dos domos estromatolíticos ao redor de um 

oncóide. C: Espectros da cola como experiência de controle. 

 

 

 



 

76 
 

 

Figura 25- Espectroscopia Raman em VSMs. Espectros da parede de VSM. 

 

Capítulo 6 

 Discussão 

 O resgate das informações contidas nos microbialitos analisados na Formação 

Bocaina, fornece evidências quanto às características paleoambientais da região. Uma 

vez que os microbialitos estratiformes de Morraria do Sul e Forte Coimbra são tratados 

a parte, a interpretação paleoambiental é dividida no que se refere ao modelo 

deposicional para ambos e para os afloramentos da região da Serra da Bodoquena e 

Corumbá, respectivamente.  

 O depósito de capas carbonáticas associadas a estruturas tubulares nos 

afloramentos de Morraria do Sul e do Forte Coimbra pode ser coerente com a 

interpretação de deposição no afloramento de Mirassol D’Oeste, inserido no Grupo 

Araras, além de outros afloramentos distribuídos mundialmente (Hoffman & Schrag 

2002; Shields 2005; Corsetti et al. 2006).  

 Evidências geológicas e paleontológicas sugerem que glaciações 

neoproterozoicas atingiram latitudes equatoriais do globo (Hoffman et al. 1998; 

Corsetti et al 2006). Com o aumento da temperatura, o degelo e a supersaturação dos 

oceanos em carbonato promoveria a deposição de dolomitos estratificados, que se 
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precipitariam por bioindução de comunidades cianobacterianas nas zonas fóticas 

(Nogueira 2003; Romero 2010). Estes depósitos repousam sobre sedimentos glácio-

marinhos. A interpretação para o modelo de deposição para Morraria do Sul é descrita 

na tabela a seguir (Tabela II).  

Grupo Corumbá 

(Ediacarano) 

Formação Guaicurus 

Formação 

Tamengo 

Pedreira Laginha (543 Ma) 

Formação 

Bocaina 

Fazenda Ressaca 

Porto Morrinhos (560 Ma) 

Fazenda São Carlos (contato com 

embasamento) 

Formação Cerradinho 

Formação Cadiueus 

Unidades Pós Glaciais: 

Capa carbonática 

Morraria do Sul 

Forte Coimbra 

Unidades Glaciais: 

diamictitos e formações 

ferríferas 

Formação Puga 

Grupo Jacadigo (?) 

Unidades Pré-Glaciais Embasamento cristalino 

Tabela2: Inferência sobre modelo de deposição em Morraria do Sul e Forte Coimbra. 

  Outras interpretações ambientais são sugeridas para os afloramentos da região 

de Corumbá e Serra da Bodoquena. Significantes variações na geometria de rampas 

carbonáticas acompanhadas pelo crescimento e diversificação dos estromatólitos 

atestam um nível relativamente elevado de interação entre controles físicos, químicos 

e biológicos (Grotzinger & Knoll 1995). Tal reorganização ambiental pode ser 

comparada e observada na Formação Bocaina, caracterizada por ciclos de 

aprofundamento registrado em Porto Morrinhos e na Serra da Bodoquena (Fig. 26). 
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Figura 26: Recifes estromatolíticos em rampa carbonática do Pré-Cambriano (Modificado de 

Grotzinger & Knoll 1995).  

 Organismos sobreviventes de períodos conturbados, bem como os processos 

evolutivos que levaram a sua diversificação no Neoproterozoico são analisados neste 

trabalho, uma vez que microfósseis são registrados em rochas da Formação Bocaina. 

 Formas cocóides e filamentosas atribuídas à colônia de cianobactérias foram 

analisadas de acordo com quesitos que inserem as estruturas na categoria de fóssil. 

Critérios de biogenicidade são avaliados, sendo estes: (i) idade atribuída à rocha; (ii) a 

inserção do provável fóssil dentro da rocha, eliminando a possibilidade de ser um 

contaminante moderno; (iii) o momento de deposição da rocha deve ser equivalente à 

inserção do provável microfóssil e (iv) características próprias de organismos como a 

forma, a frequência dentro da rocha e a composição (Buick et al. 1981; Shopf & Walter 

1983).  

 A mesma metodologia foi aplicada a VSMs associados a rochas fosfáticas. 

Diante de características composicionais e morfológicas observadas, foi possível 

estabelecer relações entre VSMs da Faixa Paraguai (SW-Brasil) e organismos da 

subclasse Rhizopoda (Sarcodina), protistas revestidos por uma testa resistente (Porter 

et al. 2003; Bozak et al. 2011). Trabalhos anteriores sugeriram também a classe 

Tintinnida, protistas ciliados compostos por testas resistentes, além de semelhanças 

com quitinozoários Pré-cambrianos, grupo este com afinidades biológicas incertas 

(Fairchild et al. 1978).  

 Esta descoberta pode inserir as rochas neoproterozoicas da Faixa Paraguai (SW) 

em correlações estabelecidas para organismos já descritos mundialmente, além de 

fornecer dados para a elucidação da origem do grupo e sua filogenia. 
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 Dentro de cada tópico a seguir, são abordados pontos referentes à paleobiota e 

modelo de deposição de cada corpo microbialítico, levando-se em consideração que o 

nível do mar teve grande variação na história do planeta. Este tipo de análise é 

importante para reconstituição ambiental nos diferentes momentos da evolução 

geológica da Terra.  

