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A vida sem ciência é uma espécie de morte. 
Sócrates 

 
A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez. 

George Bernard Shaw 
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Resumo 
 

A Formação Sete Lagoas, base do Grupo Bambuí, tem sido alvo de constantes 
discussões sobre o contexto temporal e ambiental sob a qual esta unidade foi 
depositada. Sua idade tem sido atribuída a dois momentos distintos do Neoproterozoico, 
e ambas têm implicações evolutivas significativas. A primeira proposta, baseadas em 
dados geoquímicos e  litoestratigráficos, relaciona a deposição da Formação Sete 
Lagoas após o fim da glaciação Marinoana (do modelo paleoclimático Snowball Earth), 
há cerca de 635 Ma, quando mudanças paleogeográficas e geoquímicas levaram a 
mudanças climáticas de escala global, o que pode ter impactado significativamente na 
bioprodutividade do Edicarano. O segundo modelo deposicional baseia-se na ocorrência 
de Cloudina sp., um fóssil-guia do Ediacarano final, em níveis estratigráficos próximos 
à base da Formação Sete Lagoas, apontando, portanto, para uma idade mais nova que a 
primeira hipótese. No entanto, ambos os modelos preveem um cenário de mudanças, 
ocorridas no Neoproterozoico tardio, enquanto a Formação Sete Lagoas estava sendo 
depositada. Tais mudanças foram de natureza climática, paleogeográfica e geoquímica, 
que influenciaram a composição da atmosfera e da hidrosfera, e culminaram em 
profundas mudanças na biosfera. Propôs-se aqui uma análise pormenorizada de 
microbialitos e microfósseis da Formação Sete Lagoas, visando compreender como os 
produtores, base dos ecossistemas, teriam respondido a tantas transformações 
ambientais e ecológicas, além de estabelecer a abrangência estratigráfica dos 
microbialitos e microfósseis desta unidade. Foram analisadas tramas de microbialitos 
carbonáticos e precocemente silicificados, amostras de mão para comparação e dados de 
afloramentos. Uma avaliação de materiais reportados em meados e na segunda metade 
do século passado também foi necessária, tendo em vista os avanços recentes no campo 
da Paleobiologia do Pré-Cambriano. Os dados demonstraram que a Formação Sete 
Lagoas conta com uma riqueza treze formas microbialíticas, sendo onze detalhadas 
neste trabalho e encontradas ao longo de toda a formação, tanto sobre o Cráton do São 
Francisco, quanto sobre a Faixa Brasília, porém em baixa quantidade. Estas formas são 
compostas por onze tipos de tramas, cujo conteúdo biogênico em última análise, remete, 
mesmo que de forma reliquiar, à formas cianobacterianas recentes reconhecidas como 
formadoras de estromatólitos. Por outro lado, microfósseis silicificados não são comuns, 
e foram observados apenas em três localidades, onde já tinham sido reportados. Porém, 
a re-análise deste material permitiu refinar os dados e identificar cinco táxons, quatro 
cianobacterianos - os gêneros Siphonophycus, Oscillatoriopsis e Eosynechococcus - e 
um Incertae sedis - o gênero Archaeotrichion. A baixa diversidade de microfósseis, ou 
seja, baixa riqueza e baixa abundância, somada à baixa abundância e densidade de 
microbialitos nos afloramentos analisados foi interpretada como resultados de eventos 
diagenéticos e tectônicos que resultaram na perda de material. Outra vertente do 
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presente trabalho foi a re-avaliação de estruturas reportadas como fósseis há cerca de 50 
anos, cuja interpretação à luz dos conhecimentos atuais, permitiram a identificação de 
alguns como pseudofósseis, a reclassificação de uma espécie de acritarco esferomórfico 
(Leiosphaeridia jacutica [Timofeev 1966]) e de outro espécime como provável 
Nemiana simplex Palij 1976.  De um modo geral, pode-se perceber que, embora poucos 
espécimes tenham sido preservados, o registro fóssil da Formação Sete Lagoas é 
variado e inclui microbialitos, microfósseis bentônicos e planctônicos, identificados 
neste trabalho, além de icnofósseis, biomarcadores e metazoários reportados em 
trabalhos anteriores, mas que ainda demandam novas considerações. A ocorrência 
vertical de microbialitos ao longo de toda a unidade e a diversidade de tramas que os 
compõem demonstram que a bioprodutividade não sofreu declínio com as mudanças 
paleoambientais, seja por conta de mudanças climáticas, se considerarmos a Formação 
Sete Lagoas como capa carbonática, seja pelo estabelecimento de metazoários nos 
ecossistemas, se a considerarmos uma unidade depositada a partir do Ediacarano tardio.  

 
 

Palavras-chaves: Formação Sete Lagoas - Grupo Bambuí - microbialitos - microfósseis 
silicificados - glaciações - estratigrafia - Neoproterozoico 
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Abstract 
 

The Sete Lagoas Formation, base of Bambuí Group, has been under constant discussion 
about the temporal and environmental context under it was deposited. Its age has been 
attributed to two different moments of Neoproterozoic, each one comprising 
significative evolutionay changes. The first one, based on geochemical and 
lithostratigraphic data, related the deposition of Sete Lagoas Formation to the end of 
Marinoan glacial episode (the Snowball Earth paleoclimatic model), ca. 635 Ma, when 
pelogeographic and geochemical changes resulted in global climatic changes, that could 
result in significative impacts over the Ediacaran bioprodutivity. The second age model 
is based on the occurrence of Cloudina sp., an index fossil of Terminal Neoproterozoic, 
in stratigraphic levels near the base of the formation, pointing for a younger age that 
previously proposed. However, both models predict a scenario of environmental 
changes, occurred during the Late Ediacaran, while the Sete Lagoas Formation 
deposited. Such changes include climatic, paleogeographic and geochemical, that 
influenced the composition of atmosphere and hydrosphere, what resulted in profound 
changes in the biosphere. Here it was proposed a detailed study of microbialites and 
silicified microfossils of Sete Lagoas Formation, aiming to understand the responses of 
producers, the framework of any ecosystem, would reacted to such paleoenvironmental 
and ecological changes, as well also establish the stratigraphic occurrence of Sete 
Lagoas Formatiom microbialites and microfossils. Fabrics of carbonate and early 
silicified microbialites were analyzed, as well hand samples for comparison and data 
acquired in the outcrops. Previous reported material, collect in the past half century was 
also re-evaluated due to new knowledge concerning the Paleobiology of Precambrian. 
The data showed that the Sete Lagoas Formation has a richness of thirteen microbialite 
forms, which eleven were detailed in this paper and found throughout the unit, on the 
São Francisco Craton, as well on the Brasília Fold Belt, but in low abundance. These 
forms are composed of eleven types of fabrics, which biogenic content ultimately refers, 
even if reliquiar preservation, to Recent cyanobacteria recognized as mat formers. 
Moreover, silicified microfossils are not common, and were only observed in three 
localities, where they had already been reported. However, re-analysis of this material 
allowed to refine the data and identify five taxa, four cyanobacteria - Siphonophycus, 
Oscillatoriopsis, Eosynechococcus - and one Incertae sedis - Archaeotrichion. The low 
diversity of microfossils, including low richness and low abundance, coupled with the 
low abundance and density of microbialites in outcrops were interpreted as a result of 
diagenetic and tectonic events that resulted in the loss of material. Another aspect of this 
work was the re-evaluation of structures reported as fossils for about 50 years, whose 
interpretation in the light of updated knowledge, allowed the identification of some 
pseudofossils as the reclassification of a species of sphaeromorphic acritarch 
(Leiosphaeridia jacutica [Timofeev 1966]) and putative Nemiana simplex Palij 1976. In 
general, it can be seen that, although a few specimens have been preserved, the fossil 
record of the Sete Lagoas Formation is varied and includes microbialites, benthic and 
planktonic microfossils, identified in this work, as well as trace fossils, biomarkers and 
metazoan reported in previous works, which require new considerations. The vertical 
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occurrence of microbialites throughout the unit and the variety of frames that make up 
demonstrate that bioproductivity did not declined due to paleoenvironmental changes, 
either due to climate change, considering the formation Sete Lagoas Formation as cap 
carbonate, or by establishment of metazoan ecosystems, if we consider a unit deposited 
during the Late Ediacaran. 
 
 
Keywords: Sete Lagoas Formation - Bambuí Group - microbialites - silicified 
microfossils - glaciation - stratigraphy - Neoproterozoic 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

1. 1. Problemática 

Entre 1,0 e 0,54 Ga, a Terra passou por profundas mudanças em todas suas 

esferas. Glaciações (Hoffman et al., 1998) e oxigenação das águas oceânicas (Bartley et 

al., 2001; Anbar & Knoll, 2002; Fike et al., 2006; Och & Shields-Zhou, 2012; Ader et 

al., 2014), mudanças na atmosfera (Canfield, 2005) e na tectônica global (Veizer, 1994) 

exerceram pressões seletivas importantes no surgimento de inovações biológicas das 

mais significativas (Knoll & Sergeev, 1995; Anbar & Knoll, 2002; Lenton et al., 2014). 

Este conjunto de mudanças, peculiares a esse intervalo do tempo geológico, caracteriza 

a Era Neoproterozoico. Seu registro fossilífero inclui estromatólitos, quimiofósseis, 

microfósseis planctônicos (microalgas e acritarcos, ambos de parede orgânica), 

cianobactérias bentônicas, protistas biomineralizadores, macroalgas e metazoários 

basais, seus embriões e icnofósseis. Esta diversidade de fósseis reflete as respostas da 

biosfera às mudanças ambientais impostas por mudanças climáticas e os efeitos que 

estas mudanças causaram na dinâmica externa do planeta, como o intemperismo 

(Hoffman et al., 1998; Peng et al., 2013) e a dinâmica sedimentar (Veizer, 1994; Knoll 

& Sergeev, 1995; Kah & Knoll, 1996; Kaufman et al., 1997; Hoffman & Schrag, 1999), 

aliados à oxigenção dos oceanos (figura 1). 
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Figura 1.1. Eventos e tendências no Neoproterozoico final (adaptado de Schopf, 1992b; 
Hoffman et al., 1998b; Narbonne, 2005. Extraído de Sanchez, 2010). 
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No Brasil, registros das glaciações que contam com alta confiabilidade de 

correlação já foram identificados em duas áreas. Diamictitos da Formação Puga, nos 

Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram atribuídos ao episódio Marinoano 

(ca. 635 Ma, Nogueira et al., 2003; 2007). Estes diamictitos são recobertos pela capa 

carbonática da Formação Mirassol D´Oeste e Guia, e contam com as características 

típicas deste tipo de depósito reconhecidos mundialmente. 

Já a Formação Serra Azul, em Mato Grosso, que registra o último episódio 

glacial Ediacarano, conhecido como Gaskiers, há 580 Ma (Alvarenga et al., 2007a). 

Acima destes registros glaciais ocorrem litologias que marcam a brusca transição para 

as condições ambientais livres da influência do gelo.  

Há ainda registros da glaciação no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.  Em Minas 

Gerais, a gênese glacial dos diamictitos da Formação Jequitaí e do pavimento estriado à 

sua base já foi reconhecida por Isotta et al. em 1969. Mais recentemente, datações 

radiométricas, análises isotópicas (δ13C, δ18O) e a identificação de capa carbonática  na 

Formação Sete Lagoas na base do Grupo Bambuí, sobrejacente a Formação Jequitaí, 

permitiram correlacionar essa glaciação ao episódio Sturtiano (Babinski & Kauffman, 

2003; Santos et al., 2004; Alvarenga et al., 2007a; Vieira et al., 2007; Allen & Etienne, 

2008) e mais recentemente ao episódio Marinoano (Caxito et al., 2012). 
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No Brasil, sequências carbonáticas depositadas imediatamente após as 

glaciações, chamadas capas carbonáticas (do inglês cap carbonates), também registram 

fósseis, a exemplo do que se conhece em outras localidades mundiais, tais como alguns 

táxons de acritarcos mal preservados (Hidalgo, 2002, 2007), microbialitos diversos 

(Nogueira, 2003; Romero, 2010), inclusive formas silicificadas (Sanchez, 2010). Estes 

registros foram encontrados principalmente nas faixas dobradas Paraguai e Brasília, e 

sobre os crátons do São Francisco e Amazônico (Fairchild et al., 1996; Hidalgo, 2002, 

2007; Romero, 2010; Sanchez, 2010).  

No Cráton do São Francisco e adjacências, a base da Formação Sete Lagoas 

(base do Grupo Bambuí) tem sido apontada como capa carbonática, porém de idade 

controversa. Dados de datação Pb/Pb em carbonatos na porção sul da bacia apontam 

para idade de cerca de 740 ±22 Ma, tratando-se, portanto, de uma capa pós-Sturtiana 

depositada durante o período Criogeniano (Babinski et al., 2007).  

Neste mesmo ano, Martins & Lemos (2007) propuseram, com base em dados 

estratigráficos e isotópicos de várias localidades da Bacia Bambuí, inclusive compilados 

de outros trabalhos, que a Formação Sete Lagoas seria uma unidade composta de dois 

níveis separados por uma descontinuidade que pode ser identificada ao longo de toda a 

bacia, que se diferenciam por seu conteúdo isotópico e faciológico. De acordo com as 

autoras, a base da formação corresponderia à fase de deglaciação, apresentando δ13C 

negativos e fácies que incluem ampla deposição carbonática, principalmente dolomito, 

localmente com leques de pseudomorfos de aragonita, cementstone e estromatólitos. 

Entre 700 e 680 Ma, teria ocorrido uma mudança na fisiografia da Bacia Bambuí, 

deixando-a com características de mar mais restrito (Martins & Lemos, 2007; 

Kuchenbecker, 2011). Esta mudança geográfica e eustática teria exposto a rampa 

interna da bacia, dando origem à discordância que abrange toda a Formação Sete 

Lagoas. Outros sinais desta mudança pode ser percebida pela drástica mudança 

isotópica de carbono, que passou a apresentar valores entre 0 e +14‰, bem como 

mudanças de fácies que inclui a deposição de pelitos, e a intensificação da 

dolomitização (Misi, 2001; Martins & Lemos, 2007; Misi et al., 2007).   

No entanto, a partir de análises de zircões detríticos houve uma séria 

desconfiança de que a idade da Formação Sete Lagoas poderia ser mais jovem, 

sobretudo na parte superior da formação. Embora poucas localidades tenham sido 

analisadas e poucos zircões tenham sido recuperados, a idade máxima para a parte 

superior da formação foi estabelecida entre 650 e 600 Ma (Rodrigues, 2008), tratando-
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se então de uma unidade depositada entre os períodos Criogeniano (base da formação) e 

Ediacarano (topo da formação).  

Caxito e colaboradores (2012), ao analisarem dados gerados por eles e oriundos 

de várias partes da Bacia Bambuí, obtiveram resultados de δ13C entre -3 e +5‰ e de 
87Sr/86Sr por volta de 0.7074 e 0.7076. Por si só, estes dados não são suficientes para 

correlacionar a Formação Sete Lagoas a qualquer outro registro pós-glacial 

neoproterozoico (e.g. Halverson et al., 2010). No entanto, ao cruzá-los e compará-los a 

outras unidades certamente pós-glaciais, notaram que a variação nos dados de isótopos 

de estrôncio abaixo e acima da discordância não indicam grande hiato na deposição 

entre as partes inferior e superior da Formação Sete Lagoas, o que sugere deposição 

quase contínua. Ainda segundo Caxito e colaboradores (2012), estes dados geoquímicos, 

junto com dados litológicos, como a ocorrência de capas carbonáticas e leques de 

aragonita, condizem com o que se conhece em outras unidades pós-Marinoanas, e, 

portanto, toda a Formação Sete Lagoas seria Ediacarana (figura 1.2).  

 

 

Figura 1.2. Dados de δ13C e 87Sr/86Sr de Caxito e colaboradores (2012) mostrando que 
a relação entre estes dois dados condizem com o perfil de unidade pós-glaciação 
Marinoana, e, portanto, idade Ediacarana para a Formação Sete Lagoas. Dados gerais 
(tracejados) a partir de bancos de dados de várias publicações.   
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No entanto, esta datação foi posta recentemente em cheque com a descoberta de 

fósseis de Cloudina sp. e Corumbella sp. em calcários da Formação Sete Lagoas, em 

Januária, norte de Minas Gerais (Warren et al., 2014). Trata-se de dois fósseis do 

Ediacarano Final, inclusive Cloudina sendo um fóssil-índice para os últimos milhões de 

anos do Neoproterozoico. Os fósseis foram recuperados em calcários com valores de 

δ13C entre 0 e + 1.25‰, coerente com a interpretação de que a parte superior da 

Formação Sete Lagoas, acima da discordância, teria sido depositada ao final do 

Edicarano.  

Assim posto, se as informações citadas forem confirmadas, então o cenário para 

a deposição da Formação Sete Lagoas volta a aquele conhecido antes do trabalho de 

Caxito et al. (2012), ou seja, de que a discordância existente em toda a Bacia Bambuí 

representa um grande hiato deposicional. A base da unidade foi depositada em um trato 

de sistema transgressivo pós-glacial, com idade por volta de 635 Ma, enquanto que as 

rochas acima da descontinuidade já seriam rochas do Ediacarano Final, com idade por 

volta de 580 Ma. 

Face ao conhecimento atual da geologia da Formação Sete Lagoas e à luz de 

novos conhecimentos paleontológicos, foi proposto estudar o conteúdo microbialítico e 

microfossilífero desta unidade, com o intuito de entender a biodiversidade e a 

bioprodutividade, a dinâmica sedimentar e o mosaico de microambientes dos dois ciclos 

sedimentares desta importante unidade estratigráfica.    

 

1.2. A utilização de microbialitos e microfósseis 

A principal pergunta que norteou a presente pesquisa foi: "Qual o verdadeiro 

significado da diversidade dos microbialitos e microfósseis para entendimento da 

Formação Sete Lagoas?", em outras palavras, quais respostas estes fósseis poderão 

colaborar.  

De acordo com Cassab (2000), fósseis em geral podem ser úteis de muitas 

maneiras. Eles podem ser aplicados em estudos paleobiológicos, que consequentemente 

ajudarão a entender a paleodiversidade do passado do planeta. Também servem a 

estudos sobre Evolução Biológica, que por sua vez serão úteis para entender a história 

do tempo geológico, bem como para datações relativas (bioestratigrafia) de pacotes de 

rochas. Ainda no âmbito geológico, fósseis também podem ser úteis em estudos e 

prospecções na área de Geologia Econômica. Em uma linha mais ampla, fósseis 

refletem preferências ambientais dos seres, sendo, portanto, bons indicadores 
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paleoambientais e paleoclimáticos, que, juntos, e aliados à paleodiversidade, servirão a 

estudos paleoecológicos. É importante destacar que análises tafonômicas dos fósseis 

fornecem subsídios para entender aspectos sedimentológicos relativos à história 

deposicional e  tectônica de uma bacia.  

No sentido da paleobiologia, é necessário analisar microbialitos (capítulo 5, 

parte 1) e esteiras silicificadas (capítulo 5, parte 3), uma vez que a permineralização por 

sílica pode preservar os seres in situ e permite acessar informações sobre a variedade de 

formas cianobacterianas e bacterianas que compõem os microbialitos (paleodiversidade), 

a abundância de cada forma e as relações ecológicas estabelecidas entre as espécies. A 

análise de texturas (capítulo 5, parte 2) nas formas carbonáticas não-silicificadas 

também permitem acessar estas informações, no entanto, com menos confiabilidade, 

uma vez que o crescimento de cristais de carbonatos e a recristalização ocorridos na fase 

bioestratinômica e diagenética, respectivamente, são fenômenos destrutivos das 

comunidades, e obliteram boa parte de suas características. 

Já aspectos paleoambientais poderão ser acessados através da análise das formas 

e sua relação com os sedimentos ao redor, ou ainda, através da análise de morfologias 

das células cianobacterianas, as quais refletem preferências paleobatimétricas e 

ambientais. Este foi o enfoque dos capítulo 5, partes 1, 2 e 3. 

Mudanças climáticas, por sua abrangência temporal mais ampla, podem ser 

percebidas através da comparação de microbialitos separados por um grande intervalo 

de tempo, ou seja, com grandes intervalos estratigráficos entre si. Isto quer dizer que a 

comparação de formas da base da unidade com aquelas que ocorrem no topo, em 

conjunto com a análise paleoambiental e litológica (incluindo detalhes microscópicos da 

rocha), poderão revelar mudanças na biota em virtude de mudanças nas condições 

ambientais reveladas por dados petrográficos e geoquímicos (capítulo 5, parte 1).  

Assim, pode-se perceber quantas informações os microbialitos registram em 

suas formas e em sua ocorrência conjunta nos afloramentos. Por isto, a presente 

pesquisa enfocou na análise pormenorizada de microbialitos e microfósseis, 

carbonáticos ou silicificados, distribuído ao longo das ocorrências da Formação Sete 

Lagoas em Minas Gerais e Goiás. Assim, pode-se demonstrar o valor deste registro para 

se entender melhor a dinâmica ecológica e paleoambiental impostas por mudanças 

climáticas ao fim do Neoproterozoico no âmbito da Bacia Bambuí.  
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1.3. Meta e Objetivos 

A meta desta pesquisa foi investigar e inserir as evidências paleontológicas da 

Formação Sete Lagoas no contexto paleobiológico-estratigráfico do Neoproterozoico 

regional e mundial, a partir de ocorrências já conhecidas, mas pouco detalhadas, além 

da procura de novas evidências.  

Os objetivos da presente pesquisa foram: 

 Identificar e descrever os microbialitos carbonáticos e silicificados em nível 

macro-, meso- e microscópico; 

 Caracterizar as paleocomunidades microbianas preservadas em microbialitos 

silicificados; 

 Complementar o registro isotópico de δ13C e δ18O; 

 Interpretar e integrar os resultados obtidos de todas as ocorrências; 

 Testar os resultados preliminares em outras ocorrências em outras unidades 

coevas. 

 

Após o cumprimento dos objetivos acima relacionados,  a Formação Sete 

Lagoas foi inserida no panorama paleontológico e paleoambiental do Neoproterozoico 

mundial, afim de que os dados aqui gerados i) servissem como ferramentas regionais 

para pesquisas futuras; e ii) embasassem estudos sobre a Paleontologia de sequências 

neoproterozoicas do Brasil para que iii) sejam valorizados nos próximos trabalhos sobre 

a paleobiologia de períodos pós-glaciais neoproterozoicos em um contexto mais amplo, 

mundial.  
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Capítulo 2 

Contexto Geológico 

 

 

O Grupo Bambuí reúne litologias carbonáticas e siliciclásticas que compõem a 

cobertura neoproterozoica do Cráton do São Francisco e parte da Faixa Brasília, 

localizada a oeste do cráton (Fuck et al., 1993; Dardenne, 2000; Martins-Neto & 

Alkmim, 2001) (figura 2.1). Ocorre numa extensa área, podendo ser encontrado nos 

estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Distrito Federal e Tocantins (Lima & Uhlein, 

2005).  

 

 
 
Figura 2.1. Contexto geológico do Grupo Bambuí sobre o Cráton do São Francisco e na 
Faixa Brasília. No mapa do Brasil, (a) indica área da Faixa Brasília, (b) indica área do 
Cráton do São Francisco, e (c) indica área do Cráton do São Francisco coberta por 
outras unidades proterozoicas e fanerozoicas. Adaptado de Rodrigues (2008). 

 

O arcabouço litoestratigráfico do Grupo Bambuí inclui seis formações com base 

na proposta de Dardenne (1978), a serem, da base para o topo, a Formação Jequitaí, a 
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Formação Sete Lagoas, a Formação Serra de Santa Helena, Formação Lagoa do Jacaré, 

Formação Serra da Saudade e a Formação Três Marias. Localmente ocorrem diamictitos 

e paraconglomerados, sobretudo na sua porção ocidental (Lima & Uhlein, 2005). Dentre 

eles estão a Formação Carrancas (Uhlein & Carvalho, 2011), aflorante abaixo da 

Formação Sete Lagoas na região de Pitangui e Belo Horizonte, em Minas Gerais; a 

Formação Samburá, aflorante próximo à Serra da Pimenta, em Bambui, Minas Gerais, 

considerada equivalente lateral à Formação Sete Lagoas (Castro & Dardenne, 1999); e a 

Formação Lagoa Formosa, aflorante no município homônimo e arredores (Uhlein et al., 

2011), lateral à Formação Serra da Saudade (Uhlein & Carvalho, 2011). Neste trabalho, 

considera-se o Grupo Bambuí (figura 2.2) composto pelas cinco formações do topo, 

excluindo-se a Formação Jequitaí, como tem sido adotado nas referências mais recentes 

sobre o grupo, uma vez que os dados mais recentes apontam para uma história 

deposicional dos diamictitos Jequitaí totalmente desvinculados do restante do Bambuí 

(Lima & Uhlein, 2005; Martins & Lemos, 2007; Vieira et al., 2007a; Zalán & Romeiro-

Silva, 2007). 

 

Figura 2.2. Estratigrafia do Grupo Bambuí após trabalho de Dardenne (1978), e seu 
conteúdo fossilífero. Símbolos: (1) carbonatos; (2) pelitos; (3) lentes de arenito; (4) 
microfóssies planctônicos; (5) estromatólitos; (6) esteiras microbianas e microfósseis 
bentônicos; (7) oncoides; (8) biomarcadores ou quimiofóssies; (9) ocorrências de gás; 
(10) Cloudina; (11) icnofósseis; (12) esteiras em rochas siliciclásticas (MISS).   
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A sedimentação do Grupo Bambuí ocorreu ao longo de três megaciclos 

(Dardenne, 2000; Martins & Lemos, 2007). O primeiro deles seria referente à 

sedimentação carbonática da Formação Sete Lagoas, que se estenderia até seu terço 

superior. Em seguida, a segunda sequência teria tido início durante a deposição do topo 

da Formação Sete Lagoas perdurando até o fim da deposição da Formação Lagoa do 

Jacaré. Por fim, a Formação Três Marias foi depositada durante o último megaciclo, 

culminando num sistema de rios, deltas e mar raso (tabela 2.1). 

 
 
Tabela 2.1. Resumo da deposição do Grupo Bambuí. Modificada de Dardenne (2000) e 
Martins & Lemos (2007). Siglas TSMB: trato de sistema de mar baixo; TST: trato de 
sistema transgressivo; TSMA: trato de sistema de mar alto; (>) indica ordem de 
ocorrência dos tratos de sistema.  

Grupo Megaciclo Formação Litologia 
Tratos de 
Sistema 

G
ru

po
 B

am
bu

í 

III Três Marias 
ardósias verdes, 

siltitos e grauvacas 
TSMB 

II 

Serra da 
Saudade 

siltitos esverdeados, 
ardósias e calcários 

cinzas 
TSMA 

Lagoa do 
Jacaré 

siltitos, folhelhos, 
lentes de oólitos e 

oncólitos, 
calcarenitos com 

estratificação 
cruzada, margas e 

raros estromatólitos 

TSMA 

Serra de Santa 
Helena 

folhelhos, siltitos, 
margas, lentes de 

calcários e 
intercalações de 
arenitos finos 

TST > TSMA 

Sete Lagoas 

Carbonática e 
pelítica 

TSMB 

I 
Essencialmente 

carbonática 
TSMB > TST > 

TSMA 
 

 

A história geológica dessa unidade está relacionada à amalgamação de 

Gondwana Ocidental durante o Neoproterozoico, com fechamento do oceano Goianides 

e o estabelecimento da Faixa Brasília (Brito Neves et al., 1999; Campos Neto, 2000; 

Lima & Uhlein, 2005), numa latitude considerada baixa a intermediária, quando o então 
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paleocontinente São Francisco estava estabelecido entre 20° e 30° (Babinski et al., 

2007).  

Por volta de 700 Ma, ao final da deposição do Grupo Paranoá, esta região sofreu 

os efeitos da glaciação Sturtiana, dando origem à Formação Jequitaí sobre o cráton 

(Cukrov et al., 2005) e ao Grupo Macaúbas na faixa Araçuaí a leste (Campos Neto, 

2000; Martins Neto & Alkmim, 2001).  

Entre 750 e 620 Ma um conjunto de fenômenos orogênicos – o Evento 

Brasiliano – envolvendo a colisão entre o Maciço Central de Goiás, o Bloco Rio de la 

Plata e o Cráton do São Francisco, levou ao estabelecimento de uma bacia de foreland a 

borda oeste do cráton (Campos Neto, 2000). Neste contexto tectônico, o Grupo Bambuí 

foi depositado em um mar epicontinental (Dardenne, 2000; Martins-Neto & Alkmim, 

2001; Lima & Uhlein, 2005; Vieria et al., 2007a), alimentado por sedimentos advindos 

da Faixa Brasília (Rodrigues, 2008), e recobrindo os diamictitos da Formação Jequitaí. 

Os registros mais espessos do grupo são encontrados na parte oeste da bacia (figura 2.3), 

devido ao desenvolvimento da Flexura de Patos de Minas como resposta ao 

estabelecimento do orógeno representado pela Faixa Brasília, conforme demonstrado 

por Lima & Uhlein (2005), através de dados de campo, e por Martins & Lemos (2007), 

através de dados isotópicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3. Reconstituição 
paleogeográfica do contexto 
deposicional da Bacia Bambuí. 
Adaptado de Campos Neto (2000) e 
Martins & Lemos (2007). 
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A deposição do Grupo Bambuí iniciou-se com o estabelecimento de dois ciclos 

transgressivos que caracterizam sua unidade basal, a Formação Sete Lagoas (Babinski et 

al., 2007; Martins & Lemos, 2007; Vieira et al., 2007a), em um contexto climático pós- 

glacial, ainda na fase de degelo, e um contexto geográfico de rampa carbonática sobre o 

paleocontinente São Francisco. Atualmente, esta formação recobre boa parte do Cráton 

do São Francisco e da Faixa Brasília, fazendo contato erosivo com a Formação 

Carrancas, próximo a Belo Horizonte (Uhlein & Carvalho, 2011), com o embasamento 

de gnaisses  arqueanos em várias localidades no Estado de Minas Gerais, 

principalmente ao norte (Babinski et al., 2007; Martínez, 2007), com a Formação 

Jequitaí na região de Cabeceiras, em Goiás (Fairchild et al., 1996) e com o Grupo 

Espinhaço, na região de Pirapora (Lima & Uhlein, 2005).  

Em um segundo ciclo da deposição teve início a deposição da Formação Serra 

de Santa Helena num regime de retrogradação, resultando numa extensa, mas não 

espessa, cobertura pelítica em toda a bacia, salvo nas áreas de rampa, aonde fácies 

caracterizadas por sedimentos de alta energia foram depositadas. Em seguida, já no 

regime de trato de mar alto, ocorreu agradação das sequências, fase que corresponde a 

término da deposição da Formação Serra de Santa Helena e os carbonatos da Formação 

Lagoa do Jacaré (Martins & Lemos, 2007). 

Entre 630 e 600 Ma devido à dinâmica inerente a uma bacia de foreland e, 

especificamente, à acresção de um bloco a oeste da Faixa Brasília, teve início o último 

ciclo sedimentar do Grupo Bambuí, que foi a deposição da Formação Três Marias, 

caracterizada por sedimentos siliciclásticos de baixa energia, cujo ambiente 

deposicional teria sido flúvio-deltaico nas partes proximais da bacia e marinhos nas 

partes mais distais (Martins & Lemos, 2007). Estes dados foram corroborados pela 

idade máxima de deposição do grupo, encontrada por Rodrigues (2008) e estabelecida 

em não mais que 610 Ma. 

O fim da deposição do Grupo Bambuí foi marcado pela ocorrência de eventos 

orogênicos brasilianos. Durante seu desenvolvimento, as sucessões sedimentares na 

margem oeste do Cráton São Francisco foram deformadas e metamorfisadas em 

diferentes graus, com a formação de nappes e dobras, sobretudo na região de Cabeceiras 

e Bezerras, GO, com vergência tectônica para leste (Faria, 1995; Campos Neto, 2000; 

Dardenne, 2000; Alkmim et al., 2001; Uhlein et al., 2004)(figura 2.4). 

 
 



 

  Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014  

38 Contexto Geológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4. Evolução esquemática da Bacia do São Francisco nos domínios do cráton e 
da Faixa Brasília (figura baseada em Martins Neto & Alkmim, 2001; e idades em 
Rodrigues, 2008). 

 

 

Retornando à deposição da Formação Sete Lagoas, os ciclos transgressivos sob 

os quais a formação foi depositada têm caráteres totalmente distintos, mas ambos 

ocorreram em contexto de rampa carbonática (figura 2.5) formada por um mosaico de 

ambientes de profundidades variadas, desde canais aluviais até rampa saturada de 

carbonato (Vieira et al., 2007a), que resultaram em um arcabouço litológico de 

carbonatos e pelitos, que alcançam um total aproximado de 500 metros de espessura 

(Misi et al., 2007). O primeiro ciclo, informalmente chamado de Fácies Pedro Leopoldo, 

apresenta típicas feições capas carbonáticas, entre elas leques de critais de aragonita 

(ver capítulo 5, parte 1), cementstone e estromatólitos (Babinski et al., 2007; Vieira et 

al., 2007a). O sinal isotópico de δ13C somado ao de 87Sr/86Sr dos carbonatos na base da 

Formação Sete Lagoas também condiz com a curva isotópica estabelecida para o 

Neoproterozoico (Halverson et al., 2010; Halverson & Shields-Zhou, 2011), estando 
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entre -5‰ e +5‰ o δ13C, e 0.7074 a 0.7082 a razão 87Sr/86Sr (Babinski et al., 2007; 

Martins & Lemos, 2007; Alvarenga et al., 2007b; Kuchenbecker, 2011). De acordo com 

os padrões mundiais, estes índices são típicos do intervalo entre 750 e 600 Ma, o que 

corrobora os dados de Pb-Pb (Babinski & Kaufman, 2003; Babinski et al., 2007) e um 

contexto pós-glacial para a unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5. Modelo de deposição em rampa proposto para a Formação Sete Lagoas na 
sua área-tipo em Minas Gerais (Vieira et al., 2007a). A associação de fácies 5 (AF5) 
marcaria o início do segundo ciclo sedimentar da Formação Sete Lagoas neste modelo. 