6.1. Espeleotemas Neoproterozoicos? Pedreira Corcal, Corumbá 

 As rochas pertencentes à Formação Bocaina são carbonáticas, o que favorece a 

formação de cavernas, tornando o relevo local cárstico. Em ambientes onde ocorrem 

sedimentação e cristalização de minerais dissolvidos na água, são formados 

espeleotemas, rochas finamente laminadas que podem ser confundidas com 

microbialitos.  Para a diferenciação entre as duas construções, observou-se a herança 

laminar e sua irregularidade em microscópio petrográfico, o que forneceu conclusões 

favoráveis à definição de espeleotema.  

 Em ambientes onde ocorrem sedimentação e cristalização de minerais 

dissolvidos na água, são formados espeleotemas, rochas finamente laminadas que 

podem ser confundidas com microbialitos (Thrailkill 1976).  

 As afirmações com base em afirmações quanto à origem da rocha laminada, 

sugerem origem inorgânica para as rochas laminadas em questão, característica da 

formação de espeleotemas em relevo cárstico (Thrailkill 1976). Diferente do que se 

observa em precipitação bioinduzida, não foram observados grumos peloidais de 

micrita, sendo que a intercalação é homogeneamente distribuída em camada de 

micrita seguida de minerais de dolomita (Fig. 13).   

 Oliveira (2010) interpretou as formações Bocaina e Tamengo, na porção 

superior do Grupo Corumbá, na região da cidade homônima, como rampa carbonática. 

À Formação Bocaina atribuiu-se ambiente de planície de maré com intensa atividade 

microbiana, enquanto a Formação Tamengo atribui-se depósitos de offshore sujeitos a 

tempestade.  
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 Para reconhecimento paleoambiental, Oliveira (2010) fez uso de indicadores 

como microbialitos, e os espeleotemas encontrados sugerem exposição subaérea de 

pelo menos parte do afloramento (Flugel 2010).  

 A tabela a seguir demonstra os itens observados para diferenciação entre 

espeleotemas e microbialitos (Buik et al. 1981;Demico & Hardie 1994). 

 

 Espeleotemas Microbialitos 

Cristais radiais Sempre presentes Raro 

Matéria orgânica Rara Comum 

Espessamento nos domos 

da laminação 
Atípico Típico 

Ambiente de Formação Exposição subaérea Subaquático 

Regularidade da laminação  
Alta regularidade; 

laminação isópaca comum 

Tipicamente irregular 

(ondulada, enrugada, 

vários graus de curvatura) 

Evidência de flexibilidade 

na laminação 
Ausente Presente 

Tabela 3: Diferenciação entre espeleotemas e microbialitos 

6.2. Esteiras microbianas associadas a estruturas tubulares em Morraria do Sul e 

Forte Coimbra 

 A análise petrográfica permitiu a diferenciação do contato entre as esteiras 

microbianas com as estruturas tubulares. Em amostras de Morraria do Sul, o contato 

entre os conjuntos é visível, sendo possível notar laminação dentro das estruturas 

tubulares. Em rochas do Forte Coimbra, este contato não é nítido, porém é facilmente 

diferenciado na petrografia (Prancha III e IV). 

 A rocha em ambos os casos é interpretada como microbialito, formado pela 

sucessão de esteiras microbianas lateralmente contínuas, marcada pela presença de 
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abundantes feições tubulares, preenchidos por sedimento carbonático texturalmente 

distinto das esteiras.  

 Em amostras do afloramento no Forte Coimbra não se observa laminação 

interna, como no caso de Morraria do Sul. A coloração das rochas dolomíticas e a 

te tura tubular se assemelham muito com o  ue se obser a em Mirassol D’Oeste, 

Grupo Araras, porção norte da Faixa Paraguai (Nogueira 2003; Romero 2010).  

 As características texturais do conjunto de laminação microbialítica no Forte 

Coimbra apresentam semelhanças com Mirassol D’Oeste, entretanto é diferente de 

Morraria do Sul, que é semelhante ao dolomito Noonday, Death Valley, o que leva a 

crer que possivelmente estruturas tubulares podem apresentar origens diferentes, ou 

são formadas de maneira distinta por fatores externos (Corsetti & Grotzinger 2005; 

Romero et al. 2012).  

 A associação de capas carbonáticas com estruturas tubulares é reconhecida 

mundialmente, datadas de 635 Ma. São rochas reconhecidamente derivadas de 

períodos posteriores à glaciação Marinoana, sendo interpretadas como originadas pelo 

aumento da temperatura, que favoreceu o degelo e o aumento da saturação de 

carbonato nos oceanos. Aparentemente, capas carbonáticas são restritas ao contexto 

temporal e paleoclimático dos episódios imediatamente posteriores às glaciações 

postuladas pelo modelo “SnowBall Earth”. A deposição de capas carbonáticas é uma 

questão relevante para ilustração do contexto paleoambiental neoproterozoico, pois 

indica mudanças climáticas severas. A relação entre depósitos carbonáticos e 

microbialitos, característicos de ambiente quente, sobrepondo depósitos glaciais em 

baixa latitude, compõem o modelo paleoclimático Snowball Earth, que caracteriza um 

momento do planeta totalmente recoberto por gelo (Kirschvink 1992).  