 

No que tange à Estratigrafia de Sequências, este primeiro ciclo de deposição da 

Formação Sete Lagoas teria tido início no trato de sistema de mar baixo, levando à 

deposição de carbonatos e folhelhos na área bacial. Em seguida, o trato de sistema 

Fácies: 
AF1 – Conglomerado polimítico de seixos 
arredondados a angulares, cimentado por 
carbonato, e arenito seixoso com cimento de 
calcita. Deposição por correntes trativas, 
inclusive em canais incisos com cimentação 
diagenética. 
 
AF2 – Calcilutito-cementstone e calcilutito. 
Eventos de precipitação de cristais de 
aragonita e crostas no fundo do mar, 
concomitante com precipitação de calcilutito 
associado à água supersaturada em CaCO3 
em ambiente calmo. 
 
AF3 – Calcário cristalino. Deposição por 
fluxo combinado com predominância de 
fluxo oscilatório relacionado à ação de onda 
de tempestade em zona de face praial ou 
depositado por migração de barras de 
inframaré sob correntes trativas com 
intervalos de água calma. 
 
AF4 – Calcário cristalino e ritmito de calcário 
cristalino e pelito. Fluxos oscilatórios e 
combinados depositando por tração e 
suspensão, ou migração de barra preenchendo 
canais de inframaré, possível influência de 
correntes de longitudinais. Migração de 
ondulações com alternância de tração e 
suspensão relacionadas a correntes de maré 
em ambiente de inframaré (ritmitos). 
 
AF5 - Ritmito calcilutito-pelito. Alternância 
de precipitação carbonática e deposição de 
pelitos em suspensão. 
 
AF6 - Calcário cristalino preto e boundstone 
microbiano. Deposição por ação de onda 
induzida por tempestades em zona de face 
praial; ocasionalmente liquefação. Presença 
de atividade microbiana. 
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transgressivo desenvolveu-se durante a deglaciação, e, por se tratar de águas doces e 

frias passando por momento retrogradacional, houve deposição de dolomitos (Martins 

& Lemos, 2007). Entre 700 e 680 Ma, houve uma mudança na fisiografia da Bacia 

Bambuí, deixando-a com características de mar mais restrito num momento em que 

passava por regime regressivo, ou trato de mar baixo (Martins & Lemos, 2007; 

Kuchenbecker, 2011). Esta mudança geográfica e eustática teria exposto a bacia na área 

de rampa interna, dando origem à uma discordância que abrange toda a Formação Sete 

Lagoas (figura 2.6). Outros sinais desta mudança ocorrem por toda a bacia e pode ser 

percebida numa drástica mudança isotópica (figura 2.6), além de mudanças de fácies e 

intensificação da dolomitização (Misi, 2001; Martins & Lemos, 2007).  A partir deste 

momento, o segundo ciclo transgressivo de deposição da Formação Sete Lagoas, 

chamado informalmente de Fácies Lagoa Santa, teve início, assim como o segundo 

ciclo de sedimentação do Grupo Bambuí (Martins & Lemos, 2007).  

 

 
Figura 2.6. Perfil sísmico na região cratônica. Seta indica discordância na Formação 
Sete Lagoas, que marca o fim do primeiro ciclo sedimentar desta unidade e do grupo. 
Imagem extraída de Martins-Neto (2009). 

 

O segundo ciclo deposicional da Formação Sete Lagoas teve início durante um 

trato de sistema de mar baixo, caracterizado por progradação de sequências compostas 

por pelitos e carbonatos (Martins & Lemos, 2007). Tais pelitos não apresentam 

estruturas de onda, sendo característicos da área de offshore, ao contrário dos carbonatos, 

que apresentam marcas de onda e desenvolvimento de complexos estromatolíticos, 

característicos de ambiente costeiro (Vieira et al., 2007a). Esta fase também pode ser 

Bambuí 
 

Group 



 

 

recon

se em

2007

0.707

mund

Figu
Lago
prim
sequ
em m

(200

basea

na lo

Além

diam

detrít

nhecida atra

m valores d

7; Kuchenb

75 e 0.7108

diais (Rodri

ura 2.7. Da
oas em Min

miro ciclo de
ência da Se

metros. Figu
 

No que 

3) e Babins

ados em da

ocalidade de

m da idade

mictitos glac

ticos indica

Tese de 

avés de curv

de cerca de 

ecker, 2011

8, sendo com

igues, 2008

ados quimio
nas Gerais 
eposicional 
erra de São
ura extraída 

diz respeito

ski et al. (2

atações de P

e Sambra, n

e, seu cará

ciais da Form

a idade ent

Doutorado ‐ E

vas isotópic

+ 5‰, alc

1), enquant

mpatível co

).  

oestratigráfi
e Goiás, m
(área hachu

o Domingos
de Martins

o à idade d

2007), prop

Pb-Pb direta

nas imediaç

áter essenci

mação Jequ

tre 880 e 5

Evelyn A. Mec

cas (figura 2

ançando até

to que a ra

om idade de

icos de δ13C
mostrando 
urada) e do
s indica dad
 & Lemos (

da Formaçã

useram ida

amente dos

ções da cida

ialmente c

uitaí (Isotta 

575 Ma, es

cenero Sanch

2.7). Aqui, o

é + 14‰ (M

azão 87Sr/86

e 640 e 600

C em aflora
a diferença

o segundo c
dos do Grup
(2007). 

ão Sete Lag

de de 740 

s carbonatos

ade de Sete

arbonático 

et al., 1969

sta unidade 

hez ‐ 2014  

Con

os isótopos 

Misi, 2001;

Sr, apresen

0 Ma, de ac

amentos da
a entre o s
ciclo. Área c
po Paranoá

goas, Babin

± 22 Ma p

s da Forma

e Lagoas, em

e o fato 

9), cuja dat

foi consid

ntexto Geoló

de δ13C inic

; Babinski e

nta valores 

cordo com d

a Formação
inal de δ13

cinza na ba
á. Escala ve

nski & Kau

ara esta un

ção Sete La

m Minas G

de sobrepo

tação por zi

derada uma 

41 ógico 

ciam-

et al., 

entre 

dados 

o Sete 
3C do 
ase da 
ertical 

ufman 

nidade 

agoas 

Gerais. 

or os 

ircões 

capa 



 

  Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014  

42 Contexto Geológico 

carbonática depositada após a glaciação Sturtiana, a mais antiga dos episódios glaciais, 

que ocorreu por volta de 710 Ma. No entanto, com o advento das pesquisas e com o 

emprego de novas técnicas, sobretudos as geoquímicas, este quadro mudou, e a história 

geológica da Formação Sete Lagoas tem sido constantemente refinada. Os trabalhos de 

Alvarenga e colaboradores (2007b), Martins & Lemos (2007) e Misi e colaboradores 

(2007) foram os primeiros a apontarem para diferenças entre a base (Fácies Pedro 

Leopoldo) e o topo (Fácies Lagoa Santa) da Formação Sete Lagoas, atrelando a cada 

uma um contexto climático diferente. Enquanto que a primeira foi depositada sob 

influência do degelo, a segunda não apresenta qualquer relação com as glaciações do 

Final do Neoproterozoico. 

Recentemente, Caxito e colaboradores (2012) apresentaram novos dados 

quimioestratigráficos sobre o Grupo Bambuí, propondo uma nova interpretação para a 

história deposicional do grupo. Segundo os autores, todo o Grupo Bambuí seria de idade 

Ediacarana, ao contrário do que vinha sendo proposto até então. Os diamictitos da 

Formação Jequitaí teriam sido depositados durante a glaciação Marinoana, na transição 

Criogeniano-Ediacarano, há ca. 635 Ma, e toda a Formação Sete Lagoas corresponderia 

à capa carbonática. Os autores basearam sua conclusão em uma série de evidências de 

natureza sedimentar e geoquímica. Argumentaram que, na base da Formação Sete 

Lagoas ocorrem características típicas de uma capa carbonática pós-Marinoana, tal 

como nível de dolomito róseo (cap dolomite) e leques de pseudomorfos de aragonita. 

Sinais isotópicos corroboram esta hipótese, uma vez que os valores de δ13C entre - 

3.7‰ e - 5‰, de - 5‰ para δ18O e de 0.7074 a 0.7081 para a razão 87Sr/86Sr, são típicos 

de sequências pós-Marinoanas e ocorrem em outras unidades correlatas. Além disso, 

com base na razão 87Sr/86Sr argumentam que a discordância presente na Formação Sete 

Lagoas representaria um pequeno intervalo, já que os valores abaixo (0.7074 a 0.7076) e 

acima (0.7074 a 0.7081) da discordância são os mesmos. Com base nestes dados, a re-

alocação da Formação Sete Lagoas no fim do Neoproterozoico gerou novas 

expectativas tanto no que tange a história sedimentar do Cráton do São Francisco num 

período-chave para o desenvolvimento do planeta, quanto para pesquisas 

paleontológicas.  

A idade mais jovem para toda a Formação Sete Lagoas, e, por consequência para 

todo o Grupo Bambuí, foi corroborada com a recente descoberta de Cloudina e 

Corumbella na Fácies Pedro Leopoldo, nos arredores de Januária, em Minas Gerais 

(Warren et al., 2014). A ocorrência do gênero Cloudina, um fóssil-índice do 
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Neoproterozoico tardio (Grant, 1990), atesta idade de, pelo menos, 543 Ma para a 

Formação Sete Lagoas. Segundo os autores os níveis em que estes fósseis foram 

recuperados apresenta valores de δ13C entre 0 e +1,25‰, o que, de acordo com o 

trabalho, posicionaria esta ocorrência na porção mediana da formação, porém de acordo 

com o atual perfil quimioestratigráfico da unidade, este nível fossilífero corresponderia 

à Fácies Pedro Leopoldo, base da Formação Sete Lagoas, correspondente ao depósito 

pós-glacial. Em outras palavras, a Formação Sete Lagoas registraria em seus primeiros 

metros indícios pós-glaciais datados em 635 Ma e a ocorrência de metazoários 

verdadeiros, cujo registro mais antigo data de 543 Ma, representando, portanto, um 

intervalo de aproximadamente 90 milhões de anos. Este cenário proposto por Warren e 

colaboradores (2014), traz sérias implicações não apenas para o Grupo Bambuí e para o 

Neoproterozoico brasileiro, mas também mundial, na história do planeta e na evolução 

da vida. Por ser uma descoberta recente, esta situação merece avaliação pormenorizada, 

já em andamento, a fim de que a posição estratigráfica de Cloudina e Corumbella seja, 

de fato, estabelecida com maior confiabilidade.  
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Capítulo 3 

O Registro fóssil da  
Formação Sete Lagoas 

 

 

Os mais de 450 milhões de anos do Neoproterozoico (1000 - 542 Ma) 

compreenderam uma era de profundas mudanças na biodiversidade. Por exemplo, 

estromatólitos, o ecossistema bentônico dominante nos oceanos rasos, passaram por 

uma profunda crise, quase desaparecendo, no fim desta era (Riding, 2006). Outro sinal 

das grandes mudanças paleoecológicas nesse intervalo é a oscilação de diversidade 

morfológica dos acritarcos (microfósseis planctônicos de paredes orgânicas de 

afinidades incertas) ao longo do Neoproterozoico, o que faz deste grupo a principal 

ferramenta bioestratigráfica para estudos de correlação entre bacias neoproterozoicas  

em escala mundial desta era (e.g Willman&Moczydłowska, 2008). Entretanto, uma das 

mais notáveis mudanças na biodiversidade foi o surgimento dos metazoários e dos 

vendobiontes ao fim do Neoproterozoico. Motivado pelo aumento na concentração de 

oxigênio atmosférico e oceânico e pela chamada deteriorização geoquímica dos 

oceanos (Fedonkin, 2003), ou seja, quando alguns metais catalizadores tornaram-se 

raros nos oceanos, o aparecimento destes grupos foi determinante para moldar o planeta 

no restante de sua história geológica.  

É neste contexto de mudanças na biodiversidade neoproterozoica que o registro 

paleontológico da Formação Sete Lagoas e do Grupo Bambuí será analisado nesta tese.  

Os fósseis da Formação Sete Lagoas provêm de cerca de 30 localidades no 

Cráton do São Francisco e na Faixa Brasília, a oeste do cráton (figura 3.1). Relatado, 

sobretudo através de breves notas, este registro restringe-se especialmente à Formação 

Sete Lagoas, a unidade basal do grupo, e inclui grande variedade de fósseis, incluindo 

microbialitos diversos, tais como esteiras microbianas silicificadas (e.g. Fairchild et al., 

1996), estromatólitos e oncólitos (e.g. Cassedane, 1965; Marchese, 1974), além de 

microfósseis planctônicos procariontes e eucariontes (e.g. Simonetti & Fairchild, 2000; 

Hidalgo, 2007), metazoários e possíveis icnofósseis. Nas demais unidades do Grupo 

Bambuí, o conteúdo fóssil da Formação Três Marias, topo do grupo, permanece 

desconhecido, e nas demais unidades – Formação Serra de Santa Helena, Lagoa do 
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Jacaré e Serra da Saudade - pouco foi relatado, havendo apenas dois trabalhos a respeito, 

um sobre microfósseis (Simonetti & Fairchild, 2000) nas três unidades e outro sobre 

estromatólitos da Formação Lagoa do Jacaré (Cassedane & Cassedane, 1978).   

Vários trabalhos já descreveram detalhadamente ou apenas reportaram fósseis na 

Formação Sete Lagoas, porém, atualmente, o aprimoramento dos dados estratigráficos e 

geocronológicos levou ao refinamento do registro fossilífero da Formação Sete Lagoas. 

Isto pode ser percebido no fato de que litologias, que originalmente foram descritas 

como Formação Sete Lagoas, ou mesmo genericamente como Grupo Bambuí, na 

verdade, fazem parte de outras unidades, às vezes mais antigas, tal como os grupos 

Macaúbas e Paranoá, ou penecontemporâneas, mas com outro contexto deposicional, 

como o Grupo Una. São exemplos do primeiro caso o estromatólito Collenia, descrito 

por Beurlen & Cassedane (1963) e Cassedane (1964), a partir de amostras da Fazenda 

Queimadas, próximo à cidade de Jacobina, na Bahia. Embora estas estruturas sejam 

estromatólitos, a localidade de Jacobina e adjacências não pertencem mais ao Grupo 

Bambuí, e sim ao conjunto de metassedimentos do rifte Jacobina, de idade 

paleoproterozoica. Outro exemplo são as formas Conophyton, eleitas por Dardenne e 

colegas (1972) como fóssil-índice para o Grupo Bambuí, por serem comuns nas 

localidades entre Cabeludo (Dardenne et al., 1972), Vazante (Dardenne, 1972; Moeri, 

1972; Cloud & Dardenne, 1973), no Distrito Federal, e em Paracatu, Minas Gerais 

(Dardenne et al, 1971; Moeri, 1972), baseados na premissa de que, na ocasião do estudo, 

sua ocorrência mundial era tida como restrita ao final do Proterozoico. Atualmente nas 

localidades de Cabeludo, Vazante e Paracatu aflora o Grupo Vazante. Em 1976, 

Dardenne e colaboradores voltaram a abordar Conophyton do Grupo Bambuí, só que 

desta vez na região de São Gabriel, em Goiás. Atualmente, carbonatos aflorantes nesta 

região são atribuídos ao Grupo Paranoá, datado da transição Meso-Neoproterozoico 

(Rodrigues, 2008). Em 1978, Dardenne publicou um dos primeiros trabalhos reunindo 

os carbonatos da região de Vazante e Paracatu sob a denominação de Grupo Vazante, 

que eram diferentes das litologias de Januária, Itacarambi, Montalvânia e Serra do 

Ramalho, tratadas por ele como pertencentes à Formação Sete Lagoas, a única unidade 

fossilífera até então do Grupo Bambuí. 

Ao mesmo tempo em que o refinamento de dados estratigráficos modificou os 

conhecimentos sobre o registro fossilífero da unidade em questão, o desenvolvimento 

dos conhecimentos paleontológicos, sobretudo nas áreas de evolução, tafonomia e 

composição química dos fósseis, impulsionados pelo surgimento de novas tecnologias, 
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também afetou o que se conhecia de fósseis da Formação Sete Lagoas, levando muitas 

vezes, ao re-estudo de alguns deles (e.g. Beurlen & Cassedane, 1963; Cassedane, 1964; 

Mendes & Wernick, 1964). É o caso do suposto coral tabulado Favosites, o primeiro 

fóssil da Formação Sete Lagoas, identificado por Derby em 1880, encontrado na região 

de Bom Jesus da Lapa, BA. Em 1964, Mendes & Wernick avaliaram este fóssil e 

concluíram que se trata do mineral tremolita, e portanto, um pseudofóssil. O mesmo 

ocorreu com o icnofóssil Arthraria riachaoensis Maury (1929), revisado por Fernandes 

(1985) e re-classificado como pseudofóssil (ver capítulo 5, parte 5). 

No que concerne ao registro oriundo de rochas atualmente atribuídas à Formação 

Sete Lagoas e ao Grupo Bambuí (figura 3.1), uma série de teses, resumos em eventos e 

artigos trata deste assunto. São trabalhos sobre estromatólitos e esteiras microbianas, os 

tipos mais comuns de fósseis, seguido de palinomorfos e microfósseis silicificados. Dos 

152 trabalhos levantados para esta revisão, 67 são publicações em periódicos, 62 são 

resumos em eventos especializados e houve uma dissertação e uma tese envolvendo 

fósseis da Formação Sete Lagoas. 
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Legenda:

     Estromatólitos
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Figura 3.1. Distribuição dos fósseis do Grupo Bambuí, entre os estados de Minas Gerais e Goiás. Desenhos em verde representam fósseis cuja descrição original permanece 
válida; em amarelo são fósseis que foram re-interpretados como dubiofósseis; em vermelho são fósseis re-interpretados como pseudofósseis; e em roxo, contaminantes. (*) A 
localidade de Cabeceiras, neste mapa, engloba também as localidades de Córrego Capoeira, Fazenda Funil e Agrofiller (Fairchild et al. 1996), devido à escala representada. 
(**) A localidade de Unaí engloba também as localidades de Serra do Pico e Serra do Gentio (Fairchild et al., 1996), devido à escala representada. 
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3.1. Microbialitos e estruturas afins 

Em 1974, Marchese descreveu em detalhes bioermas aflorantes na rodovia 

BR040 no município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Na ocasião descreveu e 

classificou-os segundo as três escolas da época – Logan et al. (1964); Raaben (1969); e 

Hofmann (1969) – atribuindo-lhes idade e paleoambiente. Identificou os morfotipos 

como Gymnosolen (figura 3.2a), considerada na época da publicação de idade entre 950 

e 650 Ma, desenvolvidos em ambiente de mares calmos e quentes, na zona supra a 

submaré, sem paleocorrentes predominantes, baixo aporte de material terrígeno e com 

variação energética cíclica. Na época da publicação, estromatólitos eram empregados 

em estudos bioestratigráficos (ver extensa revisão de Bertrand-Sarfati & Walter, 1981), 

porém hoje, sabe-se que estes fósseis têm aplicação limitada como tal ferramenta, uma 

vez que os caracteres que diagnosticam formas e grupos não são produtos apenas da 

comunidade microbiana, mas também do ambiente (Grotzinger & Knoll, 1999; Riding, 

2000). Neste trabalho de 1974, Marchese já alertava isso.  

Em 1978, Dardenne e colaboradores re-avaliaram a geologia do Grupo Bambuí 

na região do Rio Paranã em Goiás, a 100 km de Brasília, e voltaram a reforçar a ideia de 

que a Formação Sete Lagoas, essencialmente calcária e dolomítica, era a única unidade 

fossilífera do Grupo Bambuí. No trabalho listaram as localidades aonde ela ocorre, a 

serem Galheiro, São Domingos, Nova Roma, Campos Belos e Monte Alegre. Nas duas 

primeiras localidades, os autores fizeram referência à ocorrência de dolomitos de 

origem "algálica", mas não a detalharam a gênese desta rocha.  

Após um longo período sem novos trabalhos sobre microbialitos da Formação 

Sete Lagoas e do restante do Grupo Bambuí, finalmente em 1995 Lopes relatou 

carbonatos de origem microbiana na região de Arcos, em Minas Gerais. A autora 

reconheceu várias fácies estromatolíticas, basicamente formadas por estromatólitos 

dômicos lateralmente contínuos (figura 3.2b), formas dômicas isoladas, estromatólitos 

pseudocolunares e esteiras estratiformes, além de microfitólitos. Entretanto, em algumas 

fácies relatou um dos aspectos mais interessantes de sua pesquisa, a ser a origem 

microbiana do carbonato, que só é reconhecida em lâmina petrográfica, já que 

mesoscopicamente a amostra não continha nenhuma evidência de atividade ou 

organização biogênica. Este estudo reforçou a hipótese da participação direta de 

microrganismos na precipitação carbonática proposta por vários autores, que nos 

últimos tempos tem ganhado reforço (Riding, 2000; Spadafora et al., 2010). O que 

levou a autora a concordar com o que já vinha sendo proposto foi sua observação de 
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laminações maciças e compactadas, de espessura milimétrica, associadas a laminitos 

criptoalgálicos fenestrados, composto de micrita grumosa e níveis de peloides, que 

originalmente poderiam se tratar de células, associados a estromatólitos.  

Na região de Cabeceiras, GO, algumas formas estromatolíticas foram 

brevemente relatadas na Formação Sete Lagoas por Guimarães e Dardenne, em 1994. 

Estes estromatólitos ocorrem logo acima do Grupo Paranoá, também estromatolítico, e 

consistem de formas estratiformes, dômicas, colunares ramificadas (Gymnosolen), além 

de oncólitos que se desenvolveram inicialmente sobre brechas dolomíticas. Entre os 

estromatólitos ocorre preenchimento de lama carbonática e localmente clastos de 

brechas. No topo, os estromatólitos foram substituídos por sílica. O ambiente de 

crescimento estromatolítico na Formação Sete Lagoas foi identificado como águas rasas 

e calmas, sem aporte de terrígenos, com eventuais aumentos das condições energéticas, 

muito semelhante ao proposto por Marchese (1974).  

Lopes & Coimbra (2000) voltaram a analisar amostras da região de Arcos, MG, 

aonde relataram a ocorrência de microfitólitos (figura 3.1c), que consistem de 

corpúsculos de carbonato associados a estromatólitos colunares, compondo a laminação 

ou parede, ou podem ser elementos alóctones, depositados entre as colunas 

estromatolíticas ou em níveis de doloarenitos. Embora não se saiba exatamente a gênese 

destas estruturas, acredita-se que o fator biológico seja o responsável por sua formação a 

partir da colonização de grãos em água calmas, porém que causasse movimento 

suficientes deste grão de forma que uma esteira lateralmente contínua se formasse. Por 

serem temporalmente restritos ao Pré-Cambriano, declinando no Fanerozoico, e 

geograficamente distribuídos, uma vez que podem ser encontrados em diferentes 

sequências carbonáticas do Neoproterozoico, tais como no em várias unidades na África 

(Bertrand-Sarfati, 1972), na Rússia (Raaben & Zabrodin, 1972), e no Conglomerado 

Draken, em Spitsbergen (Swett & Knoll, 1985), estas estruturas foram apontadas como 

possíveis marcadores bioestratigráficos, porém esta questão permanece em aberto. A 

maior contribuição destes grãos é em interpretações paleoambientais, devido à 

especificidade energética sob as quais se formam (Swett & Knoll, 1985; Lopes & 

Coimbra, 2000). 
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Figura 3.2. Estruturas em carbonatos do Grupo Bambuí. (A) Estromatólitos 
Gymnosolen descritos por Marchese (1974), próximo à cidade de Sete Lagoas (MG). 
(B) Estromatólito colunar proveniente da região de Arcos, MG (Lopes, 1995). (C) 
Microfitólitos descritos por Lopes & Coimbra (2000), provenientes de carbonatos da 
região de Arcos, MG (escala: 1 mm). (D) Estromatólito Stratifera undata Komar 1966 a 
ser discutida adiante (Fairchild & Subacius, 1986 – escala: 2 cm).  

 

3.2. Microfósseis Silicificados  

Um dos primeiros estudos com microfósseis silicificados do Grupo Bambuí foi 

feito por Fairchild & Dardenne (1978) a partir de amostras de estromatólitos colunares 

ramificados (cf. Gymnosolen) de Unaí, Minas Gerais, os autores relataram formas 

cocoides, menores que 81 µm, algumas contendo bainhas e outras material intracelular. 

Foram correlacionados a cianobactérias principalmente, porém o maior exemplar foi  

classificado como eucarionte. Formas fialmentosas também foram encontradas, porém 

subordinadas, com diâmetro menor que 2 µm. O aspecto mais notável é a ocorrência de 

cristais fibrosos, dispostos radialmente, que ocorrem em meio à laminação 

estromatolítica. Embora semelhantes as filamentos, os autores apontaram para sua 

origem abiogênica. No capítulo 5 parte 2, estas estruturas foram re-analisadas e 

considerações paleoambientais puderam ser feitas a partir delas. 

Fairchild e colaboradores (1980) encontraram  microbiota composta por 

filamentos e cocoides (figuras 3.3a e 3.3b) associados a biostromas de estromatólitos 
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colunares a partir de amostras da Fazenda Cedral, próximo a São Domingos, em Goiás. 

Esta localidade antes era considerada como local de ocorrência da Formação Sete 

Lagoas, porém, hoje sabe-se que o Grupo Paranoá é a principal unidade aflorante na 

região. Mesmo assim, cabe aqui ressaltar a principal contribuição deste trabalho, que foi 

expandir a área de onde microfósseis do Pré-Cambriano brasileiro foram reconhecidos e, 

principalmente, alertar para o uso bioestratigráfico de esteiras microbianas, comum na 

época em que o trabalho foi realizado. Os autores alertaram que, para utilizar 

microfósseis bentônicos simples, como as formas silicificadas de São Domingos, é 

necessário levar em consideração a qualidade de preservação dos fósseis e o tempo 

decorrido para silicificação, além de exigir estudos profundos da biota.  Atualmente 

sabe-se que a aplicação de microfósseis procariontes, formadores de esteiras, em 

estudos bioestratigráficos pode ser falho, uma vez que a abrangência temporal destas 

formas é muito ampla (Schopf, 1995). Alguns trabalhos (e.g. Sergeev et al., 2012) têm 

demonstrado que, aliados a outras formas de análise, tais como as geoquímicas, os 

microfósseis procariontes podem ajudar a estabelecer idades relativas. 

Outra ocorrência de microfósseis silicificados na Formação Sete Lagoas e no 

Grupo Bambuí foi relatada por Fairchild e Schorscher em 1985, a partir de amostras da 

região de Piumhí e Pimenta, em Minas Gerais.. A comunidade, mal preservada por 

conta da silicificação tardia, era dominada por raros procariontes filamentosos tubulares 

(figura 3.3c), com formas cocoides subordinadas (figura 3.3d). Os microfósseis foram 

encontrados em calciruditos compostos por intraclastos e ooides em uma sequência 

tectonicamente deformada. Também foram encontrados estromatólitos dômicos, 

comuns, lateralmente interligados, medindo 3 cm ou mais de diâmetro, e formas 

colunares, com 10 a 20 cm de diâmetro. Esta ocorrência estendeu o registro de fósseis 

do Grupo Bambuí em mais de 450 Km para SSE de uma das ocorrências mais estudadas 

até então, em São Gabriel (GO). Além disso, esta descoberta e ofereceu subsídios para 

estudos paleoambientais e estruturais da sucessão carbonática da Formação Sete Lagoas 

aflorante na região. 

Em 1986, amostras da região de Unaí foram novamente analisadas, desta vez por 

Fairchild e Subacius (Fairchild & Subacius, 1986), devido ao seu conteúdo 

microfossilífero associado ao estromatólito Stratifera undata Komar 1966 (figura 2.2d). 

As formas estromatolíticas formam biostroma dômico, dolomítico, com espessura 

centimétrica, composto por domos elípticos a ovais lateralmente contínuos, laminações 

côncavas, com alto grau de herança laminar e na forma. A matéria orgânica associada 
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aos estromatólitos foi observada na forma de coágulos de matéria orgânica amorfa, 

microfósseis elípticos e esféricos e dubiofósseis (estruturas cuja biogenicidade não foi 

comprovada) elípticos e granulares. Os autores chegaram à conclusão de que os 

estromatólitos se desenvolveram em ambiente de baixa energia, arenoso, sem exposição 

subaérea. O predomínio de formas cocoides e ausência de filamentos é semelhante a 

Stratifera biwabikensis da Formação Ferrífera Gunflint e cf. Stratifera da Formação 

Shorikha, na Siberia, cuja única diferença para a forma brasileira é que cerca de um 

terço do estromatólito canadense é composto por formas filamentosas, enquanto que a 

forma russa apresenta cerca de 15% de filamentos. Este trabalho foi importante para 

demonstrar os táxons responsáveis pela formação do estromatólito pré-cambriano, e 

fornecer dados para o estudo sobre as biotas formadoras de estromatólitos de 

estromatólitos em diversas sucessões contemporâneas aos de Unaí.  

Outro aspecto abordado este material foi a análise da fração solúvel da matéria 

orgânica associada aos estromatólitos (Subacius & Fairchild, 1986). Os autores 

concluíram que se tratava de compostos alóctones, provindos de ambiente misto 

terrestre e marinho, e formados em rochas mais recentes, de idade Fanerozoica, cuja 

migração foi favorecida pelo seu caráter móvel.  

Em 1987, Simonetti e Fairchild descreveram novos microfósseis silicificados 

desta área. Foram descritos onze morfotipos, com predomínio de cocoides, alguns 

solitários, outros coloniais e raros eucariontes ou procariontes filamentosos. Em 1989, 

os autores publicaram um artigo sobre esta microbiota (figuras 3.3e e 3.3f), com mais 

detalhes da pesquisa, identificando inclusive dois novos táxons até então desconhecidos 

no Pré-Cambriano brasileiro: Eosynechococcus moorei e exemplares de Siphonophycus 

com diâmetro maior que 18 µm.  

Em 1996, Fairchild e colaboradores realizaram um dos trabalhos mais amplos 

sobre microfósseis silicificados do centro-oeste brasileiro, abrangendo ocorrências no 

Grupo Paranoá, na Formação Jequitaí e na Formação Sete Lagoas. Os autores revisaram 

a estratigrafia das ocorrências descritas previamente (Fairchild & Dardenne, 1978; 

Fairchild et al., 1980; Fairchild & Schorscher, 1985; Simonetti & Fairchild, 1989, entre 

outros) e apresentaram dados sobre sete novas localidades.  Destas localidades, doze 

eram ocorrências da Formação Sete Lagoas. Dos treze gêneros de cianobactérias e 

bactérias filamentosas encontradas nas três unidades, doze ocorrem na Formação Sete 

Lagoas. Dentre as formas cocoides, dos doze gêneros encontrados, oito ocorrem na 

Formação Sete Lagoas. Quanto aos eucariontes, os autores notaram que acritarcos não 
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ocorreram somente em litologias siliciclásticas, como era esperado, mas também em 

carbonatos ou microbialitos com laminação plana. Dos cinco gêneros identificados em 

todo o trabalho, todos ocorreram também na Formação Sete Lagoas.  

Um aspecto interessante do trabalho foi que os autores também observaram que 

diferentes formas estromatolíticas foram formadas por diferentes comunidades 

biológicas, demonstrando o controle biológico como um dos fatores na edificação de 

estromatólitos, o que corrobora estudos recentes que demonstraram a relação entre a 

biota e a forma da estrutura mesoscópica dos microbialitos (i.e. Golubic, 1976; Seong-

Joo et al., 2000). 

 

Figura 3.3. Alguns microfósseis silicificados da Formação Sete Lagoas. (A) 
Microfósseis filamentosos e (B) cocoidais encontrados na Fazenda Cedral (Fairchild 
et al., 1980). (C) Formas filamentosas e (D) microestromatólitos do tipo Frutexites, 
ambas de Piumhí, MG (Fairchild & Schorscher, 1985). (E) Siphonophycus sp. 
(classificado pelos autores como Eomycetopsis, mas que em 1994 foi aceito como 
sinonímia de Siphonophycus por Butterfield et al., 1994)  e (F) Myxococcoides sp., 
ambos encontrados na região de Unaí, MG (Simonetti & Fairchild, 1989). Escalas: 
A-C e E-F 10 µm, D 100 µm.  
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3.3. Palinomorfos 

Em 1971, Sommer realizou o primeiro trabalho sobre palinomorfos do Grupo 

Bambuí. Para este estudo, o autor utilizou amostra de calcário coletada no município de 

Pedro Leopoldo. Foram encontradas estruturas arredondadas, opacas, com diâmetro 

entre 70 e 200 µm e parede crenulada. Foram classificados como Bambuites erichsenii, 

considerados por Sommer como representantes de algas unicelulares, responsáveis por 

precipitação de calcita e potencialmente útil para interpretações paleoambientais e 

datação do Grupo Bambuí. Estes espécimes encontram-se depositados na coleção 

científica do Departamento Nacional de Produção Mineral no Rio de Janeiro 

(DNPM/RJ) e foram re-analizados na ocasião da presente pesquisa (ver capítulo 5, parte 

5).   

Microfósseis planctônicos também foram obtidos em 1992, em um trabalho 

desenvolvido por Cruz & Lopes, a partir de amostras de calcário na Pedreira Mina da 

Bocaina, pertencente à Companhia Siderúrgica Nacional, no município de Arcos, em 

Minas Gerais. Foram encontrados, mas não ilustrados por se tratar de um resumo de 

evento, os gêneros de acritarcos Kildinosphaera, Trachysphaeridium, Stictosphaera e 

Protosphaeridium, além de vasos afilados que lembraram protistas heterótrofos.  Deste 

modo, foi impossível averiguar as identificações, avaliá-los de acordo com os 

conhecimentos atuais da palinologia do Pré-Cambriano, assim como estabelecer suas 

afinidades, tal como se os supostos protistas heterótrofos poderiam pertencer ao 

importante grupo de vase-shaped microfossils ou ainda qual sua importância 

bioestratigráfica. 