 As análises isotópicas preliminares forneceram dados negativos de carbono 

para amostras da Morraria do Sul, semelhantes ao observado em amostras de Mirassol 

D’Oeste, Grupo Araras, considerado pós-glacial. Esta evidência, juntamente com outras 

características de capas carbonáticas distribuídas mundialmente como megapelóides, 

megamarcas onduladas e esteiras microbianas associadas, apoiam o modelo de 

Snowball Earth, demonstrando que o gelo cobriu o globo até zonas equatoriais.  
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 Outras linhas de raciocínio sugerem que Morraria do Sul e Forte Coimbra 

pertenceriam a uma capa com idade próxima de 635 Ma, de acordo com os resultados 

isotópicos, não pertencendo então a Formação Bocaina. A cor rosada nas rochas de 

Morraria do Sul é semelhante à cor dos carbonatos da Formação Puga, o que pode 

trazer luz a uma possível relação estratigráfica das unidades descritas, entretanto a 

origem glacial deste contexto em sua seção-tipo ainda é questionada (Freitas 2010; 

Freitas et al. 2011).  

 As semelhanças e diferenças observadas nas estruturas tubulares associadas a 

capas carbonáticas da Faixa Paraguai também inserem questionamento com relação a 

diferentes origens para a mesma estrutura observada em locais diferentes (Romero et 

al. 2012). 

 Estromatólitos colunares no topo do afloramento de Porto Morrinhos se 

assemelham vagamente a estruturas tubulares. Entretanto, além das características 

petrográficas já descritas, a idade encontrada de 558 ±2 Ma insere mais claramente 

tais rochas na Formação Bocaina, diferente do que refere a Morraria do Sul e Forte 

Coimbra. 

 De acordo com os resultados obtidos, sugere-se que a Formação Bocaina seja 

pelo menos 40 Ma mais nova que o fim da glaciação Marinoana.  

6.3. Estromatólitos colunares da base da Formação Bocaina, Fazenda São Carlos, 

Corumbá 

 A exposição de microbialitos, com colunas centimétricas a métricas no 

afloramento em questão, é considerada a base da Formação Bocaina (Almeida 1958). 

O desenvolvimento de estromatólitos colunares atinge altura considerável com 

laminação moderadamente convexa. 

  A laminação convexa demonstra que o ambiente em que o conjunto 

microbialítico foi depositado é característico de águas relativamente profundas e bem 

iluminadas, diferente do ambiente profundo e mal iluminado, propício para a 

formação de estromatólitos do tipo Conophyton, registrado no Grupo Itaiacoca, sul de 

Itapeva, no estado de São Paulo (Sallun & Fairchild 2004).  
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 O morfotipo observado compartilha características com o grupo Collenia 

(Almeida 1958), caracterizado por pilares subcilíndricos. Apresenta laminação convexa 

e raramente se observa ramificação. 

 A análise petrográfica revelou que comunidades responsáveis pela bioindução 

da laminação microbialítica foram possivelmente preservadas e serão discutidas em no 

sub-capítulo de microfósseis. 

 O ambiente de deposição para os estromatólitos descritos na Fazenda São 

Carlos foi considerado parte da evolução de bacia do tipo drift, onde as águas se 

tornam ligeiramente mais profundas com correntes fracas. 

6.4. Estromatólitos de Porto Morrinhos 

 Análises petrográficas feitas em rochas provenientes desta localidade não 

forneceram observação de microfósseis e as falhas e fraturas presentes no 

afloramento são indicativas de esforço físico posterior à deposição da unidade 

analisada. 

 O afloramento de Porto Morrinhos é um importante registro de ciclos de 

mudança do nível de água, evidenciados pelo desenvolvimento microbialítico como 

discutido por Oliveira (2010). Na base do afloramento, esteiras estratiformes gradam 

para estromatólitos dômicos lateralmente ligados suavemente ondulados, com 

aproximadamente 0.5 m de espessura e 2m de extensão. Gretas de contração estão 

associadas aos microbialitos na base do afloramento. Acima dos domos, observou-se 

formação de pequenas colunas estromatolíticas com cerca de 15 cm.  Este é o registro 

do primeiro evento de mudança ambiental, característica da passagem de um 

ambiente de águas rasas, límpidas e calmas para um ambiente um pouco mais 

profundo.  

  Os espaços intercolunares apresentam laminação côncava mais nítida quando 

comparados às colunas estromatolíticas, mostrando que não foram intimamente 

afetados pela diagênese. Este fato levou ao questionamento de possível origem 

biológica atribuída aos espaços intercolunares, que poderiam ser colunas 

estromatolíticas com a posição invertida na estratigrafia, decorrente de um 
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dobramento (Comunicação verbal de Fairchild 2013). O corte transversal também é 

coerente com estromatólitos colunares em posição normal.  

 Cortes polidos e laminação petrográfica permitiram diferenciar a laminação 

intercolunar da microbialítica propriamente dita, tornando clara a visualização dos 

estromatólitos e, petrograficamente, de lâminas de grumos peloidais de micrita 

intercaladas com laminação espática, condizente com a alternância laminar observada 

em construção bioinduzida. Além disso, nenhuma evidência de dobramento é clara no 

afloramento analisado. 

 O desenvolvimento de estromatólitos colunares no topo do afloramento sugere 

ambiente deposicional caracterizado por aprofundamento da água e ausência de 

correntes fortes. O modelo deposicional proposto para este afloramento seria um 

ambiente no contexto de rampa carbonática, o que vem de acordo com trabalhos 

anteriormente realizados no mesmo contexto. 

 A idade de 558.8 ±2.2 Ma proposta pelos dados de zircão na provável camada 

de cinzas vulcânicas trouxe surpresa com relação à idade da Formação Bocaina, pois se 

imaginava que a diferença de idade com a Formação Tamengo, sobreposta, era maior. 

Tal resultado demonstra que as relações entre a s formações Bocaina e Tamengo são 

ainda mais estreitas em termos geológicos.  

6.5. Microbialitos da Fazenda Ressaca, Serra da Bodoquena 

 A Formação Bocaina registra proliferação de cianobactérias através da 

diversidade microbialítica. Ao entrar em contato com áreas de ressurgência marinha, 

os componentes mortos das comunidades produziriam altas quantidades de matéria 

orgânica, concentrando fósforo na biomassa e empobrecendo as águas superficiais, 

diminuindo a disponibilidade de oxigênio abaixo da zona fótica (Papineau 2010; 

Fontaneta 2012). 

 Durante a decomposição da matéria orgânica na coluna de água, o fósforo é 

liberado e sua concentração aumenta na zona anóxica. O fósforo pode se inserir na 

coluna de água por ressurgência marinha ou ainda concentrar-se nos sedimentos 

(Papineau 2010).  
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 Em geral, observa-se que a maior parte dos fosforitos esta relacionada a 

eventos transgressivos decorrentes de criação de novas bacias restritas e aumenta a 

entrada de nutrientes por intemperismo e upwelling (Papineau 2010).  

6.5.1. Estromatólitos dômicos 

 A variação de estromatólitos dômicos lateralmente ligados para oncóides indica 

raseamento e aumento de energia no ambiente, uma vez que águas agitadas 

dificultam a fixação de esteiras ao fundo. As comunidades então se agregam ao redor 

de grãos, formando oncóides. Estromatólitos incrustantes presentes na rocha são 

indicativos de que houve exposição das bioconstruções. 

 Lâminas de estromatólitos dômicos, não estão no nível fosfatizado do 

afloramento, e não foi possível observar nenhuma evidência de preservação fossilífera. 

Entretanto, a caracterização laminar baseou-se nos mesmos critérios anteriormente 

citados, estabelecendo-se para os domos a comprovação de rocha bioinduzida.  

6.5.2.  Estromatólitos colunares 

 Estromatólitos colunares com cerca de 15 cm são encontrados próximo ao topo 

do afloramento. Nestes microbialitos foi possível observar filamentos e estruturas 

arredondadas atribuídas a comunidades de cianobactérias que foram preservadas e 

serão discutidas em outro subcapítulo.  

 Um segundo estágio de aprofundamento da água fica evidente na 

diferenciação no crescimento estromatolítico, onde estromatólitos dômicos dão lugar 

a colunares ramificados, o que caracteriza um ambiente mais profundo, com menor 

grau de iluminação e com correntes consideráveis. 

 Acima deste nível é possível observar fácies de oncóides associados a rochas 

fosfáticas, com laminação concêntrica irregular e porções fosfatizadas. Estes grãos 

revestidos apresentam laminação rompida, o que caracteriza precipitação concêntrica 

bioinduzida. Pelo alto grau de preservação destes oncóides, sugere-se que estes foram 

formados in situ, sendo registro de um momento de raseamento, acompanhado de 

agitação da água em ambiente límpido e bem iluminado.  
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 Diversos microfósseis são preservados e distribuídos mundialmente em rochas 

fosfáticas, sendo o grau de preservação extremamente alto (Xiao & Knoll 1999; Braun 

et al. 2005; Bailey et al. 2007; Chacón & Martín – Chivelet 2008). As possíveis 

propriedades ligadas a uma melhor preservação em contexto fosfático ainda é uma 

questão em aberto, mas constantemente observada.  

 Predominantemente, os fosforitos apresentam-se estratificados, com 

porosidade fenestral e porções estromatolíticas retrabalhadas. A formação fosforitos é 

associada à máxima transgressão do mar. Já o fosfoarenito, sugere retrabalhamento 

da superfície anterior, relacionada ao rebaixamento do nível do mar (Fontaneta 2012) 

 Associado a está fácies, de acordo com Fontaneta (2012), existe uma brecha 

polimítica da Formação Tamengo, logo acima do nível fosfático. Este fato também 

reforça a hipótese de rebaixamento do nível do mar.  

6.5.3. Pisóides X Oncóides 

 O afloramento da Fazenda Ressaca é composto por estruturas arredondadas 

que podem apresentar regularidade na laminação, característica de precipitação 

inorgânica e outras com laminação irregular, assumindo por vezes forma de colunas ao 

redor de um grão, o que caracteriza precipitação bioinduzida. Estruturas arredondadas 

bioinduzidas ou não, são denominadas psóides.  São grãos maiores que 2mm e podem 

se formar por processos biogênicos (oncóides) ou precipitados químicos. São 

indicativos de ambientes de água agitada, e os grãos que as compõem são bem 

arredondados, obedecendo às mesmas imposições físicas.  O tamanho da 

estrutura é condizente com o tamanho do grão que foi colonizado, o que explica a 

existência de oóides centimétricos no contexto analisado.  

 A laminação regular demonstrou que não há evidências de bioindução para as 

estruturas e por este motivo não foram atribuídas a oncóides.  

 Alguns pisóides pertencentes ao Neoproterozoico precoce e médio assumem 

tamanhos maiores que 2mm (Sumner & Grotzinger 1993). De acordo com estes 

autores, a combinação de baixa taxa de nucleação somada a maior taxa de 
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crescimento e aumento de tempestades podem conspirar na produção de oóides 

gigantes. 

 Os pisóides contidos nas rochas assumem tamanhos centimétricos, diferente 

do observado para oncóides que assumem tamanhos milimétricos (Fig. 17 B). Muitos 

oóides gigantes ocorrem estratigraficamente abaixo ou entre depósitos glaciais 

(Tucker 1983; Herrington & Fairchild 1989; Swett & Knoll 1989), sugerindo que os 

pisóides da Fazenda Ressaca encontravam-se em contextos semelhantes. 