Esta mesma crítica se aplica ao relatode Quadros (1987), também apenas em 

resumo, de acritarcos bem preservados da Formação Sete Lagoas obtidos de 

testemunhos do poço 1-PSB-13-MG, próximo de Montalvânia, MG (Simonetti 1994; 

Simonetti & Fairchild, 2000) reprocessou material deste mesmo testemunho mas não 

encontrou acritarcos bem preservados no Grupo Bambuí, apenas microfósseis orgânicos 

muito pequenos em número muito pequeno e mal preservados (praticamente 

incarbonizados).   

Em 2000, Simonetti & Fairchild publicaram novos dados palinológicos do 

Cráton do São Francisco a partir dos dados da dissertação da primeira autora (1994). A 

pesquisa de palinomorfos em testemunhos de quatro poços, três de Minas Gerais (dois 

de Montalvânia e um de Pirapora) e um de Goiás (Alvorada do Norte), abrangeu rochas 

siliciclásticas do Grupo Conselheiro da Mata (Supergrupo Espinhaço) e das formações 
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Sete Lagoas, Serra da Saudade, Lagoa do Jacaré e Serra de Santa Helena, do Grupo 

Bambuí. As melhores amostras foram aquelas do Grupo Conselheiro da Mata, aonde 

nove táxons foram encontrados, sete até o nível de gênero, entre procariontes e 

eucariontes. Nas formações do Grupo Bambuí, apenas três táxons foram identificados 

(tabela 3.1), um até o nível de espécie e os outros até o gênero, sendo dois táxons de 

formas procariontes (Huroniospora sp. e Eosynechococcus medius) e um eucarionte 

(Leiosphaeridia sp., figura 3.4a). Este trabalho foi importante por abordar aspectos 

tafonômicos, paleoecológicos e paleoambientais. No que diz respeito à preservação, 

Simonetti & Fairchild demonstraram que os fósseis melhor preservados foram 

recuperados na região cratônica em concordância com trabalhos anteriormente 

publicados sobre os limites cratônicos e das faixas adjacentes. Já sobre a paleoecologia, 

os autores fizeram inferências sobre os hábitos e habitats dos microfósseis. Especularam 

que as rochas mais antigas, do Grupo Conselhiero da Mata, seriam depositadas mais 

rapidamente ou estariam em ambientes mais frios, o que favoreceu a boa preservação. 

Ao contrário, as rochas do Grupo Bambuí depositariam mais devagar e o ambiente era 

mais quente, favorecendo a decomposição. Porém sua maior contribuição foi identificar 

componentes do plâncton proterozoico, dados estes que, poderão contribuir para um 

modelo de bioestratigrafia do Proterozoico no Brasil. 

 

Tabela 3.1. Táxons encontrados por Simonetti & Fairchild (2000) em poços de 
sondagens oriundos de Alvorada do Norte e Remanso do Fogo, ambos em Goiás, e em 
Montalvânia, Minas Gerais.  

Unidade Litoestratigráfica Táxon 

Eosynechococcus medius  
Formação Sete Lagoas 

Leiosphaeridia sp. 1 

Formação Serra de Santa Helena Huroniospora sp. 

Huroniospora sp. 

Leiosphaeridia sp. 1 Formação Lagoa do Jacaré 

Leiosphaeridia sp. 3 

Formação Serra da Saudade Huroniospora sp. 

 

Assim como o trabalho anterior, Hidalgo (2007) também analisou fósseis de 

parede orgânica, ou seja, palinomorfos. Desta vez o enfoque do trabalho com 

palinomorfos foi outro: a autora procurou analisar a influência das glaciações 
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neoproterozoicas sobre a paleobiota da época, através de mudanças morfológicas que 

poderiam servir como base para modelos bioestratigráficos. Como a Formação Sete 

Lagoas tem sido interpretada como capa carbonática tipicamente pós-glacial (Babinski 

& Kauffman, 2003; Santos et al., 2004; Alvarenga et al., 2007b; Vieira et al., 2007a; 

Allen & Etienne, 2008), seu conteúdo palinológico foi minuciosamente analisado, 

porém pobremente ilustrado. A partir de amostras de um dos afloramentos clássicos do 

topo da Formação Sete Lagoas, a pedreira Mata Grande, próximo à Sete Lagoas, Minas 

Gerais, foram obtidos palinomorfos representantes de dez táxons, sobretudo formas 

eucariontes planctônicos. Ao comparar a assembleia da Formação Sete Lagoas com as 

biozonas propostas no modelo bioestratigráfico neoproterozoico proposto por Sergeev 

(2006), a autora confirmou o caráter pós-glacial da unidade, sobretudo com base na 

ocorrência do acritarco Cymatiosphaeroides (figura 3.4b).  

No mesmo trabalho, palinomorfos dos grupos Araras (MT) e Corumbá (MS) 

também foram analisados e posicionados bioestratigraficamente após a glaciação 

Sturtiana (>710 Ma) e antes da glaciação Marinoana (<635 Ma), de acordo com o 

modelo de Grey (2005), para o neoproterozoico australiano. Os palinomorfos brasileiros, 

principalmente a associação Leiosphaeridia minutíssima-Leiosphaeridia crassa e a 

ocorrência de Tanarium estratigraficamente acima, apresentam distribuição 

bioestratigráfica semelhante às biozonas da Austrália. Portanto, o trabalho de Hidalgo 

(2007), mesmo não ilustrando adequadamente os espécimes encontrados, é de grande 

importância para a paleontologia do Pré-Cambriano brasileiro por representar uma das 

primeiras tentativas de modelo bioestratigráfico neoproterozoico para a América do Sul 

e correlacioná-lo a outras sucessões mundiais bem pesquisadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Acritarcos da Formação Sete Lagoas. (A) Leiosphaeridia sp. (Simonetti & 
Fairchild, 2000, espécime com 30 µm). (B) Cymatiosphaeroides (Hidalgo, 2007). 

B A 
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3.4. Metazoários 

Recentemente fósseis atribuídos ao gênero Cloudina e a Corumbella werneri 

foram encontrados na região de Januária, norte de Minas Gerais (Warren et al., 2014). O 

material, oriundo da porção mediana da Formação Sete Lagoas segundo os valores de 

δ13C, está preservado em níveis de grainstones intercalados com níveis ricos em 

trombólitos, compondo uma assembleia típica, reconhecida em outras unidades do 

Ediacarano tardio (Grotzinger et al., 1995, ver listagem em Warren et al., 2011).  

Tal descoberta traz consigo dois aspectos importantes. O primeiro, de cunho 

paleobiológico, acrescenta complexidade ao registro fóssil da Formação Sete Lagoas. 

Até a presente descoberta, era notória a simplicidade do registro fóssil desta unidade. À 

exceção da ocorrência de acritarcos acantomorfos relatados por Hidalgo (2007), o 

restante do registro fóssil da Formação Sete Lagoas é composto de seres procariontes e 

estromatólitos, todos com ampla ocorrência estratigráfica no Pré-Cambriano. A 

explicação para tal cenário encontrava explicação no fato de que esta formação foi 

considerada uma unidade imediatamente pós-glaciação Marinoana ou até Sturtiana, pelo 

menos em parte, e portanto, anterior ao surgimento dos metazoários. Por esta razão sua 

biota teria sofrido os efeitos da extinção causada pelas severas condições 

paleoambientais glaciais, resultando em baixa abundância e riqueza de táxons (Hoffman 

et al., 1998).  

 O segundo aspecto importante que a descoberta em especial de Cloudina (figura 

3.5a) representa é o estabelecimento de uma idade segura para o Grupo Bambuí. A falta 

de material passível de datação radiométrica, bem como a ausência de fósseis-índices 

não possibilitavam um posicionamento cronoestratigráfico exato (ver capítulo 2 para 

mais detalhes). No entanto, o gênero Cloudina é considerado um fóssil-índice, cuja 

biozona está relativamente bem estabelecida por volta de 542 Ma na transição 

Ediacarano-Cambriano (Grant, 1990; Grotzinger et al., 1995) e já foi reconhecida em 

várias unidades na América do Norte, África e Ásia (Meira, 2011), além da América do 

Sul, os quais inclui ocorrências no Grupo Corumbá, Brasil (Zaine & Fairchild, 1987), 

no Grupo Arroyo del Soldado, Uruguai (Gaucher et al., 2003) e no Grupo Itacupumi, 

Paraguai (Warren et al., 2011). Com isso, a ocorrência no Grupo Bambuí permitirá 

assegurar  idade Ediacarana tardia a partir da porção mediana da base do grupo, além de 

posicioná-lo no panorama bioestratigráfico mundial. 

No que diz respeito à ocorrência de Corumbella werneri, apenas fragmentos 

foram encontrados (figura 3.5b) e, de acordo com os autores, não são muito 
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representativos. Além disso, foram pobremente ilustrados. No entanto, sua ocorrência 

junto com Cloudina também permite atribuir idade Ediacarana ao Grupo Bambuí. Trata-

se da quarta ocorrência de C. werneri, já reconhecida no Grupo Corumbá, Brasil (Hahn 

et al., 1982; Babcock et al., 2005; Pacheco et al., 2012), na Formação Wood Canyon, 

nos Estados Unidos (Hagadorn & Waggoner, 2000), e em um assembléia muito 

semelhante no Grupo Itapucumi, no Paraguai (Warren et al., 2011), onde também ocorre 

associada à Cloudina e a trombólitos.  

 

A B  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Metazoários da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, coletados em 
Januária, MG. A: Cloudina sp.; B: Corumbella werneri. Escalas: 2 mm em A e 500 µm 
em B. Fotos de Warren et al. (2014). 

 

 

3.5. Icnofósseis 

Em 1929, Maury descreveu em hiporrelevo estruturas de traços convexos na 

forma de U, e com tamanho milimétrico como icnogênero Arthraria riachaoensis, a 

partir de amostras de ardósias provenientes da localidade de Riachão, próximo à 

Felixlândia, em Minas Gerais.  Em 1985, Fernandes re-avaliou este icnogênero a partir 

de seu holótipo. O novo estudo demonstrou que a diagnose original de Arthraria 

Billings 1872 não condizia com o descrito na amostra de Minas Gerais (figura 3.6a), 

concluindo que se tratava de pseudofóssil originado por padrões irregulares de clivagem 

em ardósia. O presente icnogênero foi re-estudado ao longo do desenvolvimento da 

presente pesquisas e os resultados encontram-se na seção 4.5. 

Em 1970, Sommer identificou um novo tipo de fóssil pré-cambriano no Brasil: o 

icnofóssil Kinneyia (figura 3.6b), até então conhecido na América do Norte (Walcott, 

1914 apud Sommer, 1970), mas aqui classificado como um bióglifo. O exemplar foi 
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encontrado na pedreira da fábrica de cimento Cauê, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. 

Trata-se de uma estrutura carbonática, de cerca de 12 cm de comprimento, elipsoidal, 

composta de sulcos e cristas, paralelos, sub-paralelos ou em leque, localmente 

dicótomos, com presença de lâminas de material carbonoso. O icnofóssil brasileiro foi 

classificado como uma nova espécie, sendo cunhado como Kinneyia lucianoi, por 

apresentar estruturas em forma de leques e mais sinuosas que o correlato norte-

americano. Segundo o autor, estes fósseis foram úteis para propor a idade relativa do 

Pré-Cambriano Superior para as unidades onde ocorrem, além de permitir inferir que se 

tratava de algas calcificantes. O exemplar está depositado na coleção científica do 

DNPM/RJ, e foi re-analizado na ocasião da presente pesquisa (ver capítulo 5, parte 5). 

Em 1981, Sommer revisou o material de Kinneyia, após considerar comentários 

do Dr. Oscar Braun, da Petrobrás, submetendo várias amostras de calcário a ataques 

ácidos, nomeado pelo autor de intemperismo acelerado. Dezoito amostras de Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Sergipe e Rio de Janeiro foram 

utilizadas neste experimento. O autor obteve alguns padrões de ornamentação, 

chamados por ele de Kinneyia, Favosites, Aulophycus e padrão em bexiga, todos 

classificados como biogênicos. O padrão Kinneyia foi atribuído como evidência de 

atividades de algas talofíticas, sem valor bioestratigráfico. Aulophycus foi reclassificado 

como Cloudina, e como já havia sido descrito também na Namíbia e por ocorrer em 

curta faixa de tempo, seu valor bioestratigráfico que já era conhecido, foi reconhecido 

também neste trabalho. Já o padrão em bexiga foi identificado como restos de Favosites 

e valvas de moluscos. Entretanto, o caráter biogênico destes padrões encontrados por 

Sommer levantam dúvidas, já que o autor submeteu as amostras a ataque ácido, o que 

poderia gerar feições de dissolução, semelhantes a cristas, sulcos e outras características 

utilizadas para identificar os padrões fósseis.  

A descoberta mais recente envolvendo icnofósseis da Formação Sete Lagoas foi 

feita na região de Januária, ao norte de Minas Gerais. Os icnofósseis ocorrem 

associados a exemplares de Cloudina sp. e Corumbella werneri  (Warren et al., 2014) e 

foram atribuídos ao icnogênero horizontal milimétrico Palaeophycus e ao icnogênero 

bilobado  Archaeonassa. 
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Figura 3.6. Icnofósseis da Formação Sete Lagoas. (A) Arthraria riachaoensis Maury 
1929 (in Fernandes, 1985). (B) Kinneiya lucianoi (Sommer, 1970). (B) Paleophycus 
(Warren et al., 2014). 

 

3.6. Dubiofósseis 

O primeiro relato de dubiofóssil, ou seja, estruturas cuja origem biogênica é 

incerta, pertencente ao Grupo Bambuí foi publicado em 1965, por Cassedane, que 

descreveu em amostras provenientes de Inhaúmas, a poucos quilômetros da cidade de 

Sete Lagoas, em Minas Gerais. Tais estruturas foram descritas como estromatólitos 

formados por uma série de tubos fibro-radiados, não maiores que cinco milímetros de 

comprimento, e que possivelmente consistiam de colônias ou indivíduos agrupados. Na 

ocasião estas estruturas foram identificadas como Solenoporaceae Pia 1927, uma 

família extinta algas rodófitas, conhecida do Paleozóico ao Paleoceno, porém no 

trabalho de Cassedane, o autor estendeu sua ocorrência ao “Infracambriano”.  

Em 1982, Cassedane voltou a escrever sobre estas estruturas estromatolíticas em 

ritmitos com dezenas de metros de espessura de calcário roxo e bege em uma pedreira 

conhecida como Sambra, próximo à Sete Lagoas. O autor classificou estas estruturas 

como Collenia columnaris stylostromica recta, um estromatólito de forma triangular, 

composto por uma série de fibras dispostas radialmente. A partir do seu tamanho de 

cerca de 20 cm de altura, eles foram atribuídos à águas calmas, pouco profundas, em 
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ambiente de sedimentação química e rítmica, que marcaria o início de uma invasão 

marinha. Porém em 1984, o mesmo autor reestudou este material e, após extensa análise 

micro e mesoscópica, e do conteúdo geoquímico, chegou à conclusão que os 

estromatólitos eram, na verdade, cristais de gipso formando estruturas em leques, 

crescidos em fundo oceânico, bem próximo à interface água-ar, em mar restrito. 

Próximo ao topo da sequência, o ambiente teria passado a mar aberto, aonde os cristais 

de gipso cresceram junto a estromatólitos (Collenia), em ambiente que recebia aporte 

sedimentar do continente. Para diferenciar os cristais de gipso dos estromatólitos, o 

parâmetro utilizado foi a convexidade das lâminas presentes dos estromatólitos e 

ausentes nos cristais. A sequência de Sambra foi considerada no trabalho como o 

primeiro afloramento evaporítico do Pré-Cambriano do mundo.  

Em 1990, esta sequência foi novamente alvo de estudos, por parte de Peryt e 

colegas. Baseados no teor de estrôncio e magnésio das amostras, concluíram que o 

mineral precursor dos leques, hoje calcíticos, foi a aragonita, precipitada na interface 

água-sedimento (figuras 3.7a-b), em ambiente de inframaré, o que estaria de acordo 

com a química dos oceanos no final do Proterozoico, conforme demonstrado pelos 

autores e pelas referências por eles utilizadas.  

No entanto, o caráter biogênico destas estruturas já foi demosntrado por outros 

autores. No trabalho realizado por James et al. (2001) estruturas semelhantes (figura 

3.7c) foram encontradas na Formação Keele, nas Montanhas Mackenzie, Canadá. Esta 

formação foi depositada no mesmo contexto paleoclimático da Formação Sete Lagoas, 

ou seja, trata-se de uma unidade pós-glaciação, que no caso da Formação Keele, seria a 

glaciação Marinoana registrada na Formação Ice Brook. Alguns níveis acima da capa 

carbonática ocorrem diferentes fácies de calcários, uma delas ocorrem os chamados 

crystal stromatolites, muito semelhantes às estruturas observadas em Sambra. Os 

autores sugeriram que originalmente, estas estruturas eram estromatólitos construtores 

de bioermas e biostromas, típicos de bordas de plataforma. Durante a fase de degelo o 

oceano teria ficado supersaturado em carbonato (Hoffman et al., 1998), levando à 

substituição sinsedimentar dos estromatólitos por aragonita, quando estes ainda estavam 

soterrados a poucos centímetros. Durante a diagênese, a aragonita foi recristalizada na 

forma de calcita, a exemplo do que teria ocorrido em Sambra. Tendo em vista a hipótese 

de James e colaboradores, os leques de pesudomorfos de aragonita da pedreira Sambra 

deverão ser re-avaliados (ver capítulo 5, partes 1 e 2). 
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Outras estruturas de origem biogênica duvidosa foram aquelas descritas por 

Sommer (1981). Trata-se de estruturas preservadas na forma de nódulos, provenientes 

da Formação Sete Lagoas na região de Pitangui, MG. Os objetos, preservados em 

carbonato, são esferóides, com diâmetro máximo de oito centímetros, aspecto bulboso e 

tuberoso, forma variada e indefinida, que apresentam o padrão Kinneyia, ou seja, 

composto de sulcos e cristas paralelas, como ornamentação em sua superfície.  Foram 

nomeados Bambuilithos hectoris (figura 3.7d), um tipo de oncoide (Oncolithi Pia 1927), 

indicativo de precipitação de carbonato de cálcio induzido por cianobactérias, não fixas 

em substrato marinho. 

Mais tarde, em 1982, Sommer voltou a relatar nova ocorrência de oncólitos, 

desta vez encontrada em carbonatos do Grupo Bambuí da pedreira da fábrica de 

cimento Cauê, no município de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Classificadas como 

a nova espécie Bambuilithos teixeiranus, estas estruturas tem aspecto nodular, cor cinza 

escura, tamanho centimétrico, laminação concêntrica (figura 3.7e). Difere de B. hectoris 

por não apresentar ornamentação e ser mais achatado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7. Dubiofósseis da Formação Sete Lagoas. (A) e (B) Pseudomorfos de 
aragonita aflirantes na Pedreira Sambra, próximo à Inhaúmas, MG, cujos precursores 
possam ter sido estromatólitos, conforme apontado por James e colaboradores (2001) a 
partir de amostras semelhantes da Formação Keele, Canadá (C). (D) Bambuilithos 
hectoris Sommer 1981. (E) Bambuilithos teixeranus Sommer 1982. 
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A origem biogênica do gênero Bambuilithos permanece incerta. Tais fósseis 

foram obtidos a partir de dissoluções com ácido, o que poderia ter produzido 

artificialmente o padrão "biogênico" em cristas ou laminado descritos por Sommer. 

Com a finalidade de estabelecer a origem biogência de Bambuilithos, os holótipos, 

depositados na coleção cinetífica do DNPM/RJ, forma re-analisados ao longo do 

desenvolvimento da presente pesquisa, e os dados preliminares encontram-seno capítulo 

5, parte 5.  

O levantamento bibliográfico mostrou que a Formação Sete Lagoas contém 

registro de fósseis nos estados de Minas Gerais e Goiás, tanto nos domínios do Cráton 

do São Francisco quanto da Faixa Brasília. Mesmo poucos espécimes tendo sido 

coletados, boa parte se mostrou biogênico. São estromatólitos, esteiras silicificadas, 

palinomorfos, quimiofósseis e icnofósseis, ou seja, grande parte dos fósseis conhecidos 

para o Pré-Cambriano mundial. Embora pouco explorado do ponto de vista evolutivo e 

cronobioestratigráfico, este registro tem fornecido importantes informações 

paleoecológicas e paleoambientais sobre o Neoproterozoico brasileiro. Esta era merece 

atenção especial das várias diciplinas de geociências, sobretudo da Paleontologia, já que 

registra notáveis mudanças na biosfera (complexidade dos eucariontes unicelulares e 

aparecimento dos metazoários), atmosfera (oxigenação da atmosfera), paleoclima 

(Snowball Earth) e litosfera (quebra do supercontinente Rodínia e estabelecimento de 

Gondwana).  Por outro lado, as estruturas originalmente coletadas como biogênicas, 

mas que foram reconsideradas como pseudofósseis apresentam importância para 

entender o clima e o oceano durante a deposição da Formação Sete Lagoas. 

Neste sentido, uma documentação detalhada dos fósseis da Formação Sete 

Lagoas, base do Grupo Bambuí, um dos objetivos deste trabalho, se faz necessária e 

contribuirá para refinar os dados paleobiológicos do final do Pré-Cambriano do Brasil, 

ainda pouco conhecido (Fairchild et al., 2012).   
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Capítulo 4 

Material 

 

4.1. Trabalhos de campo 

Quatro trabalhos de campo foram realizados. O primeiro ocorreu em janeiro de 

2011, com visita à localidades em que a Formação Sete Lagoas aflora, próximo às 

cidades de Sete Lagoas e Inhaúma em Minas Gerais. Cinco afloramentos da formação 

foram estudados: posto da Polícia Rodoviária na BR-040 e as pedreiras Sambra, Canaã, 

Paraíso e Tatiana. Destas localidades o afloramento no posto da Polícia Rodoviária e a 

Pedreira Sambra forneceram as amostras mais promissoras para a finalidade deste 

doutoramento. 

O segundo trabalho de campo foi realizado no final de maio e início de junho de 

2011, também no Estado de Minas Gerais, quando quatro localidades aonde a Formação 

Sete Lagoas aflora foram visitadas, sendo elas a Fazenda Araras, próxima à cidade de 

Piumhí, um afloramento à beira do Rio São Francisco, na divisa entre os municípios de 

Moema e Luz, um afloramento em um corte na beira da rodovia MG-439, na cidade de 

Pains, e um ponto da rodovia MG-170, próximo ao Ribeirão dos Patos. Destes 

afloramentos, e o afloramento na rodovia BR 040, próximo ao posto da Polícia 

Rodoviária e o afloramento à beira do Rio São Francisco foram os que forneceram 

excelentes amostras para o estudo dos microbialitos. 

A penúltima etapa de campo foi realizada ao final de abril e início de maio de 

2012. Foram visitadas as localidades da Fazenda Funil, Fazenda Limoeiro, Povoado de 

JK, Fazenda Carreira Comprida e Fazenda Taquari, em Goiás, e um afloramento na 

beira da rodovia LMG-628, na região de Unaí, em Minas Gerais. Foram coletadas 106 

amostras para análise de palinomorfos, microfósseis silicificados e microbialitos.  

A última etapa de campo foi realizada entre os dias 13 e 21 de novembro de 

2012, quando 23 localidades no norte e oeste de Minas Gerais e uma localidade em 

Goiás, foram visitadas e amostradas.  
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Figura 4.1. Distribuição das localidades visitadas nas etapas de campo realizadas ao longo do desenvolvimento deste projeto. Escala: 200 Km. 
Foto a partir do Google Earth® 
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De um total de 34 localidades visitadas, apenas sete apresentaram registro fóssil 

e, portanto, são aqui detalhadas. Estes afloramentos estão distribuídos entre o sul e o  

norte do Estado de Minas Gerais e em um afloramento no Estado de Goiás. Cada 

localidade foi codificada (tabela 4.1) afim de facilitar a referência ao local de coleta ao 

longo do texto. 

 

Tabela 4.1. Localidades onde microbialitos foram coletados para o presente estudo.  
Código da 
localidade 

Localidade Localização por GPS 

PRD 
Afloramento na BR-040, Km 457, posto da 

Polícia Rodoviária, próximo a Sete Lagoas, MG. 
19º28'27.91"S 
44º17'32.17"W 

FZA Fazenda Araras, próximo à Piumhí, MG. 
20º44'66"S 
45º91'57"W 

RSF 
Beira do Rio São Francisco, na BR-262, divisa 

entre Luz e Moema, MG. 
19º28'27.91"S 
44º17'32.17"W 

SSD Serra de São Domingos, próximo a Buritis, MG. 
15º18'00.60"S 
46º19'17.94"W 

UNM/UNE Rodovia LMG 628, km 79, em Unaí, MG. 
16º14'29.74"S 
46º47'07.28"W 

PAI 
Rodovia MG-439 entre Pains e Formiga, 

próximo ao entroncamento com a estrda local 
que leva à Córrego Fundo, MG. 

20°23'31.25"S 
45°33'31.13"W 

FFU Fazenda Funil, próximo a Cabeceiras, GO. 
15º46'35.15"S 
46º57'00.12"W 

 

Amostras da localidade de Arcos (MG) foram incluídas no presente estudo, 

porém coletadas em trabalho de campo anterior ao desenvolvimento do presente projeto. 

Trata-se de amostras da pedreira da Companhia Siderúrgica Nacional, aqui codificadas 

com a sigla ARC. Dados estratigráficos desta localidade foram obtidos a partir do 

trabalho de Lopes (1992) e dados isotópicos a partir do trabalho de Kuchenbecker 

(2011). 

 

4.2. Material  

Amostras coletadas nos trabalhos de campo realizados para a presente pesquisa, 

assim como material coletado em campanhas de campo anteriores por T. R. Fairchild e 

outros pesquisadores, e respectivas anotações, foram utilizados neste trabalho. As 

amostras foram analisadas em escala mega-, macro-, meso- e microscópica, dependendo 

a finalidade para a qual foram coletadas. No total, 176 amostras e 252 lâminas 

petrográficas (tabela 4.2 e anexo 2) foram analisadas, oriundas de 18 localidades 
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distribuídas sobre o Cráton do São Francisco e a Faixa Brasília (figura 4.2). Outros 

materiais também foram utilizados para completar os dados obtidos, tais como fotos 

digitais de campo e micrografias. 

 
Tabela 4.2. Local e data de coleta, e finalidade de estudo das amostras utilizadas no 
presente trabalho. Siglas CF: Cráton do São Francisco; FB: Faixa Brasília. Ver figura 
4.2 para localização. 

Contexto 
tectônico 

Localidade 
(código, quando 

aplicável) 
Coleta 

Número 
de 

amostras 
analisadas

Finalidade 
Análise e 

contextualização 
de  microbialitos 

Análise 
de 

tramas 

Pesquisa de 
microfóssies 
silicificados 

CF 

Beira do Rio São 
Francisco, divisa 
entre Moema e 
Luz, MG (RSF) 

Este 
trabalho 

09    

CF 

BR-040, Km 457, 
posto da Polícia 

Rodoviária, 
próximo a Sete 

Lagoas, MG 
(PRD) 

Este 
trabalho 

36    

1976 20    

CF 
BR-135, km 119, 

MG 
Julho de 

1977 
03    

CF 
Coração de Jesus, 

MG 
Julho de 

1977 
07    

CF 

Estrada entre 
Pains e Formiga, 

MG 
(PAI) 

Este 
trabalho 

05    

CF Januária, MG 
Julho de 

1977 
11    

CF 
Pedreiras CSN e 
COMIG, Arcos, 

MG (ARC) 

Junho de 
1992 

06    

FB Fazenda Araras, 
Piumhí, MG 

(FZA) 

Este 
trabalho 

37    

FB 
Setembro 
de 1982 

20    

FB 
Guarani de Goiás, 

GO 
Julho de 

1980 
03    

FB 
LMG-628, Unaí, 
MG (UNM/UNE) 

Este 
trabalho 

45    

FB Unaí 1 
Agosto 
de 1977 

12    

FB Unaí 2 
Julho de 

1980 
08    

FB 
Fazenda Funil 

(próximo à 
Este 

trabalho 
04    
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entrada), 
Cabeceiras, GO 

(FFU) 

FB 

Pedreira 
Agrofiller, 
próximo à 

Cabeceiras e 
FFU, GO 

Maio de 
1994 

09    

FB 

Pedreira Britacal, 
próximo à 

Cabeceiras e 
FFU, GO 

Maio de 
1994 

11    

FB Rio São Vicente 
Julho de 

1980 
02    

FB 

Serra de São 
Domingos, 
Buritis, MG 

(SSD) 

Este 
trabalho 

04    

 

Cerca de outras cinco localidades foram visitadas, porém o material coletado não 

se revelou fossilífero. Estas localidades são um afloramento na MG-170, próximo ao 

Ribeirão dos Patos; as fazendas Carreira Comprida, Taquari e Limoeiro, em Goiás; e o 

Povoado de JK, também em Goiás. O material coletado nestes afloramentos constam na 

listagem de amostras estudadas ao longo deste projeto, apresentada no anexo 1. 
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Figura 4.2. Contexto geológico das localidades amostradas no presente estudo. Em verde, localidades visitadas ao longo do desenvolvimento 
deste projeto (ver colunas estratigráficas a seguir). Demais localidades referem-se à lugares visitados em trabalhos de campo anteriores. 
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4.3. Colunas estratigráficas 
 

Durante as visitas às localidades detalhadas neste estudo, colunas estratigráficas 

foram elaboradas e são apresentadas a seguir (figuras 4.3 a 4.8). A estratigrafia da 

localidade em Arcos, MG (ARC) não foi feita devido à limitação dos dados. Já a 

localidade à beira do Rio São Francisco, entre Luz e Moema, MG (localidade RSF) não 

foi representada por sua sucessão ser pouco espessa e composta de nível de packstone 

(calcarenito) com 85 centímetros de espessura, recoberto por bioerma lenticular de 

colunas cilíndricas turbinadas com 65 centímetros de espessura. 
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Figura 4.3. Coluna estratigráfica do afloramento 
na LMG-628, próximo à Unaí, MG (localidade 
UNM/UNE).  
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Figura 4.4. Coluna estratigráfica da sucessão estudada na Fazenda Araras, próximo à 
Piumhí, MG (localidade FZA). 
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Figura 4.5. Coluna estratigráfica da sucessão estudada na rodovia MG-439, entre Pains 
e Formiga, MG (localidade PAI). 
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Figura 4.6. Coluna estratigráfica da sucessão estudada na região de Cabeceiras, GO. 
microbialitos colunares cilíndricos e laminitos abobadados referem-se às ocorrências na 
Fazenda Funil, enquanto que os laminitos e os domos referem-se aos microbialitos 
encontrados próximo à Pedreira Agrofiller e Britacal, correlatos aos bioermas 
microbialíticos estudados na Fazenda Funil (localidade FFU). Coluna estratigráfica 
gentilmente cedida por T. R. Fairchild.  
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Figura 4.7. Coluna estratigráfica da sucessão da Serra de São Domingos, próximo à 
Buritis, MG (a partir de Alvarenga et al., 2014). Posição dos laminitos foi inferida. 
 
 
 



 

Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014 

76Material

 
 
Figura 4.8. Coluna estratigráfica da sucessão estudada na BR-040, próximo à Sete 
Lagoas, MG (localidade PRD).  
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Capítulo 5 

Resultados 

 
 
 

A diversidade de dados obtidos no desenvolvimento do presente estudo levou à 

uma organização diferenciada dos resultados. A fim de facilitar a leitura e o 

entendimento, os resultados foram organizados em cinco partes de acordo com o tipo de 

fóssil analisado e seu significado para a história da Formação Sete Lagoas.  

A primeira parte inclui uma descrição detalhada dos microbialitos da Formação 

Sete Lagoas, sua distribuição estratigráfica e valores de δ13C. Os dados são discutidos 

de acordo com o atual cenário aceito para explicar a deposição da formação. É avaliada 

a questão das glaciações do Neoproterozoico final, assim como o aparecimento dos 

metazoários. 

Na segunda parte, as tramas microbialíticas são apresentadas em detalhe, e seu 

significado mediante as mudanças paleoambientais do Neoproterozoico final é discutido.  

Em seguida, microfósseis silicificados e seu significado para a Paleobiologia da 

Formação Sete Lagoas estão relatados na terceira parte, junto com discussão sobre seus 

aspectos preservacionais e ecológicos.  

A quarta parte foi especialmente destinada à descrição de microbialitos da região 

de Piumhí, em Minas Gerais. As tramas que compõem estes fósseis são detalhadas já 

que se trata de um tipo pouco comum de microbialitos, conhecidos como siliciclástico-

carbonáticos, e cuja acresção revela aspectos importantes da Paleoecologia e do 

desenvolvimento das esteiras. 

Mediante os avanços da Paleobiologia do pré-Cambriana e o detalhamento 

geológico da região Centro-Oeste do Brasil nos últimos anos, julgou-se importante, na 

quinta parte deste capítulo, fazer duas revisões. A primeira trata dos fósseis da 

Formação Sete Lagoas depositados na coleção do Departamento Nacional de Produção 

Mineral no Rio de Janeiro (DNPM-RJ). Na segunda parte o caso dos fósseis da Fazenda 

Funil (Cabeceiras, GO), considerada até o início destas pesquisas como Formação Sete 

Lagoas.  
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Parte 1 

Microbialitos da Formação Sete Lagoas, Neoproterozoico, Brasil 

 

 

5.1.1. Resumo 

Microbialitos estão entre umas das típicas estruturas sedimentares encontradas 
em depósitos pós-glaciais neoproterozoicos - as chamadas cap carbonates - e sua 
presença neste tipo de depósito é um indício da adaptação destes microecossistemas a 
condições ambientais adversas, ou ainda um indício da recuperação dos níveis mais 
basais da cadeia trófica Neoproterozoica após mudanças paleoclimáticas tão severas. A 
base da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, é considerada uma capa carbonática, e 
assim como outras unidades homólogas, registra formas microbialíticas. No entanto, um 
levantamento de formas de microbialitos realizado em várias localidades onde a 
formação aflora revelou uma grande variedade de formas microbialíticas, destoando do 
registro microbialítico em outras capas carbonáticas. No entanto, embora a variedade de 
formas seja alta, ela é pouco abundante. Quando inteiramente considerada, ou seja, não 
levando em conta apenas a base da Formação Sete Lagoas, correspondente à capa 
carbonática, mas sim toda a formação, o registro de microbialitos torna-se tão rico 
quanto outras unidades ediacaranas, porém não tão abundante como em outra unidades.  