6.6. Pedreira Laginha  

  Apesar do contato entre as formações Tamengo e Bocaina não ser observado 

na pedreira analisada, clastos da brecha basal da Formação Tamengo eram compostos 

por fosforito e domos estromatolíticos fosfatizados são registrados em blocos da 

pedreira Laginha. O fosfato registrado no topo da Formação Bocaina é 

perfeitamente inserido no contexto temporal de eventos tectônicos e biogeoquímicos 

do Neoproterozoico e pode responder questões relacionadas a inovações biológicas 

que sucederam grandes eventos fosfogenéticos. A compreensão deste contexto ligado 

a paleobiota das formações supracitadas leva a crer que dois momentos evolutivos 

podem ser abordados, sendo eles relacionados primeiramente a existência de 

microrganismos unicelulares, seguido do surgimento de organismos macroscópicos 

como Cloudina e Corumbella (Hahn et al. 1982; Zaine & Fairchild 1987; Zaine 1991). 

 A fosfogênese traz consigo disponibilidade de nutrientes nos oceanos, e as 

evidências paleobiológicas mundialmente descritas e ligadas a eventos como este, 

corroboram com a hipótese de que a diversificação e o estabelecimento de condições 

favoráveis para os primeiros organismos macroscópicos da Formação Tamengo pode 

estar relacionada a este episódio (Papineu 2010). Eventos fosfogenéticos precedem 

mundialmente uma explosão de vida de metazoários, levando a crer que as relações 

entre as formações supracitadas podem ser maiores do que se sabe. 
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6.7. Microfósseis da Formação Bocaina 

 A preservação de microestruturas em rochas fosfáticas destes organismos foi 

boa, o que permitiu inferir o tipo de comunidade responsável pela biocontrução da 

rocha, além de atribuição biológica para VSMs. 

 A morfologia constante e com poucas variações, observada em microestruturas 

filamentosas e cocoidais, somada a organização e sinal encontrado por espectroscopia 

Raman indicam compatibilidade de características evidentes de comunidades 

cianobacterianas. O espessamento observado na parede de microestruturas 

filamentosas é típico de bainha em cianobactérias. Além disso, não se observa 

superfícies aciculares características de cristais, que pudessem disfarçar a forma 

filamentosa, que é muito semelhante a um microfóssil conhecido no Pré-Cambriano, 

denominado Siphonophycus (Leonov et al. 2007). 

  Além do registro de comunidades cianobacterianas, foram observadas 

assembleias de organismos em forma de vaso (Vase-shaped microfossils – VSMs). Estes 

organismos são abundantes em rochas neoproterozoicas (750 – 587 Ma) na Namíbia, 

Mongólia e Estados Unidos (Bozak et al. 2011; Bloeser et al. 1977) assumindo formas 

elipsoidais, com ou sem ornamentação na teca. Contrariando a frequência dos 

registros, a compreensão das afinidades deste grupo ainda é um problema para a 

taxonomia (Bloeser 1985). Os espécimes provenientes de diversas localidades no 

mundo apresentam dimensões que variam entre 60 e 160 µm no eixo maior e 5 a 7 µm 

de diâmetro.  

 Inseridos na Faixa Paraguai, a Formação Urucum, do Grupo Jacadigo, e a 

Formação Bocaina, se destacam com registro de VSMs, entretanto, estas unidades 

representam diferentes estágios tectônicos e consequentemente diferentes 

paleoambientes.  

 O carbonato localizado na Formação Urucum, Grupo Jacadigo apresenta 

registro de VSMs com diversidade morfológica no que se refere ao pescoço (Fig. 27). 

Estes organismos foram relacionados a dois grupos distintos, sendo estes pertencentes 

à classe Tintinnida e ao grupo dos quitinozoários (Fairchild et al. 1978; Zaine 1991), 

entretanto, esta última atribuição foi logo abandonada.  
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Figura 27. VSMs do Grupo Jacadigo. A: VSM com pescoço alongado. B: VSM com pescoço afunilado. C: 

VSMs em pares evidenciando possível duplicação celular. (Imagens: Evelyn Sanchez) 

 Os microfósseis encontrados na Formação Bocaina, são caracterizadas por 

formas elipsoidais, com uma abertura na extremidade que varia de circular a 

denteada. A teca é composta por um tipo de escama, o que foi observado em 

espécimes encontrados em lâminas petrográficas e através de MEV. Estas 

características são idênticas para Rizhopodes associados à Classe Sarcodina, da Ordem 

Testacea e gênero Arcella, denominados tecamebas.   Outras estruturas em forma de 

vaso foram observadas na mesma formação, porém, sem características seguras que 

as ligassem diretamente a um grupo específico.   

 Arcelinídeos foram utilizados como guia de interpretação para os organismos 

estudados no presente trabalho, por ser o grupo com características intimamente 

ligadas aos indivíduos examinados. Para tanto, levou-se em consideração que 

atualmente o ambiente natural destes organismos é diverso, excluindo-se o hábito 

marinho, a menos que estejam em estágio encistado. 

 Tecamebas modernas é um grupo rico, com cerca de 1000 espécies descritas 

em 15 famílias. Apresentam uma teca rígida composta por material aparentemente 

quitinoso com capacidade de aglutinar diversos minerais em sua matriz orgânica 

(Bosak et al. 2011). 

 A análise petrográfica do material analisado forneceu conclusões contundentes 

a respeito de possível contaminação (Fig. 28), uma vez que as mesmas estruturas 

foram observadas em microscópio óptico, relacionadas a elementos tectônicos 

presentes na rocha. A presença de fratura transpassando a matriz da rocha e o 

organismo foi fundamental no estabelecimento do status fóssil para a estrutura 

(Prancha XIV. B).  

  

A B C 
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Figura 28: Imagens em MEV de prováveis tecamebas. A: VSM com abertura denteada e testa 

aglutinante. B: VSM com escamas. (Imagens: Fontaneta 2012). 

 Os VSMs da Formação Bocaina exibem alto grau de preservação, sendo possível 

observar detalhes do organismo como ornamentação na teca. Este fato concorda com 

a hipótese de que o fosfato pode participar ativamente de fatores tafonômicos 

envolvidos na diagênese atuante, o que traz importância aos depósitos de fosfato 

ainda não avaliados quanto ao seu aspecto fossilífero (Morais et al. 2012).  

  Os VSMs foram comparados com outros anteriormente descritos na Formação 

Urucum, inserida no Grupo Jacadigo. Os depósitos desta Formação são datados de 587 

± 7 Ma e 888 ± 44 Ma (Freitas et al. 2011) e algumas características interpretativas 

tectônicas e sedimentares levam a crer que o contexto se deu em ambiente 

continental (Freitas 2010; Freitas et al. 2011). 

 VSMs da Formação Urucum apresentam variação de tamanho entre 50 e 160 

µm no eixo maior, e diferente dos microfósseis descritos para a Formação Bocaina, se 

destacam pelo prolongamento da zona axial, que forma um pescoço curto e cônico ou 

alongado e regular, compondo um N amostral maior que 200.  

 A similaridade morfológica entre os organismos discutidos pode fazer parte da 

mudança evolutiva do grupo, o que torna importante a compreensão da diversificação 

observada e se ela está ligada a um processo contínuo que resultou no que é 

observado atualmente (Fig. 29).  
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Figura 29. A: Imagen de tecameba moderna Euglyphida (A) e microfóssil semelhante da Formação 

Bocaina (B). 

 

 A observação de possíveis arcelinídeos em ambiente marinho, como o 

reportado na Formação Bocaina, demonstra possível mudança de nicho na linha 

evolutiva do grupo, sabendo-se que tecamebas não habitam ambientes marinhos 

exceto em estágio de escistamento. 

 Os microfósseis da Formação Bocaina compartilham similaridades com 

tecamebas atuais, levando a crer que o grupo pode estar em estase evolutiva desde o 

Neoproterozoico. Além disso, as diferenças observadas entre VSMs da Formação 

Bocaina e VSMs encontrados no Grupo Jacadigo, subjacente ao Grupo Corumbá, 

podem sugerir pressões ambientais impostas aos espécimes do Grupo Jacadigo, que 

podem ter prejudicado a diversificação destes organismos, e por este motivo 

indivíduos com esta morfologia já não mais seriam encontrados atualmente.  

 Algumas espécies de tecamebas são diferenciadas de acordo com os minerais 

que sintetizam ou que se aglutinam em suas tecas, e por este motivo, destaca-se a 

importância de mapeamento químico para reconhecimento dos grupos analisados.  

 O mapeamento químico revelou concentrações de aluminosilicatos em um dos 

organismos encontrados, enquanto o outro se destacou com grandes concentrações 

de fósforo e cálcio, além de pequenas concentrações de cloro.  

 O indivíduo com abertura terminal circular e teca aparentemente ornamentada 

(Prancha XIV. B), pode ser atribuído a Ordem Euglyphida, Corythionella sp. por 

apresentar grãos minerais de aluminosilicatos na matriz orgânica cimentante (Lara et 

al. 2007). O indivíduo com abertura denteada e teca aparentemente ornamentada 

(Prancha XIV. D) destacou-se por apresentar características compartilhadas com dois 

A B 
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grupos distintos. A morfologia evidente é típica de Eugliphida, entretanto, a 

composição não corresponde ao observado em organismos modernos (Aoki et al. 

2007; Ehrlich et al. 2010), que apresentam concentrações de sílica.  

 A alta concentração de fosfato não é evidente em nenhum representante 

moderno, o que leva a crer na possível substituição da matéria original por fosfato, 

uma vez que os indivíduos estão preservados em rochas fosfáticas.  

 Novas análises na Formação Bocaina podem evidenciar amostra maior destes 

microfósseis, e com isso, novos testes podem comprovar a existência de Euglifída em 

rochas neoproterozoicas. Este fato, inédito na literatura, modificaria a posição do 

grupo na filogenia, por ainda não serem registrados em rochas neoproterozoicas 

(Parfrey et al. 2011).  

6.8. Espectroscopia Raman 

 A metodologia aplicada se mostrou imprescindível no reconhecimento de 

componentes químicos da matéria orgânica que preservaram microfósseis na matriz. 

 Em relação a comunidades de cianobactérias, o laser atingiu áreas da amostra 

com alta concentração de carbono proveniente de matéria orgânica, o que confirma a 

proposta de origem orgânica para a laminação estromatolítica observada (Fig.23).  

 Em VSMs, a espectroscopia foi útil na detecção de matéria orgânica, bem como 

auxiliou na compreensão da composição da teca dos organismos, fato complementado 

pelo MEV.  

 Os resultados obtidos no presente trabalho são compatíveis com pesquisas 

recentes, onde microfósseis neoproterozoicos são assim classificados através de 

espectros indicativos de carbono em pontos específicos do espectro (Schopf et al. 