 

Palavras-chaves: Formação Sete Lagoas - Neoproterozoico - microbialitos - 
paleoambiente - ecossistemas 

 

 

5.1.2. Introdução 

O fim do Neoproterozoico foi marcado pela ocorrência de, ao menos, três 

episódios glaciais de grande abrangência geográfica, provavelmente global (Hofmann et 

al., 1998; Hoffman & Li, 2009). A mais antiga das glaciações, conhecida como 

glaciação Sturtiana, ocorreu em 710 Ma, seguida pela glaciação Marinoana, que ocorreu 

por volta de 635 Ma, e por fim uma série de glaciações mais jovens, de menor 

abrangência geográfica, ocorridas no fim do Ediacarano, cuja a única datada é aquela 

registrada na Formação Gaskiers, no Canadá, em ca. 580 Ma. Estes episódios glaciais 

integram o modelo paleoclimático conhecido como Snowball Earth, que une evidências 

de natureza sedimentar, química e paleomagnéticas.  

Evidências dessas glaciações podem ser encontrados em todo o planeta (ver 

Hoffman & Li, 2009), e investigações paleomagnéticas mostram que os registros pós-

glaciais distribuiram-se numa ampla faixa de latitudes no Neoproterozoico final, 

indicandoo alcance do gelo até regiões equatoriais. No entanto, a espessura das capas 



 

  Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014   

79Resultados

carbonáticas que marcam o fim da glaciação (do inglês cap carbonates, tratadas 

adiante) diminui com a paleolatitude, o que, associada à distribuição meridional dos 

paleocontinentes e à baixa obliquidade da órbita terrestre na época, implica em um 

clima ameno na região equatorial e mais severo nos polos durante os eventos do 

Snowball Earth (Hoffman & Li, 2009). 

Excursões muito negativas de isótopos de carbono (δ13C) em rochas carbonáticas 

compreendem  as evidências químicas relacionadas à diminuição da bioprodutividade 

em resposta ao desenvolvimento de camadas de gelo na interface atmosfera/oceano 

(Hoffman et al., 1998). No entanto, comparações entre biotas pré- e sin-glaciais 

preservadas na região de Death Valley (EUA) não suportam a ideia de que o gelo foi um 

obstáculo à bioprodutividade (Grey et al., 2003; Corsetti et al., 2006).  

Já as evidências sedimentares das glaciações incluem a ocorrência de diamictitos 

recobertos por níveis de carbonatos rosados, geralmente dolomíticos, as chamadas capas 

carbonáticas  (do inglês cap carbonate), recobertos por rochas siliciclásticas, 

demarcando um sistema de trato transgressivo (Hoffman et al., 1998; Hoffman & Li, 

2009). As capas carbonáticas reúnem estruturas que facilmente permitem reconhecê-las 

como registro pós-glacial. Entre as estruturas estão acamamento plano-paralelo a 

marcas de onda, megamarcas onduladas (antes chamadas de tepee structures) e grãos do 

tipo megapeloides. Este conjunto de estruturas são preservadas em rochas depositadas 

em sistemas transgressivos, em resposta ao aumento do nível do mar frente ao degelo e 

ao estabelecimento de altas temperaturas e pCO2 (Supergreenhouse Effect - Le Hir et 

al., 2009). Outros componentes que também evidenciam paleoclima quente e 

consequente intensa precipitação nos mares rasos e epicontinentais são níveis que 

concentram cristais de aragonita ou barita, bem como microbialitos.   

O desenvolvimento de microbialitos logo após a glaciação certamente traz 

consigo dois aspectos importantes sobre o planeta mediante a mudanças climáticas. O 

primeiro, de natureza sedimentar, parte do princípio que microbialitos são suscetíveis à 

hidrodinâmica, refletida na forma e nas tramas das bioconstruções, que revelam 

aspectos da dinâmica de decantação, aglutinação e precipitação carbonática durante o 

degelo.   

O outro aspecto, de natureza paleobiológica, remete à capacidade de bactérias e 

cianobactérias, principais formadores de microbialitos, de sobreviverem a estresses 

ecológicos impostos pelo gelo, tal como estagnação da água e luminosidade reduzida 

para fotossíntese. O restabelecimento pleno de microbialitos logo após as glaciações 
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aponta para uma rápida recuperação destes ecossistemas, porém pouco compreendida 

(Hoffman, 2011). Logo, o estudo de microbialitos em capas carbonáticas tem o 

potencial de revelar informações importantes sobre o impacto paleoecológico das 

mudanças climáticas durante o degelo bem como referentes à recuperação da biota após 

a glaciação.  

Ao mesmo tempo em que as comunidades formadoras de microbialitos 

enfrentaram condições adversas impostas por episódios glaciais no fim do 

Neoproterozoico, os microbialitos também passaram por um forte declínio em sua 

variedade e abundância. O Proterozoico é conhecido como a era acme dos 

estromatólitos, com picos de variedade e abundância no Mesoproterozoico tardio e 

início do Neoproterozoico (Riding, 2000). Em contrapartida, foi no Ediacarano que a 

variedade foi reduzida em quase 90%, sobretudo as formas colunares (Awramik, 1971). 

Além da variedade, também houve declínio na abundância e na densidade de 

estromatólitos nos estratos onde foram encontrados (Grotzinger, 1990). Duas diferentes 

razões foram propostas. Em 1971, S. Awramik, o primeiro pesquisador a notar tal 

declínio, propôs que a razão estaria ligada ao aparecimento de metazoários, sobretudo as 

formas que pastavam sobre o fundo marinho. O primeiro habitat deste grupo teria sido a 

região de inframaré, que é também a área dominada por formas colunares. Nesta região, 

as atividades de forrageamento teriam inibido o crescimento cianobacteriano e levado 

ao declínio dos estromatólitos. No entanto, a hipótese de Awramik encontrou 

questionamentos, principalmente no trabalho de Pratt (1982), que argumentou que o 

declínio foi aparente, e provavelmente os estromatólitos ficaram misturados (ou 

diluídos, como dito pelo próprio autor) em meio aos recifes do Fanerozoico. Em 1985, 

as ideias de Awramik ganharam força com o trabalho de Walter & Heys, que, após 

amplo levantamento de dados e análises estatísticas concluíram que a data do declínio 

foi um pouco mais cedo, entre 700 e 800 Ma, em virtude do aparecimento dos 

metazoários. Os autores argumentaram que, embora não se conheça registros fósseis de 

metazoários desta idade, a diminuição da variedade, da abundância e da densidade de 

estromatólitos estaria relacionada à pré-história dos metazoários, em uma fase que eles 

ainda não apresentavam mineralização e, portanto, não deixaram ou quase não deixaram 

registro fóssil. Relógios moleculares reforçam a ideia de que eumetazoários já faziam 

parte da biosfera por volta de 867 a 748 Ma (Peterson & Butterfield, 2005).  

A segunda razão do declínio de estromatólitos no fim do Neoporterozoico foi 

proposta por Grotzinger (1990) antes das ideias sobre Snowball Earth e suas 
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consequências para a química oceânica serem conhecidas. De acordo com o autor, no 

fim do Neoproterozoico a saturação dos oceanos com íons de HCO3
- e Ca2+ teria afetado 

diretamente a precipitação de carbonatos pelas cianobactérias, um dos principais 

mecanismos de formação dos estromatólitos no neoproterozoico, embora o motivo de 

tal declínio na oferta destes íons não tenha sido apontado (Grotzinger, 1990).  

No Brasil, a parte basal da Formação Sete Lagoas tem sido apontada como uma 

capa carbonática, embora de idade controversa, pós-Sturtiana de acordo com Babinski 

et al. (2007) e pós-Marinoana de acordo com Caxito et al. (2012). Neste nível ocorrem 

três feições mencionadas acima típicas de capas carbonáticas, especificamente 

pseudomorfos de leques de aragonita, dolomito rosado e valores de δ13C negativos. 

Microbialitos também fazem parte deste registro, apoiados por análises isotópicas 

(discutido adiante). Porém não se restringem à base da formação, ocorrendo até no 

contato com a Formação Serra de Santa Helena, na localidade clássica de Sete Lagoas, 

em Minas Gerais. 

Com o intuito de investigar o significado sedimentar e paleobiológico dos 

microbialitos da Formação Sete Lagoas, foi realizado amplo levantamento de seu 

registro em vários afloramentos da formação. O objetivo foi avaliar o desenvolvimento 

e consequente variedade de formas em duas situações: i) frente às três mudanças 

paleoambientais previstas pelo modelo Snowball Earth, ou seja, após o fim da glaciação 

quando a temperatura deixou de ser negativa, durante a fase em que a temperatura 

global tornou-se muito quente (Supergreenhouse Effect), e à medida que as condições 

ambientais retornavam aos parâmetros pré-glaciais (Ler Hir et al., 2009); e ii) frente ao 

declínio sofrido durante o Ediacarano tardio. 

Desde a década de 1970, microbialitos vêm sendo relatados nas litologias da 

Formação Sete Lagoas nos mais variados níveis de detalhamento (tabela 5.1.1). Seu 

amplo registro constitui o principal registro fóssil desta unidade (ver revisão no capítulo 

3) e inclui formas simples, como esteiras estratiformes, até formas bem desenvolvidas, 

como colunas ramificadas e formas mistas. Estes microbialitos ocorrem em finas 

camadas ou podem também compor bioermas bem desenvolvidos com alguns metros de 

altura. Por serem abundantes e variados, este tipo de fóssil tem ajudado a entender 

melhor o mosaico paleoambiental do qual consistiu a Formação Sete Lagoas.  
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Tabela 5.1.1. Ocorrências de microbialitos já relatadas na Formação Sete Lagoas. + = 
relato; ++ = pouco detalhamento; +++ = material detalhado. Referências: 1. Marchese 
(1974); 2. Dardenne et al. (1978); 3. Lopes (1995); 4. Guimarães e Dardenne (1994); 5. 
Lopes & Coimbra (2000); 6. Fairchild et al. (1980); 7. Fairchild & Subacius (1986); 8. 
Simonetti & Fairchild (1987); 9. Fairchild & Schorscher (1985); 10. Fairchild et al. 
(1996); 11. Sanchez (2010). 

Tipo de Microbialito Localidade Interpretação Detalhamento Autor(es) 

Ocorrências preservadas em calcários ou dolomitos 

Estromatólitos colunares 
ramificados 
(cf. Gymnosolen) 

Próximo à Sete 
Lagoas, Minas 
Gerais 

Idade e aspectos 
paleoambientais 

+++ 1 

"Camadas algálicas" 
Galheiro e São 
Domingos, Goiás 

Relato de 
ocorrência 

+ 2 

Estromatólitos dômicos 
lateralmente ligados ou 
isolados, formas 
pseudocolunares, laminitos 
e oncoides 

Arcos, Minas 
Gerais 

Acresção 
estromatolítica e 
microtramas  

+++ 3 

Laminitos, estromatólitos 
dômicos e colunares 
ramificados (cf. 
Gymnosolen) e oncoides 

Cabeceiras, Goiás Paleoambiente  + 4 

Microfitólitos 
Arcos, Minas 
Gerais 

Biostratigrafia e 
paleoambiente 

+++ 5 

Formas precocemente silicificadas 

Estromatólitos colunares 
Fazenda Cedral, 
São Domingos, 
Goiás 

Biostratigrafia e 
distribuição 
geográfica de 
microfósseis  

+++ 6 

Estromatólitos dômicos 
lateralmente ligados (cf. 
Stratifera undata) 

Unaí, Minas Gerais 
Paleoambiente e 
paleobiologia 

+++ 7 

Microfósseis associados à 
laminações criptoalgálicas 

Unaí, Minas Gerais Paleobiologia ++ 8 

Laminitos, estromatólitos 
dômicos e 
microestromatólitos 

Piumhi e Pimenta, 
Minas Gerais 

Paleobiologia e 
distribuição 
geográfica de 
microfósseis 

++ 8, 9 

Laminitos e estromatólitos 
com ramificação 
divergente 

Cabeceiras, Goiás 
Paleobiologia e 
biostratigrafia  

+++ 10, 11 
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5.1.3. Material e Métodos 

Amostras entre microbialitos e rochas encaixantes foram analisadas em macro 

(análise de afloramento), meso (análise de amostras de mão) e microescala (lâminas 

petrográficas).  

As descrições macro e mesoscópicas foram feitas segundo a proposta de 

Hofmann (1976) e o guia adaptado de Fairchild et al. (em preparação, figura 5.1.1). A 

organização dos resultados seguiu o esquema de  Walter et al. (1979).  

 

 

GUIA DE DESCRIÇÃO DE ESTROMATÓLITOS 
E ESTRUTURAS AFINS 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS (A, B) 
 
A. Caracterização da ocorrência 
   1. Afloramento(Dimensões, litologias e estratigrafia, 
efeitos tectônicos e metamórficos, exposição, 
acessibilidade, etc.) 
2. Preservação dos estromatólitos 

a. Boa (margens e laminação bem preservadas) 
b. Mediana (margens e/ou laminação alteradas 

ou indistintas)  
c. Má (margens e/ou laminação muito 

alteradas) 
 
B. Modo de ocorrência 
   1. Biostroma (Microbialitos formam corpo tabular) 
   2. Bioerma (Microbialitos formam corpo lenticular) 
 a. Tabular (mas menos extenso que um 
biostroma) 
 b. Dômico 
 c. Subesférico 
   3. Estruturasindividuaisisoladas ou em conjuntos 
irregulares(não constituem corpos) 
   4. Indeterminado (exposição inadequada) 
____________________________________________ 
MACROESTRUTURA(C-O) -- Forma dos contornos 
(ou silhuetas) longitudinais e transversais 
 
C. Estruturas lateralmente contínuas(= laminitos 
microbianos, estromatólitos estratiformes,esteiras 
microbianas) 
   1. Com relevo sinóptico baixo 
 a. Plano 
 b. Enrugado ou crenulado 
 c. Ondulado 
   2. Com relevo sinóptico significante 
 a. Em domos ou abobadado(saliências 
arredondadas) 
 b. Em cones ou coniforme (saliências 
angulosas agudas ou obtusas) 

c. Em bulbos ou bulboso 
d. Pseudocolunar 

 
D. Estruturas descontínuas 
   1. Domos (flancos não paralelos) 

a. Arredondados 
 b. Teretiformes 
 c. Bulbosos 
2. Colunas (flancos paralelos a subparalelos) 
 a. Turbinadas 
 b. Cilíndricas 
 c. Subcilíndricas 
 d. Tuberosas 
3. Oncoides 
 
E. Estruturas mistas (= complexos)  
   1. Complexo colunar-laminado: Porções colunares e 
estratiformes alternadas 

   2. Complexo anastomosado: Conjunto de estruturas 
que se ramificam e coalescem irregularmente 
 
F.  Contorno transversal(em planta) 
   1.Forma:  
 a. Equidimensional: circular a poligonal  
 b. Elíptica, oblonga, ou alongada 
 c. Muito alongada, em forma de muro 
(murada) 
 d. Lanceolada 
 e. Crescentiforme 
 f. Irregular 
   2. Natureza da borda 
 a. Arredondada 
 b. Subangulosa a poligonal 
 c. Lobada 
 d. Em cúspides (cuspidada) 
 e. Intercrescida 
 
G. Vetor de crescimento 
   1. Forma 

a. Reta  
b. Curva 
c. Sinuosa 
d. Decumbente (inicialmente inclinado a 

prosternado, tornando-se vertical em seguida) 
e. Recumbente (inicialmente vertical, 

inclinando-se significativamente depois) 
f. Irregular 

   2. Atitude 
a. Ereta (vertical, normal) a subvertical(80° a 

90°) 
b.Inclinada (45° a <80°) 
c.Prosternada(<45°) (sub-horizontal a 

horizontal)  
 
H.  Proximidade: separação (s)  vs.  diâmetro  (d) 
   1. Contíguos (Quase se tocam) 
   2. Próximos (s≤d) 
   3. Espaçados (s>d) 
   4. Isolados (s>>d) 
 
I/J.  Ramificação dicôtoma (I), ou múltipla (J), com 
ramos semelhantes 
   1. Paralela (divergência entre eixosaté 10°) 
 a. Alfa(= α)  
 b. Beta(= β) 
 c. Gama(= γ) 
   2. Divergente (divergência entre eixos >10°) 
 a. Poucoou ligeiramente (>10° a 45°) (= δ, 
delta minúscula) 
 b. Muito(>45°) (= Δ, delta maiúscula) 
 
K.Ramificação desigual (ramo subordinado =  
projeção) 
   1. Projeção lateral 
 a. Paralela 
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Figura 5.1.1. Guia para descrição de microbialitos organizado por Fairchild e 
colaboradores (publicação em preparo) e gentilmente cedido pelo autor. 

 

 b. Divergente
   2. Projeção em nicho (ramo subordinado em 
reentrança) 
   3. Projeção terminal 
 
L. Conjunto complexo (fascículo) de estromatólitos 
colunares formados por sucessivas 
ramificaçõesdicôtomas ou múltiplas  
   1. Ramificações paralelas 
 a. Fascículo digitado: colunas sub-cilíndricas a 
cilíndricas  
 b. Fascículo furcado: colunas turbinadas 
2. Ramificações divergentes: Fascículo dendriforme 
 
M. Frequência de ramificação: (Indicar o critério 
adotado para qualificar a frequência.)  
   1. Ausente 
   2. Rara 
   3. Comum 
   4. Muito frequente 
 
N. Estilos de junção 
1. Pontes: Junção lateral parcial entre formas 
adjacentes, envolvendo poucas lâminas 
2. Coalescência: Junção lateral que cria nova estrutura 
lateralmente mais ampla 
 
O. Regularidade do diâmetro em formascolunares 
   1. Uniforme 
   2. Largura aumenta / diminui regularmente 
 a. Frequente (costelada, rugosa) 
 b. Pouco frequente (constrita) 
   3. Largura aumenta / diminui irregularmente 
 a. Protuberâncias pequenas (encaroçada) 
 b. Protuberâncias grandes (tuberosa) 
____________________________________________ 
MESOESTRUTURA(P-T)–Características da 
laminação 
 
P. Perfil laminar 
   1. Côncavo 
   2. Plano 
   3. Convexo 
 a. Pouco 
 b. Moderadamente 
 c. Muito 
   4. Parabólico 
   5. Anguloso (agudo, obtuso= laminação coniforme) 
 a. Sem zona axial 
 b. Com zona axial 
   6. Retangular 
   7. Rômbico 
8. Sem laminação evidente  
 
Q. Ondulação laminar 
   1. Ausente (laminação lisa) 
   2. Ondulada ou crenulada 
   3. Duplamente ondulada ou crenulada 
 

R. Herança laminar (regularidade do empilhamento; se 
pertinente, indicar se o empilhamento é simétrico ou 
assimétrico) 
   1. Das lâminas 
 a. Baixa 
 b. Moderada 
 c. Alta 
   2. Da zona axial em estromatólitos colunares com 
laminação coniforme 
 a. Baixa 
 b. Moderada 
 c. Alta 
 
S. Discordâncias internas (erosivas) presentes 
   1. Não 
   2. Sim 
 
T. Relação lâmina/sedimento na margem da estrutura 
   1. Lâminas se adentram no sedimento? 
 a. Não (margem lisa) 
 b. Lâminas se estendem irregularmente para  
      dentro dos sedimentos (margem fimbriada) 
 c. Lâminas se estendem regularmente para  
      dentro dos sedimentos (margem serrilhada)
2. Lâminas recobrem as lâminas anteriores? 
 a. Não 
 b. Infletem sim, mas não recobrem anteriores 
 c. Recobrimento parcial (parede parcial) 
 d. Recobrimento extenso (parede) 
   3. Margem está recoberta por manto não laminado? 
 a. Não 
 b. Parcialmente 
 c. Extensivamente 
____________________________________________
MICROESTRUTURA – Características petrográficas 
da laminação e da rocha em geral: Componentes, 
textura, tramas, mineralogia primária, diagenética, 
secundária; porosidade; estruturas sedimentares 
associadas 
 
 
____________________________________________
OUTRAS CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR 
Dimensões dos corpos individuais e dos conjuntos 

(bioermas, biostromas) 
Tendências, ciclos ou eventos raros evidentes 

nasucessão dos estromatólitos 
Alteração tectônica 
Alteração intempérica 
Análise química (em laboratório): composição, 

isótopos estáveis 
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Quanto à taxonomia de estromatólitos baseado em sistema binominal de grupos 

e formas, herdada da escola russa de estudos de estromatólitos, não foi adotado neste 

trabalho, dando-se preferência para a descrição de alguns caracteres para se referir às 

formas encontradas. Apenas em alguns casos o nome da forma foi citado, 

principalmente quando se tratou de estromatólitos já descritos em trabalhos anteriores e 

apenas revistos neste projeto, a fim de facilitar a comparação dos dados relatados no 

trabalho original e neste trabalho.  

A análise petrográfica dos microbialíticos foi realizada em estereomicroscópio 

binocular marca Quimiss, modelo Q734ZTF, e em microscópico petrográfico com luz 

transmitida polarizada, da marca Zeiss, modelo AxioLab, ambos encontram-se no 

Laboratório de Estudos Paleobiológicos do Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo. Também foram utilizados microscópio Zeiss Axioplan 2 com sistema de 

imageamento Leica Application Suite e Lupa Zeiss Stemi SV11 com sistema de 

imageamento Leica Qwin 550 IW, ambos do Laboratório de Petrografia Sedimentar.  

Para a classificação dos carbonatos, optou-se pela proposta de Dunham (1962), 

pois leva em consideração as texturas carbonáticas (tabela 5.1.2). Já a interpretação 

integradora dos conceitos de carbonatos e microbialitos foram feitas com base nos 

trabalhos de Bertrand-Sarfati (1972) e Turner et al. (2000). As tramas relatadas serão 

melhor detalhadas no capítulo 5, parte 2. Interpretações paleoambientais foram feitas 

com base na proposta de Grotzinger (1989). 

  

Tabela 5.1.2. Classificação de rochas carbonáticas segundo Dunham (1962).  
Textura deposicional reconhecível  

 
Textura 

deposicional 
não 

reconhecível

Componentes originais não foram mantidos juntos 
durante a deposição Componentes 

originais 
mantidos juntos 

durante a 
deposição 

Contém lama Ausência de 
lama, 

suportado 
por grãos 

Suportado por lama 
Suportado 
por grãos <10% grãos > 10% 

grãos 
Mudstone Wackestone Packstone Grainstone Boundstone Carbonato 

cristalino 
 
A análise isotópica utilizou-se de 37 amostras de carbonatos (anexo 2) 

homogêneos e não- alterados, cujo controle foi feito através de lâminas petrográficas 

(Kaufman & Knoll. 1995). Amostras foram coletadas utilizando-se um microdriller 

disponível no Laboratório de Estudos Cársticos do IGc/USP, o que permitiu maior 

controle da área de coleta nas amostras. Com exceção das localidades PRD, SSD e 
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ARC, cujos dados foram extraídos de outros trabalhos, amostras representativas de cada 

localidade foram submetidas a este tipo de análise. Para tanto, uma alíquota de poucos 

microgramas foi separada e destinada à análise isotópica no Laboratório e Isótopos 

Estáveis do Instituto de Geociências. Utilizou-se espectrômetro de massa de fonte 

gasosa GEO 20-20 para análise de isótopos de δ13C e δ18O, da marca Finnigan, com 

base em protocolo padrão e pré-estabelecido, totalmente automatizado. 

 

 

5.1.4. Resultados 

Os microbialitos encontrados consistem de onze tipos, incluindo algumas formas 

silicificadas. Variam de microbialitos que se desenvolveram em diferentes formas fixas 

ao substrato, até oncoides, que se desenvolvem próximo ao substrato, mas não fixos a 

ele. Parte das formas se desenvolveu em biostromas pouco espessos, porém outras das 

formas compõem extensos bioermas (tabela 5.1.3). 

 

Tabela 5.1.3. Resumo dos microbialitos coletados em afloramentos da Formação Sete 
Lagoas.  

Afloramento Microbialito 
Preservação 

Modo de 
Ocorrência Carbonato 

Carbonato 
silicificado 

PRD 
Formas colunares 

ramificadas 
X  Bioerma 

Oncoides X  Camadas 
RSF Formas turbinadas X  Bioerma 

FZA 

Domos isolados X  Biostroma 

Laminitos X X 
Biostroma ou 

camadas 
Oncoides X X Camadas 

UNM/UNE 

Colunas cilíndricas 
ramificadas 

X  Camada 

Colunares cilíndricas com 
projeções 

 X Biostroma 

Laminitos  X Biostroma 
Domos achatados e 

lateralmente contínuos 
 X Bioerma 

Domos arredondados e 
lateralmente contínuos 

 X Blocos soltos 

FFU 
Laminitos abobadados X  

Blocos soltos 
e bioerma 

Formas colunares   Bioerma 
PAI Laminitos X  Biostroma 

ARC Bulbos X  
Bioerma e 
camadas 

SSD Laminitos X  Biostroma 
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Descrição dos Microbialitos da Formação Sete Lagoas 

 

Oncoides 
(Figuras 5.1.5e e 5.1.15c) 

 

Localidade. Fazenda Araras, Piumhí, MG (localidade FZA); BR-040, km 457, posto da 

Polícia Rodoviária, próximo à Sete Lagoas, MG (localidade PRD). 

Posição estratigráfica. Localidade FAZ corresponde à base da formação e a localidade 

PRD ao topo da Formação Sete Lagoas.  

Modo de ocorrência. Camadas muito espessas em ambas as ocorrências.  

Forma. Esferoidal, elipsoidal ou poligonais. 

Corte longitudinal. Grãos carbonáticos envelopados. Núcleos compostos de grãos de 

quartzo ou de material micritizado. Córtices multilamelares. Tamanho entre 10 e 300 

µm. 

Laminação. Lamelas planas e lisas, lateralmente contínuas, com raras ocorrências de 

descontinuidades. 

Trama. laminações finas (submicrométricas) de micrita maciça.  

Análises com microscopia petrográfica com nicois cruzados mostram que o núcleo dos 

oncoides apresenta textura micrítica, reliquiar de ooides e oncoides de núcleo simples. 

Já na localidade FZA, os oncoides são raros e suas lamelas consistem de alternância de 

laminações claras e escuras, ambas micríticas. Embora semelhante aos oncoides da 

localidade PRD, os oncoides da Fazenda Araras não apresentam o aspecto radial 

reliquiar e seu núcleo pode consistir de estruturas micritizadas ou de grãos de quartzo. 

Em ambas as ocorrências camadas com oncoides ocorrem abaixo (localidade PRD) ou 

entre bioermas (FZA). 

Relatos anteriores. Fairchild & Schorscher (1985) e Fairchild et al. (1996) relataram a 

ocorrência destas formas na região de Piumhí. No entanto, por se tratar de um resumo 

em evento, o material não foi ilustrado. 

 

Laminitos 
(Figuras 5.1.2c-d, 5.1.3a-b, 5.1.6b-d e 5.1.10b-e) 

 

Localidade. Rodovia LMG 628, km 79, Unaí, MG (localidade UNE), Fazenda Araras, 

Piumhí, MG (localidade FZA), Rodovia MG-170, entre Pains e Pimenta, MG 

(localidade PAI) e Serra de São Domingos, próximo à Buritis, MG (localidade SSD). 
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Posição estratigráfica. Base e topo da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Biostromas ou camadas muito finas. 

Forma. Esteiras estratiformes lateralmente ligadas.  

Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto, atitude ereta e formas contíguas.  

Contornos transversais. Não observados. 

Laminação. Perfil laminar pouco convexo, laminação ondulada a crenulada, sub-

milimétrica, alta herança laminar e ocorrência de discordâncias laminares.  

Trama. Matéria orgânica amorfa, micrítica maciça e fenestrada, granular, peloidal, 

mineral, grumosa, bolsões de matéria orgânica e fiapos. 

Relatos anteriores. Laminitos são a forma mais comum de microbialito relatado na 

Formação Sete Lagoas. Além de terem sido identificados em quatro localidades neste 

trabalho, também foram encontrados na localidade de Rio São Vicente, próximo a São 

Domingos, em Goiás (Fairchild et al., 1996).  

Na sucessão em Unaí ocorre recobrindo níveis de domos de topo achatado em cerca de 

3 ciclos. Cada ciclo finaliza com laminitos brechados demosntrando tendência de 

razeamento (figuras 5.1.2.b-c). 

 

 

Laminitos abobadados 
(Figuras 5.1.7b,e-f, 5.1.8d-e) 

 

Localidade. Fazenda Funil, próximo à Cabeceiras, Goiás (localidade FFU). 

Posição estratigráfica. Topo da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Blocos soltos e bioerma. 

Forma. Laminitos abobadados, passando a pseudocolunares em alguns pontos.  

Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto e atitude ereta e inclinada. Formas 

contíguas com até 20 centímetros de espessura. 

Contornos transversais. Não observado. 

Laminação. Perfil laminar plano a muito convexo, laminação lisa e alta herança 

laminar. Amplitude laminar alcança até 1 cm. Margens lisas, recobrindo a laminação 

anterior em alguns pontos. Presença de microdiscordâncias internas. 

Trama. Micrítica maciça e fenestrada, peloidal e grumosa. 

Relatos anteriores. Farichild et al. (1996) encontraram domos achatados métricos e 

formas pesudocolunares próximo á entrada da antiga Pedreira Agrofiller e da Pedreira 
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Britacal, nas imediações da Fazenda Funil. Em uma das frentes de lavra da Pedreira 

Agrofiller, é possível observar pseudocolunas formando densos aglomerados em um 

biostroma de cerca de 2 metros de espessura (Fairchild et al., em preparação). 

 

 

Domos isolados 
(Figura 5.1.5a-c) 

 

Localidade. Fazenda Araras, próximo a Piumhí, Minas Gerais. 

Posição estratigráfica. Base da Formação Sete Lagoas  

Modo de ocorrência. Bioerma lenticular composto de formas mal preservadas. 

Forma. Domos arredondados. 

Corte longitudinais. Domos isolados com vetor de crescimento reto.   

Contornos transversais. Não observado devido à sua posição no afloramento. 

Laminação. Laminação moderadamente convexa, lisa a ondulada, com alta herança 

laminar. Amplitude laminar milimétrica. Discordâncias internas, assim como a relação 

entre a laminação e o sedimento não observadas devido à baixa qualidade de 

preservação do material.  

Trama. Matéria orgânica amorfa, micrítica maciça e bolsões de matéria orgânica. 

Relatos anteriores. Fairchild & Schorscher (1985) relataram estromatólitos dômicos 

centimétricos na região de Piumhí. No entanto, por se tratar de um resumo em evento, o 

material não foi ilustrado. Formas assim também foram repostadas por Fairchild e 

colaboradores em 1996 nas localidades Britacal e Agrofiller, nas imediações da Fazenda 

Funil (localidade FFU), próximo a Cabeceiras, GO, porém não foram detalhadas neste 

trabalho. Outra ocorrência de estromatólitos dômicos foi detalhada no trabalho de 

Fairchild et al. (1980) na Fazenda Cedral, próximo a São Domingos, em Goiás.  

 

Domos de topo arredondado lateralmente ligados 
(Figura 5.1.3 f-j) 

 

Localidade. Rodovia LMG 628, km 79, Unaí, MG (localidade UNE). 

Posição estratigráfica. Base da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Blocos soltos. 

Forma. Estromatólitos dômicos arredondados e lateralmente ligados.  
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Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto, atitude ereta e formas contíguas. Topo 

não preservado.  

Contornos transversais. Formas equidimensionais e tridimensionais. 

Laminação. Perfil laminar pouco convexo, laminação lisa, alta herança laminar e 

discordâncias laminares ausentes. Amplitude laminar (que também define o tamanho da 

forma) é de cerca de 5 centímetros. Margens lisas, recobrindo a laminação anterior. 

Trama. Matéria orgânica amorfa. 

Discussão. Embora trata-se de domos lateralmente ligados, tal como a forma anterior, 

vários detalhes as diferenciam. Os domos lateralmente contínuos e de topo arredondado 

apresentam maior relevo sinóptico, menor diâmetro e largura, e microfábrica em tufos 

ou de matéria orgânica amorfa. Embora a forma final, mesoscópica, seja semelhante 

àquela descrita anteriormente, percebe-se que os processos e possivelmente a paleobiota 

envolvida na sua formação eram diferentes. Isso mostra como diferentes processos 

podem resultar na mesma forma mesoscópica, fazendo com que os estromatólitos não 

sejam úteis para correlações bioestratigráficas. 

 

 

Domos de topo achatado lateralmente ligados 
(Figura 5.1.4c-f) 

 

Localidade. Rodovia LMG 628, km 79, Unaí, MG (localidade UNE). 

Posição estratigráfica. Base da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Bioerma lenticular composto de formas bem preservadas. 

Forma. Estromatólitos dômicos abobadados e lateralmente ligados.  

Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto, atitude ereta e formas contíguas.  

Contornos transversais. Formas equidimensionais e tridimensionais. 

Laminação. Perfil laminar pouco convexo, laminação lisa, alta herança laminar e 

discordâncias laminares ausentes. Amplitude laminar milimétrica. Margens lisas, 

recobrindo a laminação anterior. 

Trama. Matéria orgânica amorfa e mineral. 

Relatos anteriores. Em 1986, Subacius e Fairchild descreveram estromatólitos também 

da região de Unaí, mas alguns quilômetros a sul da área estudada, e que eram muito 

similares a às formas aqui descritas, classificando-os como Stratifera. O estudo de 

Subacius & Fairchild foi importante por relatar microfósseis formadores de 
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estromatólitos dômicos lateralmente contínuos como este. Os autores encontraram 

formas cocoidais e atribuíram a eles a formação do estromatólito. De acordo com o 

trabalho de Bartley et al. (2000), cianobactérias cocoides tendem a formar 

estromatólitos abobadados em áreas muito rasas, geralmente de supramaré. No 

afloramento estudado, as formas dômicas lateralmente contínuas e de topo achatado 

ocorrem sobrepostas por níveis de laminitos, que por sua vez são sobrepostos por 

brechas intraformacionais, geradas a partir da fragmentação destes laminitos. Além 

disso, o relevo sinóptico destas formas é de poucos centímetros (< 2cm). Portanto, a 

forma abobadada, aliada ao baixo relevo sinóptico e à presença de fósseis cocoides em 

formas análogas, permite assumir que trata-se de um estromatólito que representa 

ambientes rasos, podendo encaixá-lo em ambiente de supramaré a intermaré rasa. Na 

Formação Sete Lagoas, estão restritos à localidade UNM/UNE, na base da formação. 

 

 

Bulbos 
(Figura 5.1.9b-d) 

 

Localidade. Pedreira Mina da Bocaina (pertencente à Companhia Siderúrgica Nacional 

- CSN) e Mina COMIG, ambas em Arcos, MG  (localidade ARC). 

Posição estratigráfica. Topo da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Pequenos bioermas e em camada espessa. 

Forma. Estromatólitos dômicos bulbosos.  

Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto e atitude ereta.  

Contornos transversais. Formas irregulares e bordas lisas. 

Laminação. Perfil laminar muito convexo, laminação lisa, alta herança laminar e 

discordâncias laminares ausentes. Amplitude laminar de 2 centímetros em média. 

Margens lisas, recobrindo a laminação anterior. Pontualmente o relevo sinóptico das 

laminações fica maior, dando origem de pequenos domos ou colunas crescendo sobre os 

bulbos estromatolíticos. 

Trama. Grumosa e micrítica maciça. 

Relatos anteriores. Em sua dissertação de 1995, Lopes relatou a ocorrência destas 

formas no entorno de Arcos, MG. As formas foram descritas pela autora como 

estromatólitos estratiformes com pequenas colunas esparsas. Elas foram atribuídas a 

planícies de maré, entre a inframaré e intermaré. 
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Colunas cilíndricas turbinadas 
(Figuras 5.1.11c-f, 5.1.12) 

 

Localidade. BR-262, entre Moema e Luz, à beira do Rio São Francisco, Minas Gerais. 

Posição estratigráfica. Topo da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Bioermas lenticulares. 

Forma. Colunas cilíndricas turbinadas.  

Corte longitudinal. A atitude de crescimento é multivetorial, com colunas crescendo 

verticalmente, ou inclinadas ou proternadas. As colunas variam de contíguas a 

próximas, no que parece ser uma feição primária, já que não foram encontradas feições 

de compactação ao longo do afloramento. Colunas alcançam até 10 centímetros de 

altura. 

Contornos transversais. Formas equidimensionais e arredondadas. 

Laminação. Perfil laminar pouco convexo, laminação lisa, alta herança laminar e 

presença de discordâncias laminares. Amplitude laminar milimétrico. Margens lisas, 

recobrindo a laminação anterior. 

Trama. Granular e micrítica fenestrada. 

 

 

Colunas cilíndricas 
(Figura 5.1.8a-b) 

 

Localidade. Fazenda Funil, próximo à Cabeceiras, Goiás (localidade FFU). 

Posição estratigráfica. Topo da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Bioermas. 

Forma. Estromatólitos colunares cilíndricos.  

Corte longitudinal. Não observado.  

Contornos transversais. Formas equidimensionais circulares a elípticas, com borda 

arredondada. Diâmetro entre 10 e 25 centímetros. 

Laminação. Não observada. 

Trama. Não observada. 
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Colunas cilíndricas com projeções 
(Figura 5.1.4a-b) 

 

Localidade. LMG 628, km 79, Unaí, MG (localidade UNE). 

Posição estratigráfica. Base da Formação Sete Lagoas. 

Modo de ocorrência. Biostroma. 

Forma. Estromatólitos cilíndricos.  

Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto e atitude ereta. Colunas próximas com 

altura entre 3 e 11 centímetros. Ocorrência de projeções laterais divergentes na maior 

parte das colunas. O comprimento das projeções não ultrapassa 1,5 centímetros.   

Contornos transversais. Não observado. 

Laminação. Perfil laminar muito convexo, laminação lisa, alta herança laminar. 

Amplitude laminar milimétrica. Margens lisas, recobrindo a laminação anterior. 

Trama. Matéria orgânica amorfa e tufos em leques. 

 

 

Colunas ramificadas 
(Figuras 5.1.3c-e, 5.1.13c-d, 5.1.14, 5.1.15a-b) 

 

Localidade. Afloramento na LMG 628, km 79, em Unaí, MG (localidade UNE); 

Rodovia BR-040, km 457, posto da Polícia Rodoviária próximo à Sete Lagoas, MG 

(localidade PRD). 

Posição estratigráfica. Base da Formação Sete Lagoas (localidade UNE) e topo da 

formação (localidade PRD).  

Modo de ocorrência. Na localidade UNE os estromatólitos ocorrem como bioestromas 

de média espessura (entre 12 e 52 cm). As colunas, mal preservadas, podem ser vistas 

devido ao intemperismo que acabou destacando as estruturas da matriz. 

Na localidade PRD os bioermas de estromatólitos colunares afloram por, pelo menos, 

seis metros de altura e pelo menos dez metros de comprimento. Apresentam traços da 

morfologia da coluna e da laminação bem preservados, porém altamente recristalizados 

e tectonizados o que lhes confere aspecto alongado. 

Forma. Colunas cilíndricas, às vezes, turbinadas. 

Corte longitudinal. Vetor de crescimento reto, atitude ereta ou inclinada (na borda do 

bioerma), silhueta uniforme. Ramificações dicótomas divergentes ou paralelas, e em 

ambos os casos frequentes. Colunas espaçadas no caso da localidade UNE, e muito 



 

  Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014   

94Resultados

próximas a contíguas no caso da localidade PRD por ação do tectonismo. Colunas 

alongadas, com até 20 centímetros em UNE e 30 centímetros em PRD. 

Contornos transversais. Contorno transversal poligonal a irregular, às vezes elíptico. 

Borda arredondada.  

Laminação. Nas amostras da localidade UNE é possível observar a laminação a olho nu. 

Trata-se de lâminas côncavas, lisas e com alta herança laminar. Laminações recobrem a 

laminação anterior, mas não formam manto. No caso das colunas da localidade PRD, na 

maior parte das amostras a laminação não é evidente. Quando observável tem perfil 

pouco convexo. A ondulação laminar varia de lisa a ondulada. Alta herança laminar. 

Amplitude laminar não observada devido á preservação. Presença de discordâncias 

internas. Ocorre recobrimento parcial das lâminas anteriores e, portanto, não adentram 

no sedimento e não formam manto. 

Trama. Matéria orgãnica amorfa, peloidal, mineral, grumosa, micrítica fenestrada e 

tufos em leques. 

Relatos anteriores. A ocorrência em Unaí já era conhecida, mas nunca fora antes 

detalhada. Pode-se notar que o crescimento de colunas cilíndricas e ramificadas foi 

esporádico, uma vez que ocorre em duas camadas não muito espessas e com baixa 

densidade. Já a ocorrência da localidade PRD foi relatada e detalhadamente descrita por 

Cassedanne (1965) e Marchese (1974). Segundo este último, são estromatólitos 

Gymnosolenida, de acordo com os critérios propostos por Raaben (1969). Marchese 

também utilizou a classificação de Logan e colaboradores (1964) atribuindo-lhes a 

classificação LLH-C ou S na base, passando para SH-V ou SH-I no meio da seção, 

tornando-se SH-V e SH-I, ambas combinada com C, no topo. Marchese concluiu que se 

tratava de mar raso e quente, na zona intramarés. O autor ainda propôs uma idade para 

esta ocorrência, como era usual na época do trabalho, concluindo que se tratava de 

fósseis do Rifeano Superior, com 950 a 650 Ma.  
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Dados isotópicos 

A Formação Sete Lagoas carece de qualquer outra ferramenta estratigráfica que 

permita a organização e correlação de seus afloramentos, a não ser por seus perfis 

quimioestratigráficos. Valores de δ13C e δ18O têm sido amplamente utilizados como 

balizadores estratigráficos (i.e. Misi et al., 2007; Martins & Lemos, 2007; Vieira et al., 

2007a; Caxito et al., 2012; Alvarenga et al., 2014), já valores de 87Sr/86Sr pouco variam 

ao longo da Formação Sete Lagoas. Estudos paleontológicos não foram férteis. e tem 

ajudado a entender o desenvolvimento da Bacia Bambuí à época da deposição da 

Formação Sete Lagoas (Martins & Lemos, 2007). 

Dados isotópicos de δ13C obtidos em afloramentos e em furos de sondagem 

obtidos nas regiões de Serra de São Domingos, na parte norte de Minas Gerais, na Serra 

do Ramalho, na Bahia e em várias localidades da Bacia Bambuí, podem ser utilizados 

para dividir a Formação Sete Lagoas em duas partes, uma basal, caracterizada por 

valores que passam de negativos a +5‰, e uma parte superior, cujos valores vão de  

+5‰ a + 14‰. Esta distinção de valores permitiu identificar eventos globais, como por 

exemplo a ocorrência de uma das glaciações (glaciação Marinoana) do final do 

Neoproterozoico na base e atribuir uma possível idade à formação, além de servirem 

para estabelecer correlações dentro da bacia (Alvarenga et al, 2007b; Misi et al., 2007; 

Martins & Lemos, 2007;  Caxito et al., 2012). Baseado nesta argumentação, os valores 

de δ13C obtidos no âmbito do presente trabalho foram utilizados como balizadores 

estratigráficos (tabela 5.1.4), permitindo posicionar verticalmente as amostras de 

microbialitos ao longo da estratigrafia da Formação Sete Lagoas. 

Seguindo-se o cenário proposto por Misi et al. (2007) e Martins & Lemos 

(2007), espera-se que a porção inferior da Formação Sete Lagoas, correspondente à capa 

carbonática e litologias depositadas ainda sob influência do processo de degelo, 

apresente isótopos de δ13C negativos que gradualmente alcançam valores de 

aproximadamente +5‰. Valores acima de +5‰ coincidem com amostras oriundas da 

porção superior da formação, cuja base é demarcada regionalmente, em toda a bacia, 

por uma discordância erosiva e mudança faciológica. Nesta porção superior, os valores 

de δ13C aumentam paulatinamente até chegarem a picos de aproximadamente +10‰ 

(figura 2 de Martins & Lemos, 2007).  
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Tabela 5.1.4. Resultados das análises de δ13C e δ18O em amostras de microbialitos 
coletados neste trabalho, com exceção das localidades PRD, SSD e ARC, cujos dados 
foram extraídos de Vieira et al. (2007b), Alvarenga et al. (2014) e Kuchenbecker 
(2011). Ver anexo 2 para tabela com dados completos.  

Afloramento δ13C (VPDB) δ18O (VSMOW) 

PRD +10.62 a + 11.81‰ -7.79 a -12.47‰ 

RSF +9.32 a +9.65‰ -8.03 a -8.94‰ 

FZA -0.64 a +0.94‰ -7.98 a -11.51‰ 

UNM/UNE -3.97 a -0.63‰ -6.22 a -7.27‰ 

FFU +1.68 a + 1.78‰ -2.17 a -3.16‰ 

PAI +0.68 a +1.19‰ -7.29 a -8.60‰ 

ARC +5.41 e +7.34‰ -7.63 e -7.65 

SSD +8.0 a +11.4‰ -3.6 a -6.3‰ 

 

Para a verificação de alteração dos índices de  δ13C e δ18O, seguiu-se as ideias 

propostas por Jacobsen & Kaufman (1999) e Knauth & Kennedy (2009), ou seja, de 

estabelecer correlações através de gráficos de dispersão (figura 5.1.16).  

A 

continua na próxima página
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Figura 5.1.16. A: Gráfico de dispersão de pontos mostrando a relação entre dados do 
isótopo de δ13C e δ18O nas localidades analisadas. Área em vermelho representa a 
forbidden zone de Knouth & Kennedy (2009), ou seja, em que os dados certamente 
refletem condições de metamorfismo e não dados primários, ou estão ligados à oxidação 
de metano. A área em azul representa valores de ambos os isótopos que refletem 
condições primárias segundo Jacobsen & Kaufman (1999) e Knouth & Kennedy (2009). 
A linha laranja representa o limite de valores de δ13C que representam a discordância 
regional presente em toda a Formação Sete Lagoas. Dados plotados fora da área azul 
tendem a estarem metamorfizados de acordo com Jacobsen & Kaufan (1999). B: relação 
entre δ13C e δ18O a partir de amostras do Neoproterozoico de várias localidades 
demonstrando concentração dos pontos próximo às áreas indicadoras de metamorfismo 
ou que envolvem oxidação de metano (Knouth & Kennedy, 2009). Estes dados têm 
servido à interpretações geoquímicas mesmo quando próximos a índices alterados. 
Notar que os dados obtidos no presente trabalho coincidem com a área de pontos aceitos 
para o Neoproterozoico. 

 

 

Costuma-se considerar de boa confiabilidade dados de δ13C acompanhando 

valores de δ18O, desde que estes últimos não se encaixem na forbidden zone de Knouth 

& Kennedy (2009), os quais indicam valores alterados por metamorfismo ou 

relacionados à oxidação de metano.  Ao mesmo, quanto menores os valores de δ18O, 

maior a chance de representar valores secundários de acordo com  Jacobsen & Kaufan 

(1999). Os dados utilizados na figura 5.1.16a são os dados isotópicos δ13C e δ18O das 

δ1

8O (‰) 

B 
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amostras analisadas neste trabalho e aproveitadas de outros autores. Nota-se que boa 

parte dos resultados apresenta boa confiabilidade, conforme os critérios de Jacobsen & 

Kaufan (1999) e de Knouth & Kennedy (2009), embora seja interessante destacar que os 

valores asseguradamente primários não são tão diferentes daqueles alterados.  

Dados das localidades FZA (Fazenda Araras, Piumhí) e PRD (Posto da polícia 

Rodoviária, próximo à Sete Lagoas, MG) apresentaram valores de δ18O abaixo de -

10‰, o que pode indicar metamorfismo. No entanto, os dados da localidade PRD, 

aproveitados do trabalho de Vieira et al. (2007b), mostram que, embora os valores 

fiquem abaixo do índice adotado como limite para o metamorfismo, estes dados foram 

considerados primários. Por esta razão e por apresentarem-se muito próximos uns aos 

outros, mostrando uma tendência local, os dados da localidade FZA também foram 

considerados primários. 

Como exposto na figura 5.1.16, boa parte dos valores fica dentro da área 

aceitável como representativa de dados primários, fazendo com que os valores aqui 

obtidos possam ser utilizados como balizadores estratigráficos. Isto posto, a ordem 

estratigráfica das localidades onde a Formação Sete Lagoas ocorre e que foram 

abordadas neste trabalho (tabela 5.1.5 e figura 5.1.17) passa a ser as localidades em 

Unaí (localidade UNM/UNE), Piumhí (localidade FZA), Pains (localidade PAI) e 

Cabeceiras (localidade FFU) na base, e as localidades em Arcos (localidade ARC), 

Serra de São Domingos (localidade SSD), beira do Rio São Francisco (localidade RSF) 

e Sete Lagoas (localidade PRD), no topo, praticamente com sedimentação 

contemporânea. 
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A distribuição geográfica dos microbialitos da Formação Sete Lagoas 

Microbialitos foram recuperados nas litologias da Formação Sete Lagoas 

distribuídas nos estados de Minas Gerais e Goiás. Tais ocorrências estão, de acordo com 

trabalhos de de Dardenne (2000) e Alkmim (2001), distribuídas na porção sul do Cráton 

do São Francisco e nas porções norte, central e sul da Faixa Brasília. Na porção norte do 

cráton não foram recuperados microbialitos. A tabela a seguir (tabela 5.1.6) resume a 

distribuição dos microbialitos nos compartimentos tectônicos estudados. 

 

 

Tabela 5.1.6. Distribuição dos microbialitos estudados sobre o Cráton do São Francisco 
e Faixa Brasília. O posicionamento estratigráfico feito com base nos isótopos de δ13C. 
   Compartimento 
             tectônico    
 
Posição  
Estratigráfica 

Cráton do São Francisco Faixa Brasília 

Norte Sul Norte Centro Sul 

Topo 
(fácies Lagoa 

Santa) 

 PRD    
 RSF    
  SSD   
 ARC    

Base 
(fácies Pedro 

Leopoldo) 

   FFU  
 PAI    
    FZA 
   UNM/UNE  

 

 

 

5.1.5. Discussão 

A diversidade de microbialitos da Formação Sete Lagoas 

O levantamento de microbialitos realizados neste trabalho permitiu identificar a 

ocorrência de onze formas, entre elas colunas cilíndricas com ramificações paralelas, ou 

com projeções, ou apenas cilíndricas, domos isolados, domos lateralmente ligados e de 

topo arredondado, domos lateralmente ligados de contorno abobadado, colunas 

turbinadas, formas bulbosas, laminitos (formas estratiformes), laminitos abobadados 

(pseudocolunares em alguns pontos) e oncoides. Estas formas encontram-se desde a 

base da Formação Sete Lagoas até o contato com a unidade sobrajacente, a Formação 

Serra de Santa Helena.  
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Ao juntar os dados aqui coletados com aqueles relatados na literatura, o registro 

microbialítico da Formação Sete Lagoas ainda conta com formas colunares cilíndricas 

com ramificação divergente (Fairchild et al., 1996) e microestromatólitos conhecidos 

como Frutexites (Fairchild & Schorscher, 1985). Logo, ao todo, são conhecidas 13 

formas microbialíticas, desde formas simples a elaboradas, distribuídas ao longo de toda 

a estratigrafia da formação e encontradas tanto sobre as litologias que estão sobre o 

Cráton do São Francisco, bem como naquelas que estão no contexto da Faixa Brasília. 

Tendo em vista a amplitude estratigráfica destes fósseis e sua distribuição geográfica, 

fica evidente que uma das principais aplicações pode ser no sentido de entender os 

paleoambientes que faziam parte da Bacia Bambuí no início de sua deposição, ou seja, 

durante a deposição da Formação Sete Lagoas.  

A maior diversidade microbialítica encontra-se na fácies Pedro Leopoldo, onde 

foram identificadas nove formas (figura 5.1.18), boa parte observada na localidade 

UNM/UNE, em Unaí, Minas Gerais. Na Fácies Lagoa Santa foram identificadas apenas 

cinco formas, sendo três (oncoides, laminitos e colunas cilíndricas ramificadas) em 

comum com a base, enquanto que bulbos e colunas cilíndricas turbinadas são formas 

exclusivas desta fácies. 

É importante notar que os registros microbialíticos acima da discordância 

regional, presente em toda a bacia e que marca um momento em que a unidade ficou 

exposta à erosão, são típicos de águas rasas devido ao seu baixo relevo sinóptico, e, 

portanto, atribuído aqui à ambientes de supramaré ou intermaré rasa. As formas 

colunares mais elaboradas, como as turbinadas da localidade RSF e as ramificadas da 

localidade PRD só ocorrem no topo da Formação Sete Lagoas. Isso significa que a 

retomada da transgressão marinha, que teria voltado a cobrir boa parte da bacia, pode ter 

sido lenta, permitindo o desenvolvimento de formas simples e de baixo relevo sinóptico 

na Fácies Lagoa Santa. 

Ainda no âmbito da interpretação paleoambiental de cada forma aqui relatada, 

foi adotado o modelo proposto por Grotzinger  (1989, figura 5.1.19) e o relevo sinóptico 

das formas, uma vez que ele corresponde à altura que a esteira formadora do 

estromatólito fica acima da interface sedimento-água. De acordo com o modelo, formas 

mais alongadas, tais como cones, tendem a ocorrer abaixo do nível de ondas, onde a 

coluna d´água é maior e a competição por áreas com acesso à luz é maior. Acima do 

nível de onda de tempo bom ocorrem formas com menor amplitude, entre elas domos e 

formas semelhantes, esteiras estratiformes (laminitos) e oncoides. Aplicando-se este 
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de áreas de supramaré a intermaré rasa, seguido de formas dômicas  e colunas 

cilíndricas com projeções típicas de áreas de intermaré,. Por fim colunas cilíndricas com 

ramificação paralela, cujo tamanho varia entre 10 e 20 cm, poderiam ser indicadores de 

ambientes de inframaré, mas seu relevo sinóptico baixo, de cerca de 1 cm e o 

preenchimento intercolunar também finamente estratificado, indica que se 

desenvolveram em ambientes rasos de intermaré, mas constantemente úmido ou 

recoberto por fina lâmina d´água, permitindo inferir que sua ramificação foi causada por 

uma questão sedimentar (alta precipitação ou aporte sedimentar) e não por competição 

por luz.   

As formas recuperadas na localidade FZA também representam diferentes níveis 

batimétricos, porém restritos à área de supramaré e intermaré. Laminitos, com 

ocorrências pontuais de cristais de anidrita são as formas que se desenvolveram nas 

áreas de supramaré, ao passo que oncoides e domos isolados podem ser atribuídos a 

ambientes de intermaré. 

Na localidade PAI foram encontrados apenas laminitos com poucos centímetros 

de espessura. Eles se alternam com níveis de grainstone compostos por brechas 

sedimentares, que representam retrabalhamento do substrato que foi fragmentado 

devido à exposição subaérea. Ambos os indícios apontam para áreas muito rasas, 

provavelmente supramaré. 

Os laminitos abobadados da localidade FFU, cujo tamanho varia entre 10 e 30 

centímetros aproximadamente e relevo sinóptico baixo, são exemplos de microbialitos 

das áreas de intermaré. Já as formas colunares cilíndricas, embora não observadas em 

corte longitudinal, apresentam tamanho grande a julgar pelos vários cortes transversais 

observados. Estes cortes apresentaram diâmetro de até 50 centímetros o que permite 

inferir colunas muito compridas, que poderiam alcançar até escala métrica. Com isso, 

estes microbialitos foram atribuídos no presente trabalho a ambientes de inframaré com 

espessa coluna d´água. 

As formas bulbosas recuperadas na localidade ARC, não ultrapassam 25 

centímetros de altura, apresentam relevo sinóptico baixo e estruturas de dissecação não 

foram observadas. Pode-se inferir que estas formas não ocupavam grandes 

profundidades com base em seu baixo relevo sinóptico. Bulbos podem ser considerados 

variantes de domos, sendo a única diferença entre eles a porção basal mais arredondada 

em direção ao interior do estromatólito do que domos, e, por isso, pode-se assumir que 

bulbos se desenvolviam na mesma profundidade que domos. Logo, de acordo com o 
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modelo aplicado neste estudo, formas dômicas e bulbosas podem desenvolver-se em 

ambientes próximo à interface água-ar em ambientes de plataforma ou na área de 

intermaré em rampas carbonáticas A ausência de estruturas de dissecação e de 

descontinuidades laminares indica que estas formas não ficaram expostas à condições 

de alta evaporação por tempo delongado, ou mesmo que ficassem expostas, retinham 

água suficiente para evitar a dissecação. Logo, as formas recuperadas em Arcos 

(localidade ARC) foram atribuídas a ambientes de intermaré intermediária a baixa, de 

modo que os bulbos estromatólitos ficavam um curto intervalo de tempo expostos.  

Já a localidade SSD, a exemplo da localidade PAI, também só apresentou 

laminitos, porém não intercalados com brachas sedimentares. Por esta razão, atribui-se a 

estas formas ambiente de intermaré baixa, ou seja, onde a coluna d´água era pouco 

espessa e as esteiras estavam constantemente sob a lâmina d´água. 

As formas colunares turbinadas da localidade RSF apresentam cerca de 20 

centímetros de altura e formam bioermas lenticulares cuja espessura é em torno de 55 

centímetros de espessura. Atribui-se estas formas a ambientes de inframaré raso, 

constantemente cobertos por lâmina d´água. 

Por fim, na localidade PRD foram observadas camadas de grainstone oncolítico, 

recobertas por extensos bioermas dômicos, com cerca de três metros de altura, 

compostos por estromatólitos colunares cilíndricos com ramificações paralelas. Os 

oncoides são estruturas que em mares atuais se desenvolvem em ambientes com 

influência de ondas, portanto, na região de intermaré. Já o nível superior, onde os 

estromatólitos ramificados se desenvolveram, era constantemente recoberto por lâmina 

d´água, uma vez que não foram observadas feições de dissecação ou dissolução no topo 

das colunas.  

Uma vez reconhecida a variedade de formas microbialíticas da Formação Sete 

Lagoas e o amplo espectro de paleoambientes nos quais se desenvolveram, fica a 

suspeita do significado destes microbialitos frente às mudanças climáticas ocorridas 

durante a deposição da Formação Sete Lagoas, e mediante à brusca diminuição que este 

grupo fóssil sofreu ao fim do Neoproterozoico. A partir deste momento, tratar-se-á dos 

microbialitos da Formação Sete Lagoas no contexto destes dois fatos, iniciando-se pelas 

mudanças climáticas e em seguida pelas mudanças na variedade e abundância de 

microbialitos Ediacaranos.  
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Os microbialitos da Formação Sete Lagoas no contexto pós-glacial 

 Como dito no começo deste capítulo, microbialitos estão entre as estruturas 

sedimentares típicas de capas carbonáticas. A inundação de áreas rasas e bem 

iluminadas em virtude da transgressão marinha causada pelo degelo teria favorecido a 

colonização e amplo estabelecimento de cianobactérias neste cenário, que, associada à 

oferta abundante de carbonato de cálcio por causa das altas taxas de intemperismo e 

pressão atmosférica de CO2, teria favorecido o desenvolvimento de microbialitos nas 

capas carbonáticas (Hoffman et al., 1998). Até o momento, três fácies microbialíticas 

foram identificadas em capas carbonáticas (Bosak et al., 2013), cada uma delas 

contendo uma forma típica de microbialito: estromatólitos alongados, megamarcas 

onduladas (termo traduzido a partir do inglês giant wave ripples) e estromatólitos 

dômicos associados à estruturas tubulares, conhecidos como tubestones stromatolites 

(figura 5.1.20).  

Figura 5.1.20. Formas microbialíticas associadas a capas pós-Marinoanas. A-B: 
estromatólitos alongados (do inglês elongated stromatolites). A: Formação 
Dreigratberg, Namíbia. B:  Formação Ravensthroat, Canadá. Fotos extraídas de Bosak 
et al. (2013). C: megamarca ondulada da Formação Mirassol D´Oeste, Grupo Araras, 
MT. D: estrutura tubular (rosa escuro) em meio a laminação microbiana (área rosa 
clara), ilustrando detalhe de um tubestone stromatolite. Fotos extraídas de Romero 
(2010). 
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Os estromatólitos alongados consistem de formas cilíndricas com altura métrica, 

com silhueta uniforme e corte transversal elipsoidal. Foram identificadas segundo 

Bosak e colaboradores (2013) em capas carbonáticas pós-Marinoanas no sul da Namíbia 

e no noroeste do Canadá.  

Megamarcas onduladas foram identificadas em doze capas carbonáticas, 

distribuídas nos paleocontinentes Amazônico, Alaska, Australia, Congo, Kalahari, 

Laurentia, Tasmania e Tuva-Mongolia (Hoffman & Li, 2009). Formaram-se devido à 

uma suposta alta pressão atmosférica e grandes diferenças de temperatura, que teriam 

resultado em ventos de alta velocidade e ondas de grandes amplitudes, cujo nível de 

base alcançava áreas hemipelágicas (Allen & Hoffman, 2005). Lamb (2012) propôs 

uma explicação alternativa para tais estruturas. Para formá-las, seria necessário apenas 

haver grãos de grande diâmetro, tais como os macropeloides, e rápida cimentação destes 

grãos, e que isso poderia ocorrer mesmo acima do nível de base de onda de tempo bom.  

Críticas a estes modelos, baseiam-se na ocorrência de grãos mais finos, tais 

como micrita e peloides, que ocorrem junto com as megamarcas onduladas (James et 

al., 2001; Romero, 2010; Bosak et al., 2013). Estes dois últimos componentes fogem ao 

esperado para sedimentos depositados sob condições tão energéticas, como foi 

modelado para a deposição das megamarcas onduladas e sua presença nesta fácies só 

pode ser explicada pela ação de aglutinação biologicamente induzida. Por esta razão, 

Bosak e seus colaboradores a consideraram um tipo de microbialito pós-glacial. Vale 

ressaltar que, uma análise das evidências relatadas por Hoffman (2011), megamarcas 

onduladas estão presentes em doze das vinte e nove capas carbonáticas pós-Marinoanas 

já identificadas. Destas, em dois casos, nas capas Nuccaleena e Stein Inferior, ambas na 

Australia, peloides não foram identificados. A ausência de peloides, cuja origem pode 

estar relacionada à calcificação de microrganismos, sugere que nem toda a megamarca 

ondulada associada a capas pode ser assumida como microbialito, o que contrapõe as 

ideias de Bosak e colaboradores (2013) e corrobora a ideia original de ser uma estrutura 

sedimentar conforme colocado por Allen & Hoffman (2005).    

O terceiro tipo de microbialito são os grandes domos estromatolíticos contendo 

estruturas tubulares dolomíticas associadas. A origem destes tubos tem sido atribuída a 

três fatores, entre eles icnofósseis (Cloud, 1968),  escape de fluídos (Cloud et al. 1974) e 

espaços construídos paulatinamente entre estromatólitos em ambientes supersaturados 

com carbonatos de cálcio (Corsetti & Grotzinger, 2005). Os estromatólitos aos quais 

estão associados consistem de grande domos, que alcançam até 140 metros de 
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comprimento e 50 metros de relevo sinóptico no Noonday Dolomite, Death Valley, 

EUA (Cloud et al., 1974). De acordo com Hoffman (2011), este microbialito encontra-

se em oito das vinte e nove capas carbonáticas pós-Marinoanas conhecidas, ocorrendo 

inclusive no Brasil, na capa carbonática da Formação Mirassol D´Oeste, Grupo Araras, 

na Faixa Paraguai Norte, Mato groo (Romero, 2010). 

Um dos exemplos clássicos de capa pós-Marinoana é a Formação Mirassol 

D´Oeste e a base da Formação Guia, no Grupo Araras, em Mato Grosso. Consiste em 

uma capa dolomítica que recobre os diamictitos da Formação Puga, e contém 

assinaturas típicas da fase pós-glacial, incluindo valores isotópicos muito negativos 

entre -2 e -10‰, leques de pseudomorfos de aragonita, megamarcas onduladas, 

megapeloides e estruturas tubulares associadas à estromatólitos dômicos (Nogueira et 

al., 2003; Romero, 2010). No afloramento da Pedreira Terconi, em Cáceres (MT), é 

possível observar que 2 metros acima do contato com o diamictito da Formação Puga 

ocorrem laminitos, que passam a estromatólitos dômicos com estruturas tubulares cerca 

de 2 metros acima. As megamarcas onduladas encerram a deposição da Formação 

Mirassol D´Oeste na Pedreira Terconi em cerca de 20 metros acima da base da 

formação e 5 metros acima das estruturas tubulares (Nogueira et al., 2006). Logo, dos 

três tipos de microbialitos associados à capas carbonáticas indicados por Bosak et al. 

(2013), dois estão presentes na Formação Mirassol D´Oeste. 

A diversidade de microbialitos na base da Formação Sete Lagoas sinaliza que o 

registro destes fósseis na fase pós-glacial pode ir além daquelas três formas propostas 

por Bosak et al. (2013). Por outro lado, na Formação Sete Lagoas, nenhum dos três 

morfotipos microbialíticos foi encontrado até o momento. Por exemplo, em relação a 

outras unidades pós-glaciais, a Formação Sete Lagoas apresenta uma diversidade de 

formas muito acima do esperado. 

Ao longo de todo o registro da formação, são onze formas identificadas no 

âmbito deste trabalho, que se somam ao estromatólitos colunares com ramificação 

divergente (Fairchild et al., 1996) e microestromatólitos do tipo Frutexites (Simonetti & 

Fairchild, 1989), o que totaliza então treze formas de microbialitos. Destas, nove formas 

ocorrem na Fácies pedro Leopoldo, base da unidade, ou seja, na altura em que os 

valores de δ13C são negativos, e portanto, representativos de capa carbonática. Tendo 

em vista a alta diversidade de formas microbialíticas na formação, realizou-se um 

levantamento de estromatólitos e outros microbialitos em capas carbonáticas pós-

Marinoanas. No entanto, cabe delinear que esta pesquisa considerou as unidades 
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litoestratigráficas como um todo por uma questão de limitação no acesso aos trabalhos. 

Sabe-se que algumas capas carbonáticas não se estendem por toda a unidade 

litoestratigráfica, limitando-se apenas à base da unidade, como é o caso da Formação 

Sete Lagoas seguindo o modelo de Caxito et al. (2012). Outras, ao contrário, excedem 

uma unidade e acabam abrangendo duas unidades litoestratigráficas. É o caso da capa 

carbonática do Grupo Araras, que abrange a Formação Mirassol D´Oeste e sua 

formação sobrajacente, a Formação Guia. O resultado deste levantamento está 

sumarizado na tabela a seguir (tabela 5.1.7). 

 

Tabela 5.1.7. Diversidade de microbialitos em capas carbonáticas pós-Marinoanas. 
Referências: (1) Hoffman (2011); (2) Nogueira et al. (2006); (3) Macdonald et al. 
(2009); (4) Raub et al. (2007); (5) Domack & Hoffman (2011); (6) Gaucher et al. 
(2005); (7) Frimmel (2011); (8) James et al. (2001); (9) Halverson (2011); (10) Calver 
& Walter (2000); (11) Trompette & Boudzoumou (1988); (12) Tait et al. (2011); (13) 
Corsetti & Grotzinger (2005). 