2002; Pasteris & Wopenka 2002; Wacey 2009).  

 Os espectros obtidos em lâminas com oncóides evidenciaram mais uma vez 

picos entre os pontos 1000 cm-1 e 1500 cm-1, característicos de querogênio (Pasteris & 

Wopenka 2003), o que corrobora com origem biológica para as amostras. O pico de 

fosfato é evidente, próximo ao ponto 1000 cm-1, comprovando mais uma vez que 

microfósseis preservados em rochas com altas concentrações de fósforo são, em geral, 
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bem preservadas. Picos próximos ao ponto 3000 cm-1 foram evidentes na amostra, 

caracterizaram-na como originada biologicamente (Fig. 24).  

 VSMs provenientes de fosforitos apresentaram um sinal baixo na 

espectroscopia Raman, quando comparado ao fundo de fluorescência, que afeta 

interpretação dos resultados (Fig. 25). Este caso pode ser derivado de um problema 

experimental, onde o filtro de corte do laser (filtro de edge) gera um padrão de 

interferência que se destaca como uma ondulação no espectro. Posteriormente esse 

problema de equipamento foi corrigido por meio de uma correção de resposta, 

calculada durante o processo de aquisição dos espectros, o que minimizou o problema, 

porém não eliminando a fluorescência, que é um efeito intrínseco da amostra, gerado 

pela composição da matriz. 

6.9. Implicações da pesquisa para com a geologia e paleontologia da Formação 

Bocaina 

O Período Neoproterozoico é marcado por expressivas mudanças 

paleogeográficas e climáticas, o que o torna um dos períodos mais intrigantes da 

historia da Terra. A Formação Bocaina não apresenta registro claro de glaciações, uma 

vez que a capa carbonática avaliada no presente trabalho provavelmente não 

apresenta ligação com a unidade que serviu de escopo para o trabalho, entretanto, ela 

faz parte de um contexto paleoambiental importante que registra ciclos de 

aprofundamento e raseamento, elucidando a evolução da bacia local, semelhante a 

outros lugares no mundo (Southgate 1989). 

A relação da capa carbonática em Morraria do Sul e no Forte Coimbra pode ser 

intimamente ligada com os carbonatos rosados da Formação Puga, levando a crer que 

a capa carbonática estaria abaixo da Formação Bocaina, e que talvez o evento ali 

registrado se a o mesmo, reconhecido na Formação Mirassol D’Oeste, na porção norte 

da Faixa Paraguai. Este fato leva a necessidade de reavaliação da posição estratigráfica 

de Morraria do Sul e do Forte Coimbra. 

O Grupo Corumbá apresenta inovações bioevolutivas que ocorreram antes da 

explosão da vida cambriana representada pelos microfósseis representados na 

Formação Bocaina e pelo surgimento dos metazoários, considerados os primeiros 
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animais capazes de secretar seu exoesqueleto (Corsetti & Hagadorn 2000, Knoll 2000, 

Narbonne 1998, Zaine & Fairchild 1985, Zaine 1991).  

 O modo de ocorrência dos microbialitos da Formação Bocaina permite 

inferência quanto ao paleoambiente. O afloramento da Fazenda São Carlos, composta 

de estromatólitos colunares com cerca de 70 cm de altura, sem ramificação, indicam 

maior profundidade em águas límpidas e relativamente correntes.  

 O afloramento de Porto Morrinhos inicia-se com domos estromatolíticos 

lateralmente ligados, seguidos por folhelho, característico de ambiente mais profundo 

e calmo, e encerra-se com estromatólitos colunares centimétricos sem ramificação 

aparente. De acordo com o que é observado no ambiente, da base para o topo, o 

registro é comparável à regressão do mar, representada por domos lateralmente 

ligados, seguido de evento transgressivo, representado pela camada de folhelhos e 

estromatólitos colunares, típicos de ambiente mais profundo, com águas límpidas e 

certo grau de correntezas.  

 Na Fazenda Ressaca observa-se maior diversidade morfológica dos 

microbialitos. A base é composta de esteiras microbianas e oncóides, caracterizando 

um ambiente menos profundo com certo grau de agitação da água. Acima, 

estromatólitos dômicos lateralmente ligados caracterizam ligeiro aumento de 

profundidade, que é confirmada pela presença de fácies composta por estromatólitos 

colunares raramente ramificados, característicos de ambiente mais profundo com 

menor iluminação. O topo do afloramento encerra-se com uma camada de fosforito e 

esteiras microbianas retrabalhadas, indicativas de regressão marinha.  

 As colunas estromatolíticas por vezes assumem coalescência entre as bordas, 

demonstrando que as comunidades em determinado momento se uniram formando 

uma colônia única. A ramificação observada pode ser explicada pela menor grau de 

luminosidade ou menor disponibilidade de oferta sedimentar, fatores determinantes 

para o crescimento das colunas bioinduzidas, que crescem em busca de melhor 

absorção da luz solar e disponibilidade de sedimentos. 

 O potencial de preservação fosfogenético é marcante na Formação Bocaina, 

pois os poucos microfósseis registrados em rochas fosfáticas demonstraram alto grau 
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de preservação, corroborando com o descrito em regiões importantes do mundo, 

como nos depósitos de fosfato de Doushantuo (Xiao & Knoll 1999; Xiao et al. 2000; 

Bailey et al. 2007; Yin et al. 2007).  

 Outro fator importante relacionado à Formação Bocaina é a existência de VSMs 

semelhantes à biota atual, com características marcantes de grupos previamente não 

descritos para esta idade, trazendo a tona destaque para o Grupo Corumbá, SW da 

Faixa Paraguai, o que insere o Brasil no campo de análises em um dos períodos mais 

intrigantes da história da Terra.  