Formação 
(capa carbonática) 

Microbialitos Referências

Formação Mirassol 
D´Oeste, Grupo Araras, 
Brasil 

 Megamarcas onduladas 
 Tubos associados a estromatólitos 

dômicos 
1, 2 

Formação Nularvik, Alasca 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

 Estromatólitos ramificados 
 Estromatólitos pseudocolunares 
 Estromatólitos bulbosos 
 Estromatólitos alongados 
 Laminitos 

1, 3 

Formação Nuccaleena, 
Austrália 

 Estromatólitos digitados 
 Estromatólitos dômicos 

1, 4 

Formação Stein Inferior, 
África  Megamarcas onduladas (sem peloides) 1 

Formação Keilberg, Grupo 
Otavi, África 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

 Megamarcas onduladas 
1, 5 

Formação Bloeddrif, 
África 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

 Estromatólitos alongados centimétricos 
1, 6, 7 

Formação Ravensthroat, 
Canadá 

 Laminitos 
 Tubos associados a estromatólitos 

dômicos 
 Megamarcas onduladas  

1, 8 

Formação Dracoisen, 
Svalbard 

 Laminitos 
 Megamarcas onduladas 

1, 9 

Formação Cumberland  Laminitos 1, 10 
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Creek, África  Megamarcas onduladas 

Formação Ol, Mongolia 
 Tubos associados a estromatólitos 

dômicos 
 Megamarcas onduladas 

1 

Dolomito C1, Bacia 
Taoudéni, África  Laminitos 11 

Grupo Schisto-Calcarie, 
África  Laminitos 11 

Formação Lenda, África  Formas não especificadas 12 
Formação Kassa, África  Formas não especificadas 12 
Supergrupo Congoliano, 
África  Laminitos 12 

Formação Mout Doreen, 
Austrália  Megamarcas onduladas 1 

Formação Dreigratberg, 
África 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

1 

Membro Bildah, Grupo 
Witvlei  África Central 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

1 

Formação Sentinel Peak, 
Estados Unidos 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

 Megamarcas onduladas 
1 

Noonday Dolomite, 
Estados Unidos 

 Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 

13 

 

O levantamento acima demonstrou que a diversidade de formas nas capas pós-

Marinoanas é maior que a proposta por Bosak et al. (2013). Além daquelas três formas 

relatadas, pode-se ainda adicionar registro pós-glacial formas laminitos, pseudocolunas, 

dômicas, formas bulbosas, colunas cilíndricas ramificadas e formas digitadas, o que 

totaliza nove formas de microbialitos. Ao comparar com o registro da Formação Sete 

Lagoas, pode-se notar que cinco formas são comuns  ao registro levantando em outras 

unidades e a Formação Sete Lagoas (tabela 5.1.8), as quais são laminitos, formas 

cilíndricas ramificadas, pseudocolunas, formas bulbosas e formas dômicas.     
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Tabela 5.1.8. Comparação entre os registros de microbialitos em capas carbonáticas 
pós-glaciação Marinoana após levantamento bibliográfico e encontrados na Formação 
Sete Lagoas. 
Microbialitos em capas carbonáticas Microbialitos da Formação Sete Lagoas 

Tubos associados a estromatólitos 
dômicos 



Megamarcas onduladas 

Estromatólitos alongados 

Laminitos 

Estromatólitos cilíndricos ramificados 

Laminitos abobadados, variado para 
pseudocolunares 



Formas bulbosas 

(?)Estromatólitos digitados 

Estromatólitos dômicos 

 

Há o caso dos estromatólitos digitados. Esta forma foi relatada nas formações 

Nuccaleena, na Austrália, e Hayhook, no Canadá (figura 5.1.17a). Esta última unidade 

não consiste de uma capa carbonática, mas é uma unidade sobrejacente à capa da 

Formação Ravensthroat, no noroeste do Canadá. No Brasil, formas semelhantes 

ocorrem na Pedreira Sambra e pedreiras ao redor, próximo à Sete Lagoas e à localidade 

PRD, em Minas Gerais (figura 5.1.21). Aqui, este conjunto de pedreiras que apresentam 

estruturas semelhante a aquelas de Ravensthroat serão tratadas como localidade Sambra. 

Trata-se de cristais alongados de calcita, que substituiu o que era primariamente 

aragonita. Os cristais encontram-se dispostos radialmente, formando estruturas 

mesoscópicas em forma de leques. Internamente formam laminações hemisféricas a 

alongadas horizontalmente, originada a partir da precipitação intensa de carbonato de 

cálcio em águas saturadas com estes íons, o que tem rendido o nome de cementstones a 

estes agregados. Já os termos microdigitated  e crystal stromatolites foram propostos 

por James e colaboradores (2001), a partir de uma interpretação biogênica para a origem 

destes cristais. Segundo os autores, esteiras microbianas teriam sido as precursoras 

destas estruturas por meio de fixação (do inglês binding) e precipitação de carbonato de 

cálcio, mas foram rapidamente substituídas por cristais de aragonita ao mesmo tempo 

que outros cristais deste mineral precipitavam concomitantemente com a atividade 

microbiana.   
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No caso brasileiro, alguns autores ainda reconhecem as formas em leques como 

possíveis estromatólitos (i.e. P. Tibana, com pess). No entanto, Peryt et al. (1990) e o 

próprio Cassedanne (1984), que primeiro relatou estas formas como estromatólitos, 

provaram por meios geoquímicos que estas estruturas são pseudomorfos e não 

encontraram nenhuma evidência de matéria orgânica, o que atestou a origem inorgânica 

destes cristais (gipso conforme Cassedane [1984] e aragonita conforme Peryt et al. 

[1990], ver capítulo 3 para maiores detalhes). De acordo com Bartley et al. (2000), que 

encontraram estas estruturas em estromatólitos do Neoproterozoico da Sibéria, a parte 

escura pode remeter à matéria orgânica, que serviu de sítio de nucleação para os cristais 

de aragonita. Porém esta matéria orgânica poder restos de um biofilme ou matéria 

orgânica disponível no meio.  

No âmbito da presente pesquisa conclui-se que, de fato, estas estruturas não 

apresentam evidências de sedimentação típica de esteiras microbianas. Ao contrário, em 

lâminas petrográficas tanto do caso brasileiro, quanto do canadense, nota-se o 

crescimento de cristais euédricos alongados com tamanho micrométrico a milimétrico, 

que era aragonita na Formação Sete Lagoas e micrita na Formação Ravenstrhoat, mas 

que atualmente encontra-se substituído por calcita, indicando ambiente supersaturado 

com íons de carbonato. Em ambos os casos, estes cristais alternam-se ou são recobertos 

por laminações de micrita maciça, bem compactada e escura (figura 5.1.21), o que pode 

representar pulsos de lama carbonática, que interrompia o crescimento dos cristais. 

Baseado no exposto, a laminação interna horizontal, convexa, com contorno plano a 

crenulado, assinatura típica de estromatólitos, não foi identificada. Para serem então 

consideradas biogênicas, estas formas deveriam encaixar-se na descrição dos outros três 

tipos de microbialitos conhecidos, ou seja, trombólitos, dendrólitos e leiólitos, ou seja, 

apresentarem textura aglutinante, arbustiva ou não apresentarem qualquer estrutura 

interna (Riding, 2000).  
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Formação Sete Lagoas (ainda) não registra as formas tidas como clássicas de capas 

carbonáticas desta idade, ao contrário da Formação Mirassol D´Oeste, no Grupo Araras, 

que apresenta tubos associados a estromatólitos e megamarcas onduladas, carecendo 

apenas das formas alongadas. Por outro lado, a Formação Sete Lagoas compartilha com 

o registro mundial pós-glacial boa parte das formas reconhecidas, sendo cinco formas 

em um total de nove.  

Este cenário permite levantar a seguinte dúvida: até que ponto cianobactérias e 

outros procariontes formadores de esteiras foram afetados pelas glaciações? A resposta 

à esta pergunta pode ser encontrada em modelos teóricos, análogos atuais e em duas 

evidências empíricas. 

No primeiro caso, os refúgios de vida durante as glaciações neoproterozoicas 

foram propostos por vários autores em diferentes cenários, alguns apenas sugeridos, 

outros modelados matematicamente. Schrag & Hoffman (2001) apontaram ilhas 

vulcânicas, tal como aquelas do arquipélago do Havaí, e abaixo de finas camadas de 

gelo em regiões equatoriais como prováveis locais onde a vida pode sobreviver em um 

cenário de glaciação severa. Já Warren et al. (2002) propuseram e Campbell et al. 

(2011) modelaram matematicamente outro candidato à refúgio da vida durante as 

glaciações: seriam braços de mar em ambientes de rifte, tal como é o Mar Vermelho 

atualmente. Nestes ambientes de baixa profundidade, em baixas latitudes e cercadas por 

deserto, com temperatura maior de -50ºC fariam com que as geleiras avançassem 

apenas nos primeiros quilômetros, e, por fricção com o fundo e sublimação da parte 

exposta, levariam ao rápido derretimento do gelo, ofertando água líquida à vida. 

No entanto, em um cenário menos catastrófico, com temperaturas mais amenas 

durante os eventos glaciais, haveria água líquida disponível em paleobatimetrias que 

permitiram a realização de fotossíntese (Hyde et al., 2000). Esta hipótese pode ser 

testada e também embasada no fato de cianobactérias, inclusive grupos formadores de 

estromatólitos, ocorrerem em ambientes gelados. Esteiras microbianas foram 

identificadas em poças de água na plataforma de gelo McMurdo, em Victoria Land, 

Antártica. Trata-se de esteiras dominadas por cianobactérias filamentosas  da família 

Oscillatoriales, mas também compostas por outras três famílias cianobacterianas, que 

ocorrem sobrejacentes à níveis ricos em uma gama de eubactérias e archeas. Um fato 

interessante é que associados a estas esteiras foram encontrados protistas e metazoários, 

bem como lipídeos associados a Chloroflexus sp. um gênero também encontrado em 

fontes hidrotermais, cuja temperatura alcança 66ºC (Jungblut & Neilan, 2010). A 
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análise de diversidade procariótica nestas poças indicou que há menos diversidade em 

relação à esteiras de áreas temperadas, mas mais diversidade em relação a fontes 

hidrotermais, também apontada como refúgio da vida durante o Snowball Earth 

(Hoffman & Schrag, 2002). 

Em seu trabalho de 2010, Komarék & Komarék trataram da ecologia de 

cianobactérias em ambientes glaciais. Os autores apontaram cinco habitas que este 

grupo ocupa em duas ilhas da Antártica, a Ilha King George e a Ilha James Ross durante 

a fase clímax de desenvolvimento ecológico. Segundo os autores, assembleias 

cianobacterianas ocorrem preferencialmente em solos, canais de escoamento de água de 

degelo, riachos, paredes úmidas de rochas e lagos. Os principais formadores de esteiras 

durante a fase clímax, que ocorre em fevereiro, são cianobactérias filamentosas, 

representadas pelos gêneros Nostoc e Leptolyngbya. Por analogia, seria plausível propor 

como refúgios durante as glaciações neoporterozoicas os habitats modernos análogos 

como estes identificados por  Komarék & Komarék (2010). 

Outros análogos modernos que caberiam comparação com certas ressalvas são 

os próprios estromatólitos em ambientes glaciais. Estromatólitos estratiformes e 

colunares centimétricos foram identificados na região dos lagos de Dry Valley, 

Antártica (Parker et al., 1981). Eles são formados por dois táxons cianobacterianos, a 

serem as formas filamentosas Phormidium  frigidum e os cocoides Synechococcus 

aeruginosus, além de outras quinze espécies de bactérias associadas.  

Em 2011, Andersen e colaboradores relataram estromatólitos cônicos e em 

cúspides (do inglês pinnacles) a uma profundidade de 100 metros no Lago Untersse, no 

leste antártico. A diferença de formas está relacionada principalmente à composição das 

esteiras. O gênero Leptolynbya é responsável pela forma em cúspide, enquanto que o 

gênero Phormidim é responsável pela edificação das formas cônicas. Embora os autores 

tenham sugerido que esta ocorrência possa oferecer subsídios para comparações com 

formas arqueanas, a mera presença de cianobactérias em ambientes gelados aponta para 

seu caráter extremófilo. No entanto, como dito anteriormente, deve haver cautela na 

aplicação de microbialitos polares como análogos às formas que passaram pelas 

glaciações. Isso porque, os trabalhos aqui relatados foram feitos durante o verão 

antártico, época em que há acesso ao material de estudo. Ao contrário, no inverno, as 

temperaturas diminuem ainda mais, alcançando as temperaturas mínimas as quais a vida 

ocorre, porém os dados, pelo menos destas áreas, permanecem desconhecidos. Outra 

ressalva cabe quanto às temperaturas mínimas alcançadas nos habitats em que estas 
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esteiras e estromatólitos se desenvolvem. Dados temperaturas levantados nestes 

trabalhos chegaram a apenas -4ºC (Komarék & Komarék, 2010), enquanto que 

estimativa das temperaturas oceânicas durante os períodos das glaciações 

neoproterozoicas chegaram a -53ºC (Pierrehumbert et al., 2011). Devido, portanto, à 

limitação dos dados de temperatura, a aplicação das ocorrências modernas em 

ambientes gelados, tal como a Antártica, como análogos às glaciações neoproterozoicas 

fica comprometida.   

Por outro lado, é possível contar com algumas evidências diretas de vida em 

sequências glaciais. Em 1998, Grey & Corkeron relataram estromatólitos do grupo 

Tungussia na Formação Egan, na região de Kimberley, Oeste da Austrália (figura 

5.1.23a). Trata-se de uma glaciação mais jovem que a glaciação Marinoana, com cerca 

de 590 a 570 Ma (Hoffman & Li, 2009), mas a presença de fósseis junto ao diamictito 

garante a importância deste relato. Na sucessão da Formação Egan é possível identificar 

níveis que representam o avanço das geleiras e níveis que indicam o retrocesso do gelo. 

Os estromatólitos incrustaram os clastos do diamictito, sugerindo que o clima mudou 

rapidamente e que estromatólitos podiam ser edificados em ambientes periglaciais.  

Corsetti et al. (2006) relataram microfósseis preservados em um nível de 

oncólito silicificado, que se encontra intercalado com arenitos com dropstones, arenitos 

estratificados e diamictitos na Formação Kingston Peak, Grupo Pahrump, Death Valley, 

EUA. Segundo os autores, não se sabe qual das glaciações neoproterozoicas esta 

sucessão representa, mas há suspeita que seja Sturtiana (ca. 710 Ma). Foram 

encontradas cianobactérias cocoides (não classificadas taxonomicamente),  filamentos 

de Palaeosiphonella sp., além de vase-shaped microfossils, um protista provido de teca, 

muito comum em sucessões Neoproterozoicas (figuras 5.1.23b-d). MacDonald e 

colaboradores (2013) encontraram mais microfósseis no mesmo nível relatado por 

Corsetti et al. (2006). Eles encontraram outros vase-shaped microfossils e formas 

filamentosas atribuídas à Siphonophycus robustum. Embora não tenham sido 

encontrados no nível do diamictito, estes microfósseis apontam para uma biota que 

rapidamente se reestabelecia entre as fases glaciais. 
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Figura 5.1.23. Fósseis associados a registros das glaciações neoproterozoicas. A: 
Tungussia julia, Formação Egan, Austrália, glaciação datada entre 590 e 570 Ma (Grey 
& Corkeron, 1998). B-D: microfósseis encontrados rochas glaciogênicas Sturtianas na 
Formação Kingston Peak, Death Valley, EUA (Corsetti et al., 2006). B: forma cocoide 
não-identificada. C: Palaeosiphonella sp. D: vase-shaped microfossil não-identificado. 

 

 

Das evidências de fósseis encontradas em rochas glaciogênicas, duas remetem à 

cianobactérias, a serem Tungussia julia relatada por Grey & Corkeron (1998) e as 

formas cocoides recuperadas por Corsetti et al. (2006). Sua presença neste tipo de 

registro pode indicar dois aspectos. O primeiro deles é que, aparentemente, 

cianobactérias toleraram as baixas temperaturas impostas pelas glaciações 

neoproterozoicas, atribuindo a elas um caráter quase que extremófilo, embora 

cianobactérias e arqueas extremófilas estejam em domínios biológicos diferentes. A 

adaptação a ambientes extremos, mesmo que restrito a refúgios, pode ser atestado pelos 

análogos atuais encontrados nos pólos, embora, como discutido anteriormente, deve 

haver cautela na comparação entre as duas situações em virtude da diferença de 

temperaturas entre os pólos atuais e aquelas modeladas para as glaciações 

neoproterozoicas (e.g. Pierrehumbert et al., 2011).   

O segundo aspecto vai na contra-mão do anterior: a presença de cianobactérias 

em rochas de natureza glacial pode indicar que as temperaturas durante a fase glacial 
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podem ter sido superestimadas. A presença de estromatólitos e microfósseis, duas 

evidências irrefutáveis, em rochas asseguradamente glaciais pode limitar o espectro de 

temperaturas atuantes no modelo paleoclimático Snowball Earth. Logo, o efeito 

bottleneck, sugerido no modelo original por Hoffman e colaboradores (1998) como 

agente seletor de alguns grupos de seres vivos, pode não ter ocorrido, ou ocorrido com 

menos intensidade. Cianobactérias teriam passado pelas glaciações provavelmente 

deslocando seu habitat para áreas de inframaré, já que as áreas mais rasas estariam 

congeladas (Fedonkin, 2003), porém sem grandes perdas de variedade de táxons. Por 

esta razão, tornaram-se abundantes nas capas carbonáticas, tal como ocorreu durante a 

deposição base da Formação Sete Lagoas e em outros registros pós-glaciais. Esta 

premissa pode ser testada voltando a atenção para o aspecto mais biológico dos 

microbialitos: o caráter de sua laminação. Isto motivou uma análise pormenorizada das 

tramas microbialíticas foi realizada e compõe o assunto do próximo capítulo desta tese. 

 

Os microbialitos da Formação Sete Lagoas no Ediacarano 

O notório declínio dos estromatólitos no fim do Neoproterozoico foi atribuído ao 

aparecimento dos metazoários (Awramik, 1971) e à mudanças na saturação da água dos 

oceanos com respeito aos íons de cálcio e carbonato (Grotzinger, 1990), principal 

componente químico de microbialitos. A fim de testar ambas as hipóteses no registro da 

Formação Sete Lagoas, algumas consideração são necessárias. 

Com base no atual conhecimento sobre a Formação Sete Lagoas, as litologias 

depositadas no fim do Neoproterozoico, na fase em que a diversidade de microbialitos 

decresceu, são aquelas correspondentes ao topo da unidade, acima da discordância 

regional. Nesta porção, apenas cinco formas foram encontradas, das quais apenas duas 

apareceram nesta porção, enquanto que as outras três são comuns entre a base e o topo 

da formação.  

A comparação entre base e topo da Formação Sete Lagoas demonstra uma 

aparente diminuição na variedade de formas, quase que reduzida à metade entre as duas 

porções. No entanto é preciso ater-se a dois aspectos. O primeiro é que a diversidade de 

formas da base dá-se em virtude de apenas um afloramento, na localidade UNM/UNE 

em Unaí, responsável por apresentar cinco microbialitos diferentes. O padrão de 

diversidade não foi observados nas demais localidades da base, o que torna esta 

ocorrência um caso especial. Se excluído, a base da Formação Sete Lagoas passaria a 

contar apenas com cinco formas e um registro homogêneo no quesito de diversidade por 
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afloramento. Além disso, o número de formas da base seria a mesma do topo, 

mostrando que não houve aumento, tampouco diminuição da variedade após mudanças 

fisiográficas na Bacia Bambuí.      

Remetendo à hipótese proposta por Awramik (1971), até a presente data, apenas 

Cloudina sp. foi encontrada na Formação Sete Lagoas (Warren et al., 2014). Sua 

presença implica em um momento evolutivo dos metazoários muito a frente (Xiao & 

Laflamme, 2009), e deve ter sido antecedido pela ocorrência de outros macrofósseis, 

tais como vendobiontes, mas que não deixaram registro ou ainda não foram 

encontrados. Sinais de bioturbação não foram encontrados entre os microbialitos e nem 

nas rochas encaixantes. Além disso, vale notar que o posicionamento estratigráfico de 

Cloudina sp. na Formação Sete Lagoas foi realizado com base no litotipo (carbonatos) e 

em valores δ13C. Segundo Warren e colaboradores (2014), os valores isotópicos entre 0 

e +1.25‰ permitiram encaixar esta ocorrência no topo na formação, acima da 

discordância regional. Os autores utilizaram dados de Misi et al. (2007) obtidos em 

carbonatos da Serra do Ramalho, como balizador estratigráfico para a correlação com os 

carbonatos de Januária, distante cerca de 330 km, já que esta área carece de dados 

isotópicos publicados. No entanto, os valores de δ13C abaixo de +4 ou +5‰ são típicos 

da porção inferior da formação e, portanto, muito próximo ao fim da glaciação e ainda 

sob influência de mudanças climáticas impostas pelo degelo. Ao que parece, as 

interpretações de Warren e colegas parecem estar parcialmente corretas. De fato, rochas 

da Formação Sete Lagoas já foram mapeadas na região de Januária (Martínez, 2007), 

mas seu posicionamento na base da unidade, ainda nos domínios da capa carbonática, 

não condizem com o cenário mundial aceito para o Ediacarano. Além disso, o nível 

estratigráfico na Serra do Ramalho utilizado pelos autores para posicionar 

estratigraficamente a camada onde Cloudina sp. foi recuperada em Januária, apresenta 

valores de 87Sr/86Sr entre 0.707436 e 0.707507, os mesmo valores encontrados por 

Caxito et al. (2012) nos domínios da capa carbonática, e muito diferentes daqueles 

encontrados em sucessões onde a ocorrência do gênero Cloudina está bem estabelecida, 

como na Formação Tamengo, Grupo Corumbá (87Sr/86Sr entre 0.7084 e 0.7086) e no 

Grupo Nama (87Sr/86Sr entre 0.7084 e 0.7085) (Boggiani et al., 2010). 

Na estratigrafia do Grupo Bambuí, espessas camadas de calcarenitos oolíticos 

são conhecidas como litotipo típico da Formação Lagoa do Jacaré (Misi et al., 2007), 

embora rochas oolíticas também ocorram na Formação Sete Lagoas. No entanto, a 

ocorrência de um fóssil-guia do Edicarano Tardio preservado em meio a níveis de 
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grainstones e associadas a trombólitos, não reportados na Formação Sete Lagoas, torna 

possível que o nível em que Cloudina sp. foi recuperado em Januária possa pertencer à 

Formação Lagoa do Jacaré e não à Formação Sete Lagoas. Esta hipótese é mais 

parcimoniosa, uma vez que ela está estratigraficamente acima da Formação Sete 

Lagoas, distante de qualquer influência da glaciação Marinoana e mais próxima ao fim 

do Neoproterozoico, onde a biozona Cloudina-Namacalatus (Grant, 1990) e valores de 
87Sr/86Sr em torno de 0.708 (Boggiani et al., 2010) ocorrem. Para tanto, seriam 

necessários mais dados da Formação Lagoa do Jacaré, sobre tudo os 

quimioestratigráficos, já que estes têm se mostrado boas ferramentas para correlação na 

Bacia Bambuí. No entanto, esta formação permanece ainda pouco explorada. 

    Quanto à hipótese de Grotzinger (1990), de que o declínio de microbialitos 

estaria relacionado à baixa oferta de carbonato de cálcio, este cenário não condiz com a 

extensão e nem a espessura da Formação Sete Lagoas. De acordo com Misi et al. (2007) 

os carbonatos da Formação Sete Lagoas alcançam cerca de 500 metros de espessura e 

ocorrem em uma extensão de mais de 1.000 km norte-sul e 500 km leste-oeste, 

abrangendo os Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Tocantins. Conforme 

demonstrado Vieira et al. (2007a; 2007b) a Formação Sete Lagoas conta com um 

mosaico de fácies depositados em várias paleobatimetrias de rampa carbonática 

supersaturada em CO3
- . Em um ambiente com carência de carbonato de cálcio, não se 

esperaria uma unidade tão espessa, tampouco abrangente geograficamente e com 

variadas fácies carbonáticas. No entanto é importante ressaltar que esta proposta de 

Grotzinger foi publicada antes de que as ideias sobre Snowball Earth e as capas 

carbonáticas fossem elaboradas, e, por esta razão, é um modelo que necessita de 

revisão. 

A oferta abundante de carbonato pode também ser notada na localidade da 

Pedreira Agrofiller, próximo à Fazenda Funil (localidade FFU deste trabalho), nas 

imediações de Cabeceiras, GO. A análise petrográfica de bioerma composto por 

pseudolunas e colunas cilíndricas revelou colônias cianobacterianas cocoides 

incrustados por cristais de carbonato (figura 5.1.24). Sabe-se que íons de carbonatos 

utilizam matéria orgânica como sítio de nucleação (Bosak et al., 2013), principalmente 

após a morte das células, que não terão mecanismos para prevenir que este fenômeno 

ocorra (Défrage et al., 1994). No entanto, a forma circular das cristais e a presença de 

envoltórios celulares remetem à uma precipitação precoce de carbonato, ainda quando 

as células estavam vivas ou imediatamente após sua morte.     
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(1990), já que a Formação Sete Lagoas consiste de uma rampa carbonática espessa e 

abrangente. 

  

5.1.6. Conclusões 

Com base no exposto, pode-se demonstrar que a Formação Sete Lagoas conta 

com, ao menos, treze formas microbialíticas, sendo onze identificadas no presente 

trabalho. Boa parte desta variedade encontra-se na base da unidade, que conta com nove 

formas identificadas no âmbito deste trabalho, além de uma forma reportada por 

Fairchild e colaboradores (1996). O topo da unidade, acima da discordância regional 

que abrange toda a bacia (Martins & Lemos, 2007), conta, até o momento, com cinco 

formas, sendo duas exclusivas desta porção. 

A diversidade de formas estromatolíticas não está de acordo com o esperado 

para o contexto em que foram depositadas. É suposto que a fase de degelo e, em 

seguida, um forte efeito estufa tenham dominado o clima durante a deposição da 

Formação Sete Lagoas. Já o topo teria, de acordo com as idades de ca. 630 Ma 

(Rodrigues, 2008) e ca. 580 Ma baseado em Cloudina sp. (Warren et al., 2014), 

depositado antes ou depois da glaciação Gaskiers, porém sem qualquer influência 

glacial, mas durante o estabelecimento dos metazoários na biosfera. Com isso, era 

esperado que um dos eventos (mudanças climáticas pós-glaciais e aparecimento dos 

metazoários), mesmo ocorrendo em diferentes idades, perturbassem a variedade, a 

abundância e a densidade de microbialitos na Formação Sete Lagoas. Porém, como 

demonstrado, isso não ocorreu. A exemplo de outras unidades cronocorrelatas e 

geneticamente semelhantes, diferentes formas podem ocorrer nos níveis de capa. Isso 

pode significar uma concepção errônea a cerca da influência glacial sobre esteiras 

microbianas ou uma percepção falha do registro geral desses fósseis em capas 

carbonáticas. Com isso, os microbialitos da Formação Sete Lagoas poderão abrir frente 

para a proposição de novos modelos sobre a paleoecologia e as interações ecológicas no 

Ediacarano.   
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Parte 2 

Tramas microbialíticas da Formação Sete Lagoas 

 
 

5.2.1. Resumo 
A combinação de aspectos orgânicos e inorgânicos das laminações estromatolíticas 
remetem ao estudo das chamadas tramas microbialíticas. Elas são, em última análise, a 
manifestação da biota formadora destes fósseis mediante a ação do meio. Por esta razão 
informações paleoecológicas, paleoambientais e até mesmo paleobiológicas podem ser 
encontradas ao analisar-se tramas. Amostras de microbialitos da Formação Sete Lagoas 
foram submetidas a este tipo de análise já que esta unidade tem se demonstrado uma 
unidade-chave para eventos climáticos e evolutivos do Neoproterozoico tardio. Três 
finalidades foram visadas, sendo elas de cunho paleobiológico, paleoecológico e 
evolutivo.    
 
Palavras-chaves: microbialitos - tramas - Formação Sete Lagoas - Grupo Bambuí - 
paleoecologia - Neoproterozoico.  
 
 
5.2.2. Introdução 

A laminação constitui a unidade fundamental formadora de microbialitos 

(Hofmann, 1975; Monty, 1976). Trata-se de estruturas acamadadas com espessura entre 

<1 e 30 mm, resultantes da interação entre componentes biológicos - cianobactérias e 

bactérias formadoras de esteiras microbianas - e fatores abióticos químicos e físicos 

atuantes no meio. Assim, o aspecto da laminação acaba sendo moldado conforme a 

influência relativa desses fatores. Por exemplo, os parâmetros abióticos variam ao longo 

de intervalos de tempo diferentes, podendo estar relacionados a ciclos diários, sazonais 

ou seculares. Dessa maneira, atuarão de maneira diferenciada sobre a biota, o que 

resultará, portanto, em laminações de aspectos variados, que podem exibir diferentes 

padrões repetitivos (de lâminas essencialmente iguais, separadas por hiatos e 

microdiscordâncias), alternados (de dois tipos de lâminas) ou cíclicos (de três ou mais 

tipos laminares)(Monty, 1976). 

Há ainda um terceiro fator nesta equação: a diagênese. Após o soterramento do 

microbialito, os variados componentes de suas laminações responderão de forma 

diferenciada aos eventos diagenéticos, podendo resultar na alteração ou até na 

destruição das laminações, dependendo das condições pós-sedimentares às quais foram 

submetidas e do tempo em que ficaram soterradas. Em última análise, quando estas 

laminações forem analisadas em lâminas petrográficas, o pesquisador terá acesso em 
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diferentes graus de qualidade,  a informações sobre as condições tafonômicas, 

sedimentológicas, diagenéticas e geotectônicas desde a hora da formação das esteiras 

até o momento da coleta do material. 

Em 1979, Knoll e Golubic aplicaram pela primeira vez o conceito de fabric, 

traduzido no presente trabalho no termo trama, no estudo de estromatólitos 

Neoproterozoico de Bitter Springs, na Austrália. Os autores demonstraram a utilidade 

da caracterização petrográfica das tramas laminares na análise tafonômica e 

paleobiológica de esteiras microbianas, bem como dos microfósseis associados, no caso 

de microbialitos bem preservados por silicificação precoce. A análise das tramas trouxe 

consigo melhor compreensão da influência da degradação e de fenômenos diagenéticos 

sobre asmicrobiotas formadoras das esteiras, principalmente no que diz respeito à 

geração, através de processos de degradação, de uma falsa diversidade aparente de 

microfósseis. Outra contribuição, porém mais discreta, foi demonstrar que as 

laminações microbialíticas também guardam muitas informações paleoambientais, além 

daquelas de natureza paleobiológica.  

As tramas dos variados microbialitos da Formação Sete Lagoas foram analisadas 

na tentativa de entender a relação entre a paleobiota e as formas estromatolíticas e 

inferir condições paleoambientais. Durante seu desenvolvimento também procurou 

detectar diferenças ou tendências na laminação que pudessem significar mudanças 

seculares nas microbiotas.  

Coube ainda na análise de tramas fazer algumas considerações evolutivas. A 

base da Formação Sete Lagoas data de pelo menos 635 Ma enquanto a recente 

descoberta de Cloudina sp. implica em uma idade menor que 550 Ma para a mesma 

formação na parte norte de sua área de ocorrência (Warren et al., 2014). Neste intervalo 

de tempo, os vendobiontes e metazoários surgiram e se dispersaram pelo mundo. Logo, 

é razoável considerar que organismos multicelulares possam ter deixado várias 

evidências de sua presença em meio às tramas microbianas s da Formação Sete Lagoas, 

já que os microbialitos podem ter servido tanto de sítios de ocupação de organismos 

como Cloudina, como de substrato para forrageamento, especialmente durante a 

“revolução agronômica” postulada por Seilacher (1999). Por esta razão, variações nas 

tramas microbialíticas desde a base até o topo da unidade foram verificadas na busca de 

possíveis evidências de outros metazoários na Formação Sete Lagoas, assim como 

entender o impacto destes grupos sobre as comunidades formadoras de microbialitos.  
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5.2.3. Material e Métodos 

A descrição de tramas microbialíticas foi realizada a partir de amostras coletadas 

no âmbito da presente pesquisa e em trabalhos de campo anteriores em dezoito 

localidades listadas no capítulo 4. Todas as amostras foram coletadas sobre o Cráton do 

São Francisco e a Faixa Brasília entre os Estados de Minas Gerais e Goiás.  

Lâminas petrográficas perpendiculares ao acamamento foram utilizadas para a 

descrição dos componentes das laminações. Os componentes levados em consideração 

variaram conforme a litologia. Amostras carbonáticas foram primeiramente descritas 

conforme os tipos de grãos, a matriz, presença e tipo de cimento, além da relação entre 

esses parâmetros, seguindo a proposta de Dunham (1962, tabela 5.2.1). Devido à 

natureza dolomítica do material, o prefixo dolo foi adicionado aos termos de Dunham 

(1962). 

Outros elementos, que não constam na proposta de classificação também foram 

considerados, utilizando três trabalhos clássicos sobre texturas microbialíticas 

carbonáticas, a serem Bertrand-Sarfati (1976), Défarge et al. (1996) e Turner et al. 

(2000). 

 
Tabela 5.2.1. Classificação de rochas carbonáticas por textura, segundo Dunham 
(1962).  

Textura deposicional reconhecível  
 

Textura 
deposicional 

não 
reconhecível

Componentes originais não foram mantidos juntos 
durante a deposição 

Componentes 
originais 
mantidos 

juntos durante 
a deposição 

Contém lama Ausência de 
lama, 

suportado 
por grãos 

Suportado por lama Suportado 
por grãos <10% grãos >10% grãos 

Mudstone Wackestone Packstone Grainstone Boundstone Carbonato 
cristalino 

 

Pela qualidade de preservação do material, proporcionado em muitos casos pela 

silicificação precoce de amostras de microbialitos, foram levados em consideração no 

exame das amostras componentes de origem orgânica e de origem inorgânica, e, dentre 

estes, foram diferenciados aqueles sin-sedimentares e os formados durante a diagênese, 

a serem: 

 Componentes inorgânicos: mineralogia, textura, tamanho, distribuição, frequência, 

orientação, geração (primária/secundária), presença de material aloquímico, e 

presença de feições de deformação ou dissolução. 
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 Componentes orgânicos: morfologia, morfometria, tafonomia, taxonomia e relações 

sinecológicas de microfósseis orgânicos bem como as características do material 

orgânico amorfo (MOA). 

Os resultados obtidos foram comparados com os trabalhos de Hubbard (1972), 

Bertrand-Sarfati (1976), Monty (1976), Knoll & Golubic (1979), Seong-Joo & Golubic 

(1999, 2000), Bartley et al. (2000), Sharma & Sergeev (2004) e Sanchez (2010).   

Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Estudos Paleobiológicos 

da Universidade de São Paulo, utilizando-se microscópio petrográfico modelo 

AxionLab e programa de captura de imagens modelo AxionVision 4.8, ambos da marca 

Zeiss. 