 

Capítulo 7 

Conclusões 

O registro de microbialitos no Grupo Corumbá são ferramentas para inferir o 

paleoambiente local e relaciona-lo com a evolução de bacias. O registro fossilífero 

inserido nestas rochas auxilia na compreensão da paleobiota e permite correlação 

entre os microbialitos inseridos na mesma bacia.  

A evolução de inúmeros rifts em escala global possivelmente permitiu a 

geração de assoalhos oceânicos, o que teria possibilitado o avanço do mar sob 

condições de águas rasas. Nestas condições, os microbialitos teriam sido originados em 

ambiente de águas pouco energéticas, provavelmente lagunar, possibilitando a 

formação do extenso corpo estromatolítico.  

Os microbialitos descritos no presente trabalho apresentam variedade limitada, 

o que sugere um número limitado de ambientes, entretanto são participantes ativos 

na elucidação do contexto paleoambiental local, caracterizado por momentos de 

aprofundamento e raseamento marinho. 

A identificação de estruturas tubulares tem implicações estratigráficas 

importantes que dependem da validade de modelos propostos para a evolução global 

do Neoproterozoico, uma vez que estas estruturas são características de capas 

carbonáticas Marinoanas. 
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Esteiras microbianas associadas a estruturas tubulares em capas carbonáticas 

possivelmente não estão inseridas na Formação Bocaina, mas concordam com a ideia 

de que um único evento glacial pode ter sido responsável pelas características 

sedimentares preservadas em toda a extensão da Faixa Paraguai. Análises geoquímicas 

realizadas com o material de Morraria do Sul estão de acordo com as idades 

estabelecidas para capas carbonáticas Marinoanas, o que, unido ao conjunto de 

evidências discutidas, firma a hipótese de origem glacial para os diamictitos da 

Formação Puga na porção sul da Faixa Paraguai.   

O processo de drifteamento possivelmente foi responsável pelo aumento da 

circulação das correntes oceânicas, acompanhado de inúmeras ressurgências marinhas 

e marcante evento fosfogenético, observado no topo da Formação Bocaina.  

Processos atuantes em rochas fosfáticas encaixantes podem estar relacionados 

com o grau tafonômico imposto aos VSMs que são bem preservados, porém esta é 

uma hipótese ainda não testada. A similaridade dos microfósseis com a biota moderna 

permitiu a possível relação dos organismos com tecamebas do gênero Euglypha e 

ordem Arcellinida. Estes microfósseis são diferentes daqueles encontrados no Grupo 

Jacadigo, cuja atribuição biológica ainda não foi estabelecida.  

A formação de depósitos de fosfato neoproterozoicos, além de apresentar um 

significado econômico importante, pode estar relacionada à substituição de estruturas 

orgânicas durante fases diagenéticas precoces (Misi & Kile 1994).  Estes eventos 

fosfogenéticos podem ser atribuídos à alta produtividade orgânica após períodos de 

glaciação (Misi et al. 2007) 

A espectroscopia Raman é uma técnica de utilização crescente na 

paleontologia, e no presente trabalho foi de grande valia para a comprovação de 

matéria orgânica no material estudado.  

O desenvolvimento da presente pesquisa levantou questões importantes e 

podem ser futuramente investigadas como: (i)As comparações entre VSMs no Grupo 

Corumbá e Grupo Jacadigo levantaram suspeitas relacionadas ao ambiente de origem 

de organismos eucariontes heterotróficos unicelulares. Esta questão se encontra 

mundialmente aberta, e parcerias com pesquisas em universidades internacionais 
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podem trazer a tona respostas importantes para a compreensão da evolução da vida; 

(ii) Material proveniente do Grupo Jacadigo apresentou possíveis evidências de 

divisões celulares em VSMs. Para controle, análises em representantes modernos 

trarão luz ao que observa em organismos fósseis, o que pode responder a questões 

relacionadas à reprodução nestes organismos. 
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__________________________________________________IX.Apêncice 

Localidade 
Descrição 

No de tombo 

GP/6E 

Localização na 

coleção 

Porto Morrinhos 

Estromatólitos 

dômicos (N=4) 
287 A16/CX92 

Estromatólitos 

dômicos (N=5) 
291 A17/CX95 

Estromatólitos 

colunares (N=3) 
293 A17/CX96 

Estromatólitos 

colunares (N=6) 
296 A17/CX98 

Estromatólitos 

colunares (N=2) 
301 A17/CX100 

Pedreira Corcal Espeleotemas (N=4) 290 A16/CX94 

Pedreira Laginha 
Estromatólitos 

dômicos (N=2) 
292 A17/CX95 

Fazenda Ressaca 

Oncóides (N=1) 294 A17/CX96 

Esteira microbiana 

associada à pisóides 

(N=4) 

295 A17/CX97 

Estromatólitos 

dômicos (N=5) 
297 A17/CX99 

Pisóides (N=1) 298 A17/CX99 

Estromatólitos 

dômicos (N=1) 
299 A17/CX100 

Morraria do Sul 

Esteira microbiana 

associada a estruturas 

tubulares (N=2) 

 

288 A16/CX93 

Esteira microbiana 

associada a estruturas 
300 

A17/CX100 
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tubulares associada a 

estruturas tubulares 

(N=4) 

Forte Coimbra 

Esteira microbiana 

associada a estruturas 

tubulares (N=3) 

289 

A16/CX93 

 

 

 