 

 

5.2.4. Resultados 

Aspectos Gerais 

A análise das lâminas petrográficas de microbialitos tanto de natureza 

carbonática, quanto os silicificados, revelaram que as tramas das laminações 

microbialíticas da Formação Sete Lagoas podem ser formadas por componentes 

biogênicos (ou orgânicos), ou componentes abiogênicos (inorgânicos), ou ainda ambos, 

biogênicos e abiogênicos ocorrendo juntos. Logo, aplicando a divisão estabelecida por 

Sanchez (2010), têm-se tramas de natureza orgânica, inorgânica e mistas, 

respectivamente. Estas três categorias contam com variações tafonômicas e diagenéticas 

de seus componentes e, portanto, várias tramas foram eleitas   (tabela 5.2.2) e nomeadas 

conforme seu componente mais abundante ou conforme a aparência. Neste trabalho 

foram diferenciadas onze tramas, listadas em tabela 5.2.2 e nomeadas conforme seu 

componente mais abundante ou sua aparência. 

 
 
Tabela 5.2.2. Natureza e tipos de tramas dos microbialitos da Formação Sete Lagoas. 
Natureza das tramas Tramas Litologia 
Orgânicas 1. Grumosa Carbonato e sílex 

2. Peloidal Carbonato e sílex 
3. Micrítica maciça Carbonato  
4. Micrítica fenestrada Carbonato  
5. MOA (matéria orgânica 
amorfa) 

Sílex 

6. Fiapos Carbonato 
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Mistas 7. Bolsões de matéria orgânica Carbonato 
8. Granular  Carbonato e sílex 

Inorgânicas 9. Mineral Carbonato e sílex 
10.  Tufos em leques Sílex 
11. Crostas Sílex 

  

Pode-se perceber na tabela anterior que as duas litologias, carbonática e 

silicificada, apresentam quase a mesma diversidade de tramas e que algumas são 

comuns às duas. Por outro lado, as tramas exclusivas de cada litotipo podem, em última 

análise, serem correspondentes entre si. Um exemplo disso são as tramas micríticas no 

carbonato e de matéria orgânica amorfa (tramas MOA) no sílex. Enquanto as primeiras 

representam restos da esteira microbiana altamente degradadas e preservadas em 

carbonatos, as outras também representam restos de esteiras, porém melhor preservadas 

por silicificação.  

Quando relaciona-se os tipos de tramas às formas de microbialitos nas quais 

foram observadas, temos que, salvo as tramas da localidade de Piumhí e uma trama de 

Unaí, todas as demais tramas são comuns a diferentes formas de microbialitos (tabela 

5.2.3). Em termos de frequência, as tramas mais encontradas são aquelas compostas de 

MOA e a micrítica maciça. Elas foram identificadas em cinco diferentes microbialitos. 

Outras tramas comuns são as tramas micríticas fenestradas, as minerais, a peloidal e 

granular, todas encontradas em quatro formas microbialíticas diferentes. Já as tramas 

grumosa e bolsões de matéria orgânica são menos comuns, sendo encontras em três e 

duas formas de microbialitos diferentes, respectivamente. As tramas mais raras são 

tufos, fiapos e crostas, cada uma encontrada em um tipo de microbialito. 

 
 
Tabela 5.2.3. Tramas identificadas nos microbialitos da Formação Sete Lagoas. Tramas 
listadas conforme ordem de frequência.   

Trama Forma microbialítica Localidade/Material 
MOA Colunas cilíndricas 

ramificadas  
UNM/UNE

Domos UNM/UNE e Piumhí
Colunas com projeções 
curtas 

UNM/UNE

Laminitos UNM/UNE e SSD
Domos de topo achatado 
("Stratifera") 

UNM/UNE

Micrítica maciça Oncoides FZA e PRD
Domos isolados FZA 
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Laminitos FZA e SSD
Laminitos abobadados FFU
Bulbos ARC

Granular Domos Pedreira Agrofiller
Laminitos Januária, UNM/UNE e PAI
Nódulos Guarani de Goiás, km 119 

da BR-135 e Coração de 
Jesus

Colunas turbinadas RSF
Peloidal Nódulos Coração de Jesus e Guarani 

de Goiás
Laminito Coração de Jesus, FZA, 

UNM/UNE, e Januária
Colunas cilíndricas 
ramificadas 
("Gymnosolen") 

UNM/UNE, Unaí 2
e PRD

Laminitos abobadados FFU
Mineral Domos de topo achatado 

("Stratifera") 
UNM/UNE

Domos de topo 
arredondado isolados 

Pedreiras Agrofiller e 
Britacal

Colunas cilíndricas 
ramificadas  

UNM/UNE e Unaí 2

Laminitos UNM/UNE
Grumosa Laminito Unaí 2

Laminitos abobadados FFU
Bulbos ARC
Colunas cilíndricas 
ramificadas 
("Gymnosolen") 

PRD

Micrítica fenestrada Colunas cilíndricas 
turbinadas 

RSF

Colunas cilíndricas 
ramificadas 
("Gymnosolen") 

UNM/UNE e PRD

Laminitos abobadados FFU
Laminitos SSD e PAI

Bolsões de matéria 
orgânica 

Domos isolados FZA
Laminitos FZA

Tufos em leques Colunas cilíndricas 
ramificadas  

Unaí 2

Colunas cilíndricas com 
projeções 

UNM/UNE

Fiapos Laminitos FZA, Unaí 2 e PAI
Crostas Domos isolados Pedreira Agrofiller
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As tramas listadas acima se diferenciam, principalmente, pela proporção de 

matéria orgânica e minerais. Componentes secundários, aqueles de origem diagenética, 

não foram utilizados na classificação das tramas, e constam nas descrições como 

elementos para discussão de processos tafonômicos que afetaram a matéria orgânica e 

dos eventos pós-deposicionais que afetaram a porção inorgânica. 

Merece destaque a trama do tipo bolsões de matéria orgânica observada no 

material de Piumhí. Devido à natureza dos microbialitos, estas tramas ocorrem 

exclusivamente nesta localidade, o que as torna raras. Os microbialitos de Piumhí 

consistem em estromatólitos siliciclástico-carbonáticos, ou seja, estromatólitos cuja 

laminação apresenta significativa contribuição de grãos terrígenos. O processo de 

precipitação de carbonato também ocorre, porém não é o constituinte principal da 

laminação neste tipo de estromatólito. Mesmo havendo dois processos de acresção 

laminar, a biota conseguia se desenvolver a ponto de vencer o soterramento. Por esta 

natureza peculiar, os microbialitos da Fazenda Araras e suas tramas estão detalhados na 

parte 4 do capítulo 5.      

 

 

Descrição das tramas microbialíticas da Formação Sete Lagoas 

A. Tramas de Matéria Orgânica Amorfa (tramas MOA) 

As tramas MOA são aquelas constituídas principalmente de matéria orgânica 

amorfa e encontradas em microbialitos silicificados. Apresenta cor castanho claro a 

escuro e aparência, em geral, difusa, sem limites definidos (figuras 5.2.2f e 5.2.3c) . Em 

algumas laminações ocorrem finos níveis de matéria orgânica condensada, de cor 

castanho escuro e aspecto fibroso e ondulado. Eventualmente ocorrem microfósseis. Em 

outros casos pode apresentar fenestras secundárias, preenchidas por cristais de 

macroquartzo ou calcedônia. Apresentam espessura submilimétrica e contatos lisos, sem 

ondulações, com as laminações adjacentes. Perfil laminar varia, desde plano a muito 

convexo. 

Cristais opacos euédricos e cristais de carbonato subédricos com evidências de 

corrosão ocorrem frequentemente. Os primeiros distribuem-se randomicamente pela 

laminação, ao passo que os cristais de carbonato ocorrem em agregados. Apresenta 

como pano de fundo cristais subédricos a anédricos de microquartzo (cristais menores 

que 100 µm), cuja precipitação ocorreu a partir de sítios de nucleação na própria matéria 
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orgânica. Superfícies de dissolução paralelas à laminação e fraturas preenchidas por 

quartzo, carbonato e minerais opacos também podem ocorrer.     

 

B. Trama de Micrita Maciça  

Este tipo de trama é representada por laminação composta de micrita calcária ou 

dolomítica. Quando observável, a textura dos cristais de micrita são subédricos. 

Formam laminações muito delgadas de mudstone ou dolomudstone, que não 

ultrapassam algumas dezenas de micrometros (figuras 5.2.1a-c), ou estruturas 

irregulares de bordas arredondadas (figura 5.2.1d). Apresentam contatos lisos com as 

laminações adjacentes. Perfil laminar geralmente plano, podendo ser convexo também. 

Apresenta dois variantes com respeito à cor, sendo um variante de cor amarelo claro a 

castanho claro e o outro de cor castanho escuro. Estes variantes ocorrem sempre em 

alternância ou associados às tramas granulares, peloidais ou micrítica fenestrada. 

Raramente ocorrem outros minerais associados que, quando presentes, são 

opacos, subédricos a euédricos, ou grãos terrígenos de quartzo, da fração silte ou areia 

fina, ambos randomicamente distribuídos. Não foram observadas feições de 

deformação, apenas de dissolução, evidenciada pelo aspecto suturado entre os cristais 

de carbonato. Fraturas podem ocorrer e são preenchidas por cristais espáticos (calcita ou 

dolomita) ou por material opaco. 

Esta trama também pode ocorrer em microbialitos silicificados tardiamente. 

Neste caso, os cristais de micrita são subédricos e ocorrem em menor abundância já que 

foram substituídos pela sílica, formando aglomerados lateralmente contínuos ou 

isolados, porém não representam o principal componente formador da laminação, que 

passa a ser os cristais de microquartzo.  

 

C. Trama de Micrita Fenestrada 

A exemplo da trama anterior, esta trama também é composta por cristais de 

micrita, tanto calcítica quanto dolomítica, ambas anédricas, formando laminações de 

mudstone e dolomudstone com não mais que 50 micrometros. Apresentam contatos 

lisos com as laminações adjacentes. Grande parte das ocorrências desta trama apresenta 

perfil laminar plano, mas em alguns casos, foi observado perfil laminar côncavo. 

Diferencia-se da trama anterior por apresentar fenestras distribuídas aleatoriamente por 

toda a extensão da laminação. Trata-se de fenestras primárias, já que ocorrem 

confinadas à espessura laminar e feições de dissolução, que poderiam gerar fenestras, 
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não foram observadas. Ocorrem em conjunto com tramas de micrita maciça (figuras 

5.2.1e-f). 

Não foram observados outros minerais ou feições de deformação. Superfícies de 

dissolução e fraturas preenchidas por material carbonático ou quartzoso podem ocorrer. 

Cristais de macroquartzo (cristais com dezenas de micrometros) podem preencher as 

fenestras, porém, mais comumente, elas são preenchidas por microquartzo quando 

silicificadas ou espato no caso do material carbonático.     

 

D. Trama Peloidal 

Trata-se de laminação com características de wackstone a packstone, composta 

por peloides alinhados ou não (figura 5.2.3a-b),  sustentados por matriz de matéria 

orgânica amorfa em amostras silicificadas ou por matriz microespática em amostras 

carbonáticas, e dolomicroespática. Microespática (do inglês microspar) diz respeito à 

ocorrência de cristais de espato contendo inclusões restantes da recristalização de 

micrita primária, cuja origem pode ter sido lama carbonática ou esteira microbina. 

Laminações compostas por este tipo de trama podem alcançar dezenas de micrometros, 

e apresentam perfil laminar plano a muito convexo e limites lisos ou ondulados com as 

laminações adjacentes, que podem ser laminações com tramas micrítica, fenestrada ou 

maciça, e trama grumosa. 

Também podem ocorrer cristais opacos, subédricos a euédricos de pirita 

randomicamente distribuídos. Pequenas superfícies de dissolução e fraturas preenchidas 

por material carbonático ou quartzo também estão presentes.  

 

E. Trama Grumosa 

Esta trama é composta por peloides que se aglutinam, formando grumos, ou seja, 

estruturas semelhantes a coágulos (figura 5.2.2a), o que lhe conferem uma aparência 

grumosa. Estes grumos apresentam limites bem definidos, porém de formato irregular. 

Podem variar de tamanho de poucos a dezenas micrometros, e, quando extensos, 

conectam-se lateralmente ou verticalmente. Não possuem envelope ou invólucro. Entre 

os grumos observa-se micrita ou dolomicrita, em amostras carbonáticas, e matéria 

orgânica amorfa, se preservadas por silicificação (figura 5.2.2f).  

São tramas comuns, de perfil laminar pouco a muito convexo (figura 5.2.2b), e 

limites irregulares com as laminações adjacentes. Minerais opacos, euédricos, dispersos 

na laminação foram observados, assim como fraturas e superfícies de dissolução. 
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F. Trama de Fiapos 

Trama composta mosaicos de cristais de dolomicrita e doloespato, com a 

ocorrência de estruturas filamentosas sinuosas ou retas, opacas pretas ou de cor 

castanho escuro, curtas, com diâmetro menor que 5 µm e de comprimento que varia de 

poucos micrometros a  milímetros (figura 5.2.2), que se distribuem igualmente por toda 

a trama, às vezes orientados perpendicularmente ao acamamento (figura 5.2.2e) ou sem 

orientação preferencial (figura 5.2.2c). De acordo com a classificação de Dunhan 

(1962), trata-se de dolomudstone.  

A laminação composta por este tipo de trama apresenta limites lisos a levemente 

ondulados e perfil laminar plano a convexo. Ocorrem associados a esta trama grão 

terrígenos de quartzo na fração silte ou areia fina. Indícios de deformação manifestam-

se na organização subparalela em relação a planos dispostos subparalelamente ao 

acamamento (do canto inferior esquerdo ao canto superior direito na figura 5.2.2c). 

Fraturas podem ocorrer e são preenchidas por material carbonático. 
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G. Trama Granular 

Este tipo de trama pode ocorrer em amostras carbonáticas ou silicificadas. É 

composta por diferentes grãos carbonáticos, incluindo os dotados de envelope, tal como 

oncoides e ooides, bem como peloides e microfitólitos, em matriz de microspato. 

Compõem wackestones ou mais comumente packstones (figuras 5.2.4c-d, 5.2.3c).  

Esta trama apresenta limites irregulares, geralmente delimitados por estilólitos. 

O perfil laminar varia de plano a convexo, com alta herança laminar. Grãos de quartzo e 

minerais opacos podem ocorrer dispersos neste tipo de trama, assim como estilólitos, 

superfícies de dissolução e fraturas preenchidas por carbonato. 

 

H. Trama de bolsões de matéria orgânica 

O principal constituinte desta trama são grãos quartzíticos mal selecionados e 

que variam de subarredondados a irregulares (figura 5.2.4a-b). Nos espaços 

intergranulares é possível notar material amorfo, cor castanho escuro e textura granular, 

aqui interpretado como matéria orgânica amorfa. Esta relação entre os grãos e a matéria 

orgânica confere à trama aparência de bolsões. Distribuem-se por toda a laminação, 

ocorrendo isolados ou eventualmente conectando-se.  

Em geral estas tramas formam laminações convexas ou planas, com limites 

irregulares por ser causa dos grãos de quartzo. Seus limites são demarcados por 

estilólitos ou superfícies de dissolução, e ocorrem entre tramas micríticas. Fraturas, 

feições de deformação e minerais opacos não foram observados. 
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I. Trama Mineral 

Esta trama é composta exclusivamente de cristais anédricos a euédricos, que, em 

geral, apresentam feições de dissolução, como limites serrilhados ou contatos por 

suturados. É composta por calcita (espato) ou dolomíticos, com  ocorrência subordinada 

de outros minerais, como siderita.  

Geralmente esta trama alterna-se com a trama de MOA (figura 5.2.5d), 

formando laminações planas a ligeiramente convexas, com baixo a moderado grau de 

herança laminar. Podem ser cortados por fraturas preenchidas por diferentes materiais.  

Este tipo de trama diferencia-se a trama mícrita em amostras silicificadas pelo 

tamanho e abundância de cristais. Enquanto que na trama micrítica os cristais são de  

tamanho diminuto, subédricos a anédricos, e apresentam forte empacotamento, nesta 

trama os minerais os cristais são maiores, subédricos e em geral apresentam 

empacotamento frouxo a moderado, provavelmente em virtude da dissolução que gera 

destruição de alguns cristais. 

 

J. Trama de Tufos em leques 

Tramas deste tipo são formadas por estruturas retilíneas, estreitas, organizadas 

radialmente, formando estruturas em leques. As feições retilíneas apresentam limites 

poligonais bem definidos, e apresentam comprimento entre 100 e 300 µm (figura 

5.2.5c). Ocorrem em meio à matriz criptocristalina ou micrítica, e, quando preservadas 

em amostras silicificadas, formam mosaicos com matéria orgânica amorfa. 

Os limites e o perfil laminar deste tipo de trama são irregulares, definidos pelos 

contornos dos leques. Não formam laminações lateralmente contínuas e aparentam 

terem crescido isolados ou em agregados ou uns sobre os outros. 

Feições diagenéticas, tais como superfícies de dissolução, fraturas, falhas bem 

como sinais de deformação não foram observadas. 

 

K. Trama do tipo Crostas 

Trata-se de um tipo raro de trama, encontrado apenas em amostras silicificadas 

coletadas próximo á Pedreira Agrofiller. É composta por cristais calcíticos de tamanho 

de micrita, que formam moldes ao redor de massas matéria orgânica amorfa (figura 

5.2.5a), derivada da decomposição das esteiras, mas que ainda mantém localmente a 

morfologia celular cocoide (figura 5.2.5b) ou filamentosa. Moldes calcíticos de células 

cocoides são mais comuns que moldes filamentosos. 
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5.2.5. Discussão 

Inferências paleoambientais e paleoecológicas: o que as tramas dos microbialitos têm a 

oferecer? 

As tramas das laminações microbialíticas da Formação Sete Lagoas são 

compostas por material orgânico, representado por matéria orgânica amorfa ou 

estruturada (microfósseis), ou inorgânicos de origem sin-sedimentares (primários) ou 

diagenéticos (secundários). Às vezes ocorrem juntos podendo representar conjuntos 

mistas. Tramas exclusivamente compostas por matéria orgânica, seja ela amorfa por 

conta da preservação por sílex, seja contida em meio a matriz micrítica, foram aqui 

classificadas de orgânicas. Já tramas cujo conteúdo é exclusivamente mineral, seja 

detrítico ou precipitado, compreendem as tramas inorgânicas. No total, onze tipos de 

tramas foram diferenciados nas amostras da Formação Sete Lagoas, sendo seis de 

natureza orgânica, duas de natureza mista e três inorgânicas (tabela 5.2.3). Todas 

registram condições primárias, ou seja, assinaturas biogênicas, deposicionais e/ou 

biostratinômicas. Embora componentes inorgânicos secundários tenham sido 

considerados para avaliar os efeitos da diagênese, nenhuma trama é formada 

exclusivamente por eles. 

As tramas orgânicas identificadas foram classificadas como peloidal, grumosa, 

micrítica, MOA (matéria orgânica amorfa) e de fiapos. O principal componente destes 

tipos de tramas é a matéria orgânica, seja ela amorfa, preservada em matriz silicosa ou 

em meio a cristais de micrita, ou particulada, que ocorre principalmente em amostras 

carbonáticas ou tardiamente silicificadas (tabela 5.2.4). Microfósseis preservados 

tridimensionalmente em variados estágios de degradação localmente podem constituir 

uma parte importante dessas tramas. 
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Tabela 5.2.4. Aspecto da matéria orgânica conforme tipo de preservação nas tramas de 
natureza orgânica. 

Trama 
Aspecto da matéria 

orgânica 
Modo de 

preservação 

Trama MOA 
Amorfa, dispersa nos 

cristais de microquartzo 
Silicificação 

Trama micrítica maciça 
Amorfa, dispersa no 

interstício de cristais de 
micrita 

Em carbonato 

Trama micrítica fenestrada 
Amorfa, dispersa no 

interstício de cristais de 
micrita 

Em carbonato 

Trama peloidal 
Particulada, na forma de 
estruturas circulares de 

aspecto granular 

Em carbonato e por 
silicificação 

Trama grumosa 

Particuladas, na forma de 
estruturas circulares de 

aspecto granular 
conectadas entre si ou 

fortemente empacotadas 

Em carbonato e por 
silicificação 

Trama de fiapos 
Filamentos opacos, finos e 

curtos 
Em carbonato e por 
silicificação 

  

 

Tramas do tipo MOA tem sido reportadas como resultantes da decomposição de 

esteiras microbianas formadoras dos microbialitos, preservadas em matriz de 

microquartzo (Knoll & Golubic, 1979; Bartley et al., 2000; Sanchez, 2010). No caso 

dos microbialitos da Formação Sete Lagoas, sua origem a partir de esteiras pode ser 

confirmada pela ocorrência de microfósseis, inclusive de grupos formadores de esteiras 

já conhecidos, e/ou agregados de grânulos orgânicos, pouco translúcidos a opacos que 

lembram material celular altamente degradado, com tamanho, variedade morfológica e 

arranjo coerentes com origem biológica. A partir de esteiras pode ser confirmada pela 

ocorrência de microfósseis, inclusive de grupos formadores de esteiras já conhecidos, 

e/ouagregados de grânulos orgânicos,pouco translúcidos a opacos que lembram material 

celular altamente degradado, com tamanho, variedade morfológica e arranjo coerentes 

com origem biológica. e que lhes confere cor castanha e aspecto finamente granulado, 

semelhante à poeira. Já a presença de fenestras, que difere os dois variantes da trama 

micrítica, pode ser explicada das seguintes maneiras (Monty, 1976): 

i)  As fenestras representariam espaços antes ocupados por bolhas de gás presas 

na esteira, produto da fotossíntese ou da decomposição; 
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ii) representam momentos de exposição e ressecamento da esteira, que, devido à 

perda de água, diminui de volume, deixando espaços vazios; 

iii) representa espaços originalmente preenchidos por algum mineral que foi 

dissolvido posteriormente.  

No caso das fenestras representassem exposição subaérea, era de se esperar que 

outras feições, como aspecto crenulado a convulto, ou mesmo fragmentação da esteira, 

mas isto não foi observado. Além disso, fenestras ocorrem em tramas de microbialitos 

com relevo sinóptico de alguns milímetros e até mesmo centímetros, sem ocorrência de 

feições de dissolução ou dessecamento, o que denota que estavam recobertos por lâmina 

d´água. Logo a explicação de que as fenestras das tramas micríticas estariam 

relacionadas ao dessecamento não encontra suporte no material analisado. 

Quanto à origem da fenestra a partir da dissolução de minerais, era esperado que 

alguma estrutura reliquiar, indicativa da presença do material original, fosse preservada. 

No entanto, apenas cristais de micrita diminutos e carbonato criptocristalino ocorrem 

nestas fenestras. Assim, as observações apontam para a origem das fenestras como 

bolhas de gás em esteiras ricas em matéria orgânica. 

A trama micrítica maciça por sua vez apresenta dois variantes. Níveis de micrita 

maciça escura e clara alternam-se, representando, respectivamente, níveis mais ricos e 

menos ricos de matéria orgânica (Bartley et al., 2000). Esta alternância pode sugerir três 

origens segundo Monty (1976): pela mudança na biota dominante, pelo aumento da 

precipitação inorgânica e diminuição do desenvolvimento da esteira, ou ainda pelo 

influxo de componentes químicos, como metais pesados. Hofmann (1975) propôs uma 

quarta explicação: a alternância de níveis claros e escuros estaria ligada à concentração 

de pigmentos em esteiras mais diretamente expostas ao sol. Estas quatro explicações se 

encontram representadas nos exemplos das tramas micríticas maciças da Formação Sete 

Lagoas.      

Quanto à matriz cristalina das tramas microbianas, tanto sílica quanto carbonato 

apresenta grande afinidade com matéria orgânica amorfa, usando-a como sítio de 

nucleação (Défrage et al., 1996; Bartley et al., 2000). Durante a litificação de esteiras 

microbianas, a grande abundância de sítios disponíveis para nucleação na matéria 

orgânica em vias de decomposição nas esteiras resulta na precipitação rápida de 

carbonato ou sílica, mas limita o espaço disponível para o crescimento dos cristais. O 

resultado são matrizes minerais compostas por cristais diminutos, subédricos a 

anédricos, do tipo microquartzo e micrita. 
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tamanhos entre 80 e 600 µm, no entanto, apresentam laminação concêntrica (córtex). Os 

peloides observados nas tramas peloidal e grumosa da Formação Sete Lagoas, formados 

num contexto microbialítico, são esféricos e não maiores que 50 µm. Córtices não 

foram observados. Estas características sugerem que a origem destes peloides possa 

estar ligada à calcificação de porções maiores de esteiras (trama grumosa) ou menores, 

como células individuais ou em pequenos agregados ou colônias (trama peloidal). No 

entanto, cabe aqui ressaltar que peloides também ocorrem em tramas do tipo granular, e 

neste caso, eles parecem representar precipitados de carbonato formados a partir de 

núcleos orgânicos ou ainda pela micritização de outros grãos carbonáticos (figura 

5.4.2c). 

A matéria orgânica pode ocorrer de uma terceira forma: como filamentos 

castanhos a opacos, descritos acima na trama de fiapos. Esta trama foi identificada em 

três localidades da base da Formação Sete Lagoas e em estromatólitos do Grupo Little 

Dal, do Neoproterozoico Inferior no noroeste do Canadá (Turner et al., 2000) e foi 

identificado como um variante tafonômico da degradação de filamentos e colapso das 

bainhas, o que lhes confere diâmetros de 5 a 6 µm e comprimento de 6 a 8 µm (figura 

5.2.8a). No material da Formação Sete Lagoas, os fiapos ou filamentos apresentam 

diâmetro semelhante, mas são mais compridos (figura 5.2.8b), especialmente em Pains. 

Embora haja diferenças morfológicas, é plausível aplicar nas estruturas da Formação 

Sete Lagoas o mesmo modelo proposto por Turner e colaboradores (2000).  

   

Figura 5.2.8. Estruturas fiapos, que consistem de filamentos colapsados que, segundo 
Turner et al. (2000) representa um modo de preservação peculiar em que a precipitação 
mineral foi rápida e ocorreu antes da calcificação dos filamentos, possivelmente 
enquanto vivos. A: fiapos em estromatólitos do Grupo Little Dal, Neoproterozoico do 
Canadá. Foto de Turner et al. (2000). B: fiapos no material da localidade PAI, em Pains, 
MG, base da Formação Sete Lagoas (lâmina GP/LE 246). Escala 500 µm em B. 

 

B A 
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As tramas mistas incluem componentes biogênicos e inorgânicos, sendo estes 

últimos os responsáveis por estruturar estes tipos de trama. Dois variantes foram 

identificados, sendo as tramas de bolsões de matéria orgânica e granular. A trama de 

bolsões de matéria orgânica ocorre exclusivamente em microbialitos da localidade FZA, 

na Fazenda Araras, em Piumhí, Minas Gerais. Estão relacionados aos microbialitos 

silicicláticos-carbonáticos dômicos e laminitos. Já a segunda ocorre abundantemente 

nos microbialitos da Formação Sete Lagoas. 

A trama de bolsões de matéria orgânica é formada principalmente por grãos 

terrígenos de quartzo e matéria orgânica amorfa nos espaços intergranulares. Esta trama 

ocorre entre tramas micríticas, cuja matéria orgânica possui a mesma aparência e cor 

daquela preservada entre os grãos de quartzo da trama. Em alguns pontos, o material 

orgânico das tramas micríticas subjacentes parecem adentrar na trama de bolsões que a 

recobre. Como explicado anteriormente, tramas micríticas, seja as fenestradas ou não, 

são formadas por matéria orgânica restante da decomposição de esteiras microbianas. 

Por esta razão, cabe aqui a interpretação de que a matéria orgânica preservada entre os 

grãos de quartzo representa restos de esteiras também. A conexão entre alguns bolsões 

aponta para o crescimento ativo da esteira entre os grãos. Se ocorressem isolados, 

poderiam representar fragmentos da esteira que foram erodidos e depositados no evento 

de aumento da energia, que ocasionou o aporte dos grãos terrígenos. Este modelo 

encontra suporte no trabalho de Whale & Walsby (1984), que demonstraram que 

cianobactérias filamentosas são capazes de migrar entre os grãos quando a taxa de 

deposição aumenta repentinamente. Logo, o fato da trama de bolsões de matéria 

orgânica ocorrer entre tramas micríticas, oriundas de esteiras microbianas, representa 

uma fase em que a esteira (laminação micrítica subjacente) foi coberta por grãos 

terrígenos, e as cianobactérias mobilizaram-se entre os grãos, colonizando os espaços 

intergranulares (trama de bolsões de matéria orgânica). Quando o aporte de grãos 

terrígenos cessou, a esteira voltou ao franco crescimento (trama micrítica sobrejacente). 

Já a trama granular foi aqui classificada como mista, por reunir grãos de origem 

abiogênica, precipitados inorganicamente, e grãos formados por esteiras 

cianobacterianas, representado pelos oncoides (figuras 5.4.2c-d). Conforme 

demonstrado em oncoides modernos (e.g. Winsborough et al., 1994) e fósseis, tanto em 

formas Fanerozoicas e quanto Proterozoicas (e.g. Knoll et al., 1989; Védrine et al., 

2007), cianobactérias e bactérias filamentosas, através da aglutinação de partículas ou 

indução de cristais carbonáticos, são responsáveis pelos córtices que envolvem 
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oncoides. Em ambientes marinhos isso ocorre comumente em água rasas sujeitas à alta 

energia hidrodinâmica, onde o frequente rolamento destes microbialitos promove o 

desenvolvimento de laminação concêntrica, ligeiramente irregular, ao redor de um 

núcleo (Flügel, 2010). Portanto, a presença de oncoides tem conotações paleoambientais 

importantes, relativas à hidrodinâmica e profundidade do sítio de sua formação. 

Oncoides modernos podem apresentar cinco diferentes tramas, que refletem, 

sobretudo, a biota que os formou. Assim, aqueles formados por laminações concêntricas 

de micrita são interpretados como formados exclusivamente por procariontes, enquanto 

os outros quatro tipos de tramas indicam a influência de vários grupos de metazoários e 

algas (Flügel, 2010). Nesse sentido, a trama micrítica maciça dos oncoides da Formação 

Sete Lagoas implica em sua formação por microrganismos procarióticos em ambiente 

estressante. Indícios de atividades de metazoários nos oncoides, caracterizadas, por 

exemplo, por níveis ou lentes de espato ou por uma trama do tipo rede cristalina 

(meshwork), conforme indicado por Flügel (2010), ou indícios de bioturbação, não 

foram observados. 

As tramas inorgânicas são aquelas dominadas por cristais carbonáticos, em que a 

matéria orgânica desempenha papel subordinado ou não é observada. Três tipos foram 

observados: tramas minerais, tufos em leques e crostas. No primeiro caso, os principais 

formadores deste tipo de trama são cristais espáticos de calcita ou dolomita, euédricos, 

com tamanho entre 10 e 70 µm, depositados entre tramas de MOA, e cujo hábito 

cristalino de romboedros é preservado mesmo quando silicificados. Sua origem pode ser 

explicada pela ocorrência de períodos de maior taxa de precipitação carbonática, que 

alternava-se com fases de maior desenvolvimento da esteira e menor precipitação, em 

virtude de mudanças sazonais de parâmetros químicos da água (Monty, 1976).  Se 

fossem grãos, esperar-se-ia que os cristais apresentassem bordas arredondadas e seu 

caráter romboédrico não seria observado (figura 5.2.9). 
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Figura 5.2.9. Cristais espáticos de calcita em material silicificado, mostrando sinais de 
dissolução, porém permanecem euédricos. 
 

A trama de tufos em leques é caracterizada por estruturas fibrosas compostas por 

elementos de diâmetro regular de 10 a 20 µm, justapostos radialmente. Tramas 

semelhantes já foram identificadas em estromatólitos ao longo do Proterozoico 

(Winefield, 2000; Bartley et al., 2000; James et al., 2001). Esta trama também 

assemelha-se, porém em menor escala, aos leques de aragonita na capa carbonática da 

localidade de Sambra, na Formação Sete Lagoas, em Inhaúma, Minas Gerais (Peryt et 

al., 1990), e na Formação Mirassol D´Oeste, base do grupo Araras, em Cáceres, Mato 

Grosso (Nogueira, 2003; Nogueira et al., 2007). Com exceção da ocorrência no 

Neoporterozoico do Canadá (James et al., 2001), todas as outras, inclusive em Sambra, 

foram explicadas como precipitados em meio à laminação estromatolítica ou como 

precipitados na interface sedimento-água, em virtude da alta saturação de mares por 

carbonato em ambientes com alta taxa de evaporação. As ocorrências neoproterozoicas, 

como no Canadá, em Sambra e em Cáceres foram associados ao clima quente que 

sucedeu a glaciação Marinoana. Este tipo de trama ocorre em estromatólitos da região 

de Unaí, os mais basais da Formação Sete Lagoas, e, portanto, aqueles que se 

desenvolveram na fase de degelo e retomada de clima quente.  

A ocorrência desta trama no Grupo Nillyakh, Mesoproterozoico da Sibéria, foi 

atribuído à atividade bacteriana heterotrófica, que, ao decompor esteiras soterradas, 

expunha matéria orgânica que serviu para nucleação e rápido crescimento dos cristais de 

aragonita (Bartley et al., 2000). Em última análise, trata-se de uma estrutura 
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representativa de mares saturados em clima quente, ou seja, com condições ambientais 

evaporíticas. No entanto, estas estruturas só se desenvolvem na presença de 

comunidades bacterianas (Grotzinger, 1989).  

É importante ressaltar a semelhança deste tipo de trama com colônias de 

cianobactérias do gênero Rivularia. Os filamentos deste táxon crescem radialmente a 

partir de um ponto, formando pequenos tufos dômicos em seção longitudinal (figura 

5.2.10c). Em seu trabalho com estromatólitos da Bacia Taoudenni, na África, Bertrand-

Sarfati (1976) relatou trama muito similar em estromatólitos colunares cilíndricos 

ramificados, nomeando-a de "microestrutura tussocky" (tufos em português), e cuja 

origem seriam colônias de Rivularia (figura 5.2.10a-b). Uma origem semelhante para a 

trama de tufos em leque no material da Formação Sete Lagoas é tentadora, mas é 

possível observar terminações planas nas estruturas “filamentosas”, uma observação 

fundamental para identificar pseudomorfos de aragonita como o mineral responsável 

pelos leques em Sambra, também o mesmo cristal da Fácies Pedro Leopoldo, porção 

basal da Formação Sete Lagoas, onde os estromatólitos de Unaí estão 

estratigraficamente posicionados. No entanto, em determinados pontos é possível 

observar terminação poligonal das estruturas filamentosas, o que é esperado para 

minerais, mas não filamentos. Por esta razão, esta trama foi classificada como 

inorgânica, e traz consigo informações paleoambientais interessantes sobre a fase pós-

glacial (clima quente) e a dinâmica de precipitação carbonática (altas taxas de 

interperismo e alta pressão CO2 atm com consequente saturação oceânica em termos de 

carbonato) nesta fase. 
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Agrofiller esta condição ficou registrada como incrustações de células cianobacterianas 

por calcita, um processo comum em áreas com pH alcalino e saturadas de carbonato 

(Riding, 2000). De acordo com Chafetz & Buczynski (1992), o processo de incrustação 

ocorre em cianobactérias filamentosas nas condições atuais de saturação da água 

oceânica com carbonato, porém aqui é demonstrado que estes parâmetros foram 

alcançados em áreas colonizadas por cocoides, que, em geral, habitam áreas rasas de 

supramaré a intermaré rasa (Bartley et al., 2000).  

Em última análise, as tramas dos microbialitos da Formação Sete Lagoas 

registram informações paleoecológicas e paleoambientais importantes, mesmo que 

interpretações paleobiológicas sobre os microrganismos presentes naquela época sejam 

limitadas pela raridade e qualidade de preservação de microfósseis associadas às tramas 

(tabela 5.2.5). Julga-se particularmente significante para a história deposicional da 

formação a presença das tramas de tufos em leque da Unaí e das crostas calcíticas da 

Pedreira Agrofiller. Elas demonstram que durante a deposição da porção inferior da 

Formação Sete Lagoas, o oceano ainda estaria saturado de carbonato de cálcio, em 

consequência às altas taxas de intemperismo impostas pelo clima quente na fase pós-

glacial e à alta pressão de CO2 atmosférico. Esta observação encontra apoio nos valores 

de δ13C para as rochas nestas localidades, o que sugere correlação com a parte inferior 

da formação, conforme o modelo quimioestratigráfico atual (e.g. Martins & Lemos, 

2007). Este cenário corrobora evidências de fenômenos de whitings encontrados em 

amostras na Fazenda Funil em níveis da Formação Jequitaí, subjacente à Formação Sete 

Lagoas, (Sanchez et al., 2012). Juntas, estas duas evidências de alta concentração de 

carbonatos nos mares do fim do Neoproterozoico podem indicar que a transição de um 

clima frio para um clima quente e, por consequência as altas taxas de intemperismo e 

oferta de carbonato, começou de forma repentina em termos geológicos como degelo, 

mas perduraram por um longo período, desde a deposição da Formação Jequitaí até a 

fase de deposição da Formação Sete Lagoas. 
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Tabela 5.2.5. Principais tipos de informações obtidas a partir de análises das tramas 
microbialíticas da Formação Sete Lagoas. 
Natureza das tramas Tramas Tipo de informação 
Orgânicas 1. Grumosa Paleobiológica 

2. Peloidal Paleobiológica 
3. Micrítica maciça Paleobiológica 
4. Micrítica fenestrada Paleobiológica 
5. MOA (matéria orgânica 
amorfa) 

Paleobiológica e 
Paleoecológica 

6. Fiapos Diagenética 
Mistas 7. Bolsões de matéria orgânica Paleoecológica e 

paleoambiental 
8. Granular  Paleoambiental e 

paleobiológico 
Inorgânicas 9. Mineral Paleoecológico 

10.  Tufos em leques Paleoambiental, porém 
Paleobiológico não deve ser 
descartado. 

11. Crostas Paleoambiental 
  

As diferenças litológicas e geoquímicas entre as duas fácies que compõem a 

Formação Sete Lagoas puderam ser notadas em escala menor, na análise das tramas. 

Quando os tipos de tramas são contextualizados paleogeografica- e estratigraficamente, 

nota-se que ambas as fácies compartilham algumas tramas, porém outras tramas são 

exclusivas de uma ou outra fácies (tabela 5.2.6). 

 

 Tabela 5.2.6. Distribuição das tramas por localidade e posição estratigráfica baseada 
em valores de δ13C (ver capítulo 5, parte 1). 

Trama Localidade/Material Posição estratigráfica 
MOA Unaí Fácies Pedro Leopoldo 

Piumhí  Fácies Pedro Leopoldo 
Serra de São Domingos Fácies Lagoa Santa 

Micrítica maciça Piumhí Fácies Pedro Leopoldo 
Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 

Arcos Fácies Lagoa Santa 
Serra de São Domingos Fácies Lagoa Santa 
Sete Lagoas (BR040) Fácies Lagoa Santa 

Granular Unaí Fácies Pedro Leopoldo 
Pains Fácies Pedro Leopoldo 

Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 
Rio São Francisco Fácies Lagoa Santa 
Coração de Jesus Não determinada 

BR-135 no km 119 Não determinada 
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Guarani de Goiás Não determinada 
Januária Não determinada 

Peloidal Coração de Jesus  Não determinada 
Guarani de Goiás Não determinada 

Januária Não determinada 
Unaí Fácies Pedro Leopoldo 

Piumhí Fácies Pedro Leopoldo 
Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 

Sete Lagoas (BR040) Fácies Lagoa Santa 
Mineral Unaí Fácies Pedro Leopoldo 

Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 
Grumosa Unaí Fácies Pedro Leopoldo 

Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 
Arcos Fácies Lagoa Santa 

Sete Lagoas (BR040) Fácies Lagoa Santa 
Micrítica 
fenestrada 

Unaí  Fácies Pedro Leopoldo 
Pains  Fácies Pedro Leopoldo 

Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 
Rio São Francisco Fácies Lagoa Santa 

Serra de São Domingos Fácies Lagoa Santa 
Sete Lagoas (BR040) Fácies Lagoa Santa 

Bolsões de 
matéria orgânica 

Piumhí 
Fácies Pedro Leopoldo 

Tufos em leques Piumhí Fácies Pedro Leopoldo 
Fiapos Unaí Fácies Pedro Leopoldo 

Piumhí Fácies Pedro Leopoldo 
Pains Fácies Pedro Leopoldo 

Crostas Cabeceiras Fácies Pedro Leopoldo 
 

 

A distribuição estratigráfica das tramas, independente da localidade demonstra 

que a Fácies Pedro Leopoldo, base da Formação Sete Lagoas, é dotada de mais 

variedades de tramas do que a fácies superior (tabela 5.2.7). Entretanto, pode-se 

perceber que ambas as fácies registram as mesmas tramas de natureza orgânica e mista, 

carecendo apenas das tramas de natureza inorgânica. Esta situação indica que a biota 

provavelmente permaneceu a mesma, ou, pelo menos, que novos grupos, com diferentes 

morfologias, não foram incorporados à biota da Formação Sete Lagoas, embora um viés 

tafonômico possa ser a causa disto (ver capítulo 5, parte 3). 

Por outro lado, a diferença quanto às tramas inorgânicas parece indicar alguma 

diferença condições ambientais operando na deposição das fácies. A presença de trama 

mineral exclusivamente na base da formação aponta que o principal mecanismo de 

acresção microbialítica poderia ser pela alternância de fases de precipitação e 
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crescimento de esteiras, ao passo que o aprisionamento de partículas, conhecido como 

captura e aglutinação, desempenhava papel secundário ou era mais raro. Já as tramas de 

tufos em leque e crostas apontam para condições geoquímicas das águas oceânicas, e 

indicam comunidades adaptadas à alta concentração de carbonato. Isto posto, nota-se 

que a biota não sofreu alteração frente às duas mudanças que ocorreram no 

Neoproterozoico final, sejam elas de cunho climático, com o fim da glaciação 

Marinoana, seja de cunho evolutivo, devido ao estabelecimento dos metazoários. 

 

Tabela 5.2.7. Distribuição estratigráfica das tramas microbialíticas da Formação Sete 
Lagoas.   

Trama  
Fácies da Formação Sete Lagoas 

Fácies Pedro Leopoldo 
(porção basal) 

Fácies Lagoa Santa 
(porção superior) 

Orgânicas: 
MOA    

Micrítica maciça    

Micrítica fenestrada    

Grumosa    

Peloidal    

Mistas: 
Granular    
Bolsões de matéria 
orgânica 

   

Inorgânicas: 
Mineral    
Tufos em leques    
Fiapos    
Crostas    

 

 

 

5.2.6. Conclusões 

A análise das tramas de microbialitos da Formação Sete Lagoas demonstrou ser 

útil para a interpretação de aspectos paleobiológicos, paleoecológicos e paleoambientais 

relacionados ao desenvolvimento dos variados microbialitos, que eram formados tanto 

por biotas compostas por células filamentosas (tramas micríticas, MOA e fiapos), 

quanto cocoides (tramas peloidais e grumosas). Porém, devido à preservação em 

carbonato ou à silicificação tardia, microfósseis são relativamente raros na formação e 

pouco puderam oferecer para detalhar a biota da época. 
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O aspecto paleoambiental mais importante registrado nas tramas diz respeito à 

química oceânica. Tramas inorgânicas com estruturas peculiares, como nos casos da 

trama de tufos em leques e da trama de crostas, indicam alta saturação em termos de 

carbonato. Tramas granulares por sua vez registram condições energéticas e a 

proximidade de área-fonte siliciclástica durante a formação dos microbialitos em 

Piumhí (MG), ao passo que as tramas de bolsões de matéria orgânica, nos microbialitos 

do mesmo local, trazem informações, bem como possíveis estratégias de sobrevivência 

exercidas pela comunidade microbiana diante o influxo de material terrígeno no 

paleoambiente local. 

No que concerne à Paleoecologia, as tramas contribuem para entender modos de 

desenvolvimento dos microbialitos e as relações entre as comunidades microbianas e a 

sedimentação. Por exemplo, as tramas minerais, que se alternam com as tramas MOA, 

indicam alternância de parâmetros ambientais sobre a acresção microbialítica, que ora 

era exercida por fatores biológicos, ora por fatores abiogênicos. Já as tramas de bolsões 

de matéria orgânica demonstraram a relação entre o desenvolvimento de esteiras e taxas 

de aporte sedimentar, ou seja, como a biota escapava ao eminente soterramento. Este 

aspecto revelou que a capacidade motilidade em cianobactérias data desde, pelo menos, 

o Neoproterozoico.  

Por fim, ao juntar os dados obtidos, pode-se listar e entender melhor os 

diferentes fatores que controlaram o crescimento de microbialitos durante a deposição 

da Formação Sete Lagoas. Estes fatores permaneceram os mesmos ao longo de toda a 

deposição da formação, com exceção do aporte de grãos terrígenos, que demonstrou-se 

pontual. Com isso, é possível inferir que não houve significativas mudanças na biota à 

medida que o clima mudava durante a deposição da Formação Sete Lagoas, ou seja, 

deixava de ser muito frio, passando a extremamente quente. As biotas adaptadas ao 

clima frio pareceram não sofrer qualquer seleção mediante ao estabelecimento do clima 

quente que sucedeu a fase de degelo. 
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Parte 3 

Microfósseis silicificados da Formação Sete Lagoas 

 
 
5.3.1. Resumo 
A silicificação é um modo de fossilização que preserva a matéria orgânica entre cristais 
de quartzo precipitados, geralmente microquartzo. Este tipo de preservação é muito 
vantajosa quando se trata de esteiras microbianas, pois preserva o material em três 
dimensões, permitindo observar a com certa fidelidade estruturas celulares 
remanescentes e aspectos ecológicos estabelecidos entre os elementos da biota. A 
silicificação se torna ainda mais interessante quando ocorre em uma fase precoce da 
diagênese, levando à preservação de invólucros celulares e restos do conteúdo 
intracelular. Esta é uma preservação comum em carbonatos da Formação Sete Lagoas e 
foi detalhadamente explorada neste trabalho. Cinco gêneros foram identificados em 
quatro localidades, todos associados a microbialitos. Os resultados permitiram avanços 
no conhecimento da paleobiologia da unidade, mas principalmente relações ecológicas e 
aspectos da química do oceano durante a deposição da Formação Sete Lagoas.          
 
Palavras-chaves: bentos - esteiras microbianas - Neoproterozoico- Formação Sete 
Lagoas 
 
 
5.3.2. Introdução 

No contexto do Pré-Cambriano, microfósseis silicificados são conhecidos desde 

o Arqueano. As formas mais antigas de morfofósseis estão preservados em um sílex 

conhecido como Apex Chert, datado em 3.4 Ga, no Cráton de Pilbara, Oeste da 

Austrália. Foram encontrados onze táxons de formas filamentosas, os quais boa parte 

foi atribuída a cianobactérias (Schopf, 1993). O descobrimento destes fósseis não 

somente permitiu vislumbrar a diversidade das formas antigas de vida, mas também 

abriu frente para novas perspectivas sobre a evolução das primeiras formas de vida e o 

reflexo de seus metabolismos sobre a atmosfera e a hidrosfera Arqueana, tal como a 

realização de fotossíntese e a liberação de O2 na atmosfera (Schopf, 1993, 2006). 

Uma vez soterrados, os processos de decomposição e diagênese levam à 

destruição dos componentes celulares que serviriam à taxonomia. Como ambos os 

processos não ocorrem igualmente ou concomitantemente em toda a biota, surge então 

um leque de variantes de formas, cada um representando um estágio diferente de 

decomposição. As células passam a ser providas de diferentes estruturas, que em geral, 

são aquelas mais resistentes à decomposição, como bainhas e envelopes (Horodyski & 

Vonder Haar, 1975; Ohler, 1976; Bartley, 1996).  Restos citoplasmáticos também 
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podem ocorrer, mas são encontrados na forma de estruturas opacas no interior das 

células (Golubic & Hofmann, 1976).   

A preservação de estruturas celulares está relacionada à vários fatores, sobretudo 

aqueles inorgânicos, embora o metabolismo das células influencie em sua preservação. 

Em 1976, Oehler realizou experimentos sobre silicificação e simulou processos 

diagenéticos. Para tanto utilizou Lyngbya majuscula, uma cianobactéria filamentosa 

moderna que conta com um análogo fóssil (Paleolyngbya), e submeteu as colônias a 

diferentes condições de temperatura e tempo de exposição à esta condição. Percebeu-se 

padrões na degradação dos componentes celulares, inclusive aqueles que serviriam para 

a diagnose do grupo. As células sofreram fragmentação e redução das células e bainhas, 

coalescência dos tricomas, além de destruição de bainhas e do conteúdo intracelular,  

preservação preferencial de bainhas e paredes celulares relativo a componentes 

intracelulares.  

Bartley (1996) realizou novas pesquisas sobre preservação celular simuladas em 

laboratório. A pesquisadora analisou os efeitos do tempo, da temperatura, da oxigenação 

e da dessecação sobre dois gêneros de cianobactérias filamentosas, a serem  Lyngbya 

aestuarii e Oscillatoria sp. Os resultados demonstraram um aspecto interessante: de que 

a preservação não está relacionada apenas com processos ambientais, mas também 

depende do tipo de metabolismo, já que algumas cianobactérias permanecem ativas no 

escuro, inclusive quando são soterradas, o que retarda o período de exposição à 

decomposição. Outra contribuição importante deste estudo foi de demosntrar que 

tricomas (fileira de células de espécies filamentosas), comum no registro fóssil, 

resultam da perda de água, porém levam à perda de volume celular, mas não de aspectos 

morfológicos.  

Desde o início das pesquisas sobre microfósseis silicificados do pré-cambriano 

tem-se feito tentativas de estabelecer afinidades biológicas entre os microfósseis e 

análogos atuais. No entanto, esta é uma tarefa comprometida pelos procesos 

tafonômicos, o que gera, como dito, variantes preservacionais das células originais, e 

leva ao aumento artificial do número de espécies. Devido a esta condição, duas escolas 

da taxonomia do Pré-Cambriano surgiram. Na década de 1960, os estudos pioneiros de 

J. W. Schopf com biotas silicificadas do Neoproterozoico australiano demonstraram 

grande riqueza de espécies, inclusive com a identificação de diferentes grupos 

biológicos, como bactérias, cianobactérias e fungos. Esta vertente da taxonomia pré-

cambriana é operacional e caracteriza-se por classificar todas as morfologias 
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encontradas, mesmo que elas representem diferentes estágios de degradação da mesma 

população, o que promove então uma classificação baseada em morfotáxons. 

A outra escola, iniciada por Knoll & Golubic (1979), leva em conta a ação da 

tafonomia. Ao estudarem as formas cocoides da Formação Bitter Springs, a mesma que 

Schopf analisou (Schopf, 1968), os autores perceberam que alguns táxons eram 

correlacionáveis a outro por compartilharem mesmo tamanho, modo de ocorrência e 

modo de divisão celular. As poucas diferenças entre estes táxons estavam na presença 

ou ausência de estruturas, fato que foi explicado pela ação da decomposição. Com isso, 

os autores demonstram a necessidade de estudos tafonômicos em parceria com estudos 

taxonômicos quando se trata de microfósseis simples do Pré-Cambriano.    

Independe da escola taxonômica, os estudos de microfósseis silicificados dizem 

respeito, em sua grande maioria, à formas bentônicas, eucarióticas e procarióticas, 

formadoras ou habitantes de esteiras microbianas em ambientes carbonáticos. Menos 

comum é a ocorrência de elementos planctônicos, embora eles também possam ser 

observados, tanto em meio às esteiras quanto em rochas em que foram soterrados.   

O principal benefício da preservação precoce por sílica é que não é um processo 

destrutivo, e os fósseis permanecem sepultados in situ e em três dimensões. Assim, a 

formação de cristais silicosos, sobretudo microquartzo, previne que as etapas de 

decomposição continuem atuando após o soterramento e blinda o sedimento e a matéria 

orgânica silicificadas de eventos diagenéticos que podem acontecer na porção não 

silicificada. Com isso, a silicificação permite acesso a aspectos da morfologia que outras 

formas de preservação não promovem e revela muito sobre as relações ecológicas em 

diferentes níveis, incluindo aspectos da demo- e da sinecologia. 

Historicamente, microfósseis silicificados têm sido o principal meio de acesso à 

vida pré-cambriana, sobretudo às formas Proterozoicas (ver revisão em Sergeev et al., 

2012), cujas morfologias, relações ecológicas e até mesmo restos de conteúdo 

intracelular foram preservados pela permineralização por sílica e permitiu acessar a 

paleodiversidade e os rumos evolutivos ocorridos ao longo de, pelo menos, 3 bilhões 

anos, ou seja, em grande parte da história geológica do planeta.  

No entanto, pode-se perceber que os dados obtidos até hoje servem muito mais à 

Paleobiologia do que à Geologia. Isto se deve ao alto conservadorismo morfológico 

destes seres ao longo do Pré-Cambriano, o que implica em formas similares com longos 

períodos de existência. Logo, utilizar estes fósseis em estudos bioestratigráficos e 

cronobioestratigráficos acaba não sendo seguro.  
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Schopf (1977) fez uma das primeiras tentativas de atribuir biozonas ao 

Proterozoico, com base em microfósseis formadores de esteiras e em formas 

planctônicas (figura 5.3.1). No entanto, o autor concluiu que é necessário maior 

compreensão das afinidades biológicas de cada táxon pré-cambriano, já que sem esta 

informação as biozonas acabavam sendo estabelecidas com base em mudanças 

morfológicas do que filogenéticas. Mesmo ao tentar cruzar os dados com as formas 

estromatolíticas que cada microfóssil edificava, os dados mostraram-se pouco úteis. Foi 

o caso de Conophyton, estromatólito de forma cônica, que no Paleoproterozoico era 

composto por filamentos finos, com diâmtero menor que 3 µm, enquanto que no final 

do Mesoproterozoico tais formas contêm microfósseis mais espessos, com diâmetro 

entre 10 e 30 µm, dando a entender que populações diferentes eram capazes de formar o 

mesmo estromatólito, condicionando-os à parâmetros ambientais e não taxonômicos. 

Por fim, outro obstáculo a ser vencido antes da aplicação de microfósseis como 

ferramentas biostratigráficas seria integrar os dados de microfósseis silicificados e 

aqueles preservados como compressões orgânicas, já que a diferença de preservação 

gera dois tipos de resultados distintos, como já foi discutido acima.   

 

Figura 5.3.1. Proposta para zoneamento bioestratigráfico do Proterozoico proposto por 
Schopf (1977), baseado na distribuição de tamanho dos principais grupos de 
microfósseis. 
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Com o advento dos conhecimentos sobre a paleobiota Pré-Cambriana e a 

disponibilidade de mais dados, Sergeev (2006) propôs novo zoneamento para o 

Proterozoico mundial, mas desta vez com base em aspectos morfológicos das células e 

em conjunto com dados quimioestratigráficos disponíveis. Este esquema fez uso de 

duas premissas, que remete, em última instância, às bases da Bioestratigrafia: a 

evolução biológica e mudanças ecológicas. A primeira refere-se à evolução dos 

microfósseis ao longo do Proterozoico. Embora foi postulado que o ritmo evolutivo 

destes seres foi extremamente lento, ou seja, hipobraditélico (Schopf, 1995), estudos 

pormenorizados mostraram que a ocorrência mais antiga de algumas formas se deu em 

diferentes momentos do Proterozoico, ou seja, a impressão deixada nos primeiros 

estudos de que as arquiteturas celulares básicas (cocoides e filamentos) surgiram no 

Arqueano e assim permaneceram ao longo do Proterozoico, demonstrou-se não 

totalmente verdadeira. Ao longo do registro microfossilífero de 3 bilhões de anos é 

possível notar a aquisição de novas estruturas (figura 5.3.2), como processos na parede 

celular e novas arquiteturas (i.e. formas de estrelas ou alteres). A mudança nas formas 

de microfósseis foi testada ao comparar-se as morfologias de comunidades que ocorrem 

na mesma fácies, mas de intervalos de tempo de diferentes, e os resultados obtidos 

mostram diferenças na composição da biota (Sergeev, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.2. Distribuição das formas microfossilíferas ao longo do Proterozoico. Notar a aquisição de 
novos caracteres e arquiteturas ao longo do Mesoproterozoico e na transição entre o Criogeniano e 
Ediacarano. À direita, as siglas se referem ao Proterohorizontes propostos por Sergeev (2006 - ver figura 
a seguir). Números de 1 a 12 referem-se à cianobactérias, de 13 a 17 à algas e formas de afinidades 
desconhecidas, e de 18 a 30 refere-se à acritarcos (eucariontes planctônicos). Imagem de Sergeev (2006). 
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As inovações estruturais ocorreram junto com mudanças ecológicas 

irreversíveis, o que embasa a segunda premissa do biozoneamento sugerido para o 

Proterozoico. Estas mudanças ocorreram na hidrosfera e na atmosfera e estão ligados, 

principalmente, à oxigenação de ambas. Como proposto por Fedonkin (2003) para a 

evolução de metazoários, mas que também pode ser aplicável a microrganismos, a 

oxigenação dos oceanos e da atmosfera, oriundo principalmente da fotossíntese,  teria 

agido como agente seletor, favorecendo aqueles organismos capazes de vencer a oferta 

de O2 livre e eliminado alguns grupos cujo metabolismo dependia da oferta de metais 

catalisadores, tais como cobalto, níquel, molibdênio e ferro.  

Utilizar, portanto, microfósseis Pré-Cambrianos silicificados como ferramenta 

bioestratigráfica pode ser falho, mas, aliado a outros dados, mesmo formas simples 

podem ajudar a posicionar uma dada sucessão dentro da cronoestratigrafia do 

Proterozoico. Esta é a premissa na qual se baseou Sergeev e seus colaboradores (2012) 

para dividirem o Proterozoico em Proterohorizontes, ou seja, intervalos de tempo 

representados por diferentes assembleias microfossilíferas, que denota mudanças na 

biosfera em virtude de mudanças ambientais (figura 5.3.3).     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 5.3.3. Proterohorizontes propostos por Sergeev (2006) e aperfeiçoados por 
Sergeev et al. (2012). Imagem extraída de Sergeev (2006). 

 

No Brasil, microfósseis silicificados foram descritos pela primeira vez por 

Fairchild & Dardenne (1978). Desde então foram reportados principalmente em 

unidades estratigráficas sobre o Cráton do São Francisco e a Faixa Brasília, em Minas 
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Gerais e Goiás, abrangendo um intervalo de tempo entre, pelo menos, 1.4 Ga e 0.54 Ga 

(Fairchild et al., 1996; Sanchez, 2010). Sua principal aplicação tem sido no sentido de 

conhecer a paleodiversidade proterozoica e entender os paleoambientes onde se 

desenvolveram. Dentre as formas encontradas estão cocoides e filamentos, alguns 

associados a estromatólitos, além de acritarcos (Fairchild et al., 1996 - tabela 5.3.1). 

 

 
Tabela 5.3.1. Táxons microfossilíferos (formas silicificadas) do Pré-Cambriano 
reportados nas unidades proterozoicas nos Estados de Goiás e Minas Gerais. Em negrito 
estão as formas que ocorrem na Formação Sete Lagoas. Dados de Fairchild et al. (1996) 
e Sanchez (2010). 

Microfósseis cocoides Microfósseis filamentosos Acritarcos 
Caryosphaeroides Archaeotrichion Leiosphaeridia 

Dictyosphaera Biocatenoides Protosphaeridium 
Eoentophysalis Cyanonema Stictosphaeridium  

Eosynechococcus Gunflintia Trachyspaheridium 
Glenobotrydion Nostocales Vandalosphaeridium 

Globophycus Oscillatoriopsis  
Gloeoniopsis Paleolyngbya  

Huroniospora Partitiofilum  
Myxococcoides Polytrichoides  
Paleoanacystis Rugosoopsis  
Sphaerophycus Salome  
Zosterosphaera Siphonophycus  

 Veteronostocales  
Formas não identificadas Formas não identificadas  

 

A seguir são apresentados novas ocorrências de microfósseis silicificados na 

Formação Sete Lagoas. Embora tenham partido da re-análise de material previamente 

coletado, os resultados são inéditos e não apenas de re-intepretação. Por esta razão não 

foram incluídos nos capítulos de revisão dos fósseis da Formação Sete Lagoas 

(capítulos 3 e 5, parte 5). Os microfósseis encontrados permitem uma reflexão sobre o 

contexto paleoambiental e o momento evolutivo em que foram estabelecidas, trazendo 

consigo informações paleoecológicas e paleoambientais importantes sobre a Formação 

Sete Lagoas e o Ediacarano.  

 

 

5.3.3. Material e Métodos 

O material utilizado neste estudo incluiu amostras coletadas em estudos 

anteriores e publicados por Fairchildet al. (1996) bem como novo material coletado no 

âmbito desta pesquisa.  Foram analisadas amostras de dez localidades tratadas por 
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Fairchild e colaboradores (1996), além de quatro localidades daquelas oito relatadas no 

capítulo, ou seja, localidades Fazenda Funil (FFU), Unaí (localidade UNM/UNE), 

Fazenda Araras em Piumhí (localidade FZA) e Serra de São Domingos (localidade 

SSD),  4.1 (tabela 5.3.2.). 

 
 
Tabela 5.3.2. Localidades cujo material foi analisado visando a procura de microfósseis 
silicificados. 

Localidade Associado a 
microbialitos

Nível da análise 

LMG-628, Unaí (MG), material coletado 
em agosto/1977 (mesma localidade que 
UNM/UNE) 

 
Fairchild & Dardenne (1978) 

Unaí (MG), material coletado em 
julho/1980 

 
Simonetti & Fairchild, 1989 

Localidade Rio São Vicente, próximo à 
São Domingos 

 
Fairchild et al. (1996) 

Pedreira Agrofiller, próximo a 
Cabeceiras (GO)  

 
Fairchild et al. (1996) 

Pedreira Britacal, próximo a Cabeceiras 
(GO) 

 
Fairchild et al. (1996) 

Piumhí (MG) 
 

Fairchild & Schorscher 
(1985) 

Januária  Fairchild et al. (1996) 
BR-135, km 119 (MG)  Fairchild et al. (1996) 
Coração de Jesus (MG)  Fairchild et al. (1996) 
Guarani de Goiás (GO)  Fairchild et al. (1996) 
Localidade UNM/UNE, LMG-628, Unaí 
(MG) 

 
Este trabalho 

Localidade FZA, Fazenda Araras, 
Piumhí (MG) 

 
Este trabalho 

Localidade PRD, próximo à Sete Lagoas 
(MG) 

 
Este trabalho 

Localidade SSD, Serra de São 
Domingos, próximo à Buritis (MG) 

 
Este trabalho 

 

O estudo de microfósseis silicificados foi realizado a partir de lâminas 

petrográficas finas, com cerca de 50 µm de espessura, confeccionadas no Setor de 

Laminação do IGc e na UNESPetro, na UNESP de Rio Claro. As lâminas foram 

analisadas com microscópio óptico petrográfico AxionLab e as imagens foram 

adquiridas com o software AxionVision 4.8, ambos da marca Zeiss. Estes equipamentos 

estão alocados no Laboratório de Estudos Paleobiológicos, no Instituto de Geociências 

da Universidade de São Paulo.  
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5.3.4. Resultados 

Avaliação geral 

Das quatorze ocorrências de sílex na Formação Sete Lagoas analisadas neste 

trabalho,  quatro apresentaram resultados positivos: Piumhí, Pedreira Agrofiller, 

Pedreira Britacal e Unaí. Nas três primeiras localidades dados inéditos foram obtidos, 

enquanto em Unaí as formas identificadas foram as mesmas reportadas em trabalhos 

anteriores.  As demais localidades não apresentaram estruturas preservadas, apenas 

matéria orgânica amorfa. 

Os microfósseis encontrados consistem de formas simples, cocoides e 

filamentosas, todas associadas à esteiras microbianas. Alguns foram passíveis de 

classificação taxonômica (tabela 5.3.3), mas outros não puderam ser classificados tendo 

em vista sua preservação tardia e perda de caracteres diagnósticos. Com isso, apenas as 

estruturas mais resistentes à decomposição foram preservadas, a serem bainhas (Oheler, 

1976; Bartley, 1996) e restos de EPS (extracelluar polymeric substance), uma 

mucilagem de consistência gelatinosa, responsável por promover coesão entre as células 

da colônia, fixação e proteção química, biológica e física. Através da análise do material 

sob luz polarizada e nicóis cruzados revelou que os microfósseis foram preservados 

mineralogia composta de matriz quartzosa, em geral microquartzo (figura 5.3.4), 

associados a quantidades variadas de carbonatos com aspecto corroído devido ao 

processo de silicificação (figura 5.3.5a), bem como cristais de pirita euédricos e  siderita 

(figura 5.3.5b). Estruturas relacionadas a eventos tardidiagenéticos também foram 

encontradas e incluem fraturas preenchidas por vários materiais, fraturas (figura 5.3.5d) 

falhas, superfícies de dissolução (figura 5.3.5e) e estilólitos, bem como os chamados 

ambient pyrite (figura 5.3.5c), discutidos por Knoll & Barghoorn (1974), a partir de 

amostras silicificadas proterozoicas das formações Biwaki, em Minnessota, Gunflint, no 

Canadá, e Fortesque, Austrália. Os autores concluíram que esta estrutura se forma a 

partir de soluções de pressão originadas de gases liberados pela matéria orgânica que 

estava ligada a um grão de pirita.  
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Tabela 5.5.3. Comparação entre microfósseis e outros objetos possivelmente 
biogênicos relatados em trabalhos anteriores e encontrados na presente pesquisa. 
Referências: (1) Fairchild & Schorscher (1985); (2) Simonetti & Fairchild (1989); (3) 
Fairchild et al. (1996). 

Localidade 
Táxons ou formas encontradas 

Referência
Presente pesquisa Pesquisas anteriores 

Piumhí 

(figura 5.3.6) 

Cocoides - Morfotipo 1  

Não classificados 

 

Siphonophycus spp. 1 

Eosynechococcus  

Oscillatoriopsis  

Unaí 

(figura 5.3.7) 

Filamentos abiogênicos Não encontrados  

2 Cocoides - Morfotipo 2 Eosynechococcus 

Pedreira 
Agrofiller 

(figura 5.3.8) 

Archaeotrichion contortum Não encontrados   

 

3 

Cocoides calcificados Não encontrados 

Filamentos calcificados Não encontrados 

Não encontrados Cyanonema sp. 

Não encontrados Eomycetopsis sp. 
(Siphonophycus spp.) 

Pedreira 
Britacal 

(figura 5.3.9) 

Siphonophycus spp. Filamentos não 
identificados 

 

3 
Sphaerophycus medium Cocoides não 

identificados 

 

Diante do estado de preservação ruim, de modo geral, aplicou-se principalmente 

critérios taxonômicos de Schopf (1968) de classificação dos morfotáxons encontrados. 

Ocasionalmente, quando a preservação e abundância dos microfósseis permitiram, as 

considerações de Knoll & Golubic (1979) foram aplicadas.  

 

 

Taxonomia 

Domínio Bacteria  

Reino Eubacteria Woese e Fox, 1977 

Filo Cyanobacteria Stanier et al., 1978 

Classe Hormogoneae (?) Thuret, 1875 

Ordem Oscillatoriales (?) Elenkin, 1949 

Família Oscillatoriaceae (?) (S.F. Gray) Dumortier ex Kirchner, 1900 



 

  Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez Bizan ‐ 2014   

182Resultados

 Gênero Oscillatoriopsis Schopf 1968 emend Mendelson & Schopf 1982 emend 

Butterfiled et al. 1994 

 

Espécie-tipo: Oscillatoriopsis obtusa Schopf, 1968. 

Diagnose: Tricomas unisseriados, não ramificados, desprovidos de bainha, formado por 

células medianas discoides ou cilíndricas, cujo comprimento é semelhante ao diâmetro. 

Tricomas não se afinam em direção ao topo, podendo ser solitários ou formam esteiras 

de vários indivíduos. 

 

Oscillatoriopsis cf. cuboides Knoll et al. 1988 

(Figura 5.3.6c) 

 

Descrição: espécime composto de 5 células discoides, alinhadas de forma que o tricoma 

apresente contorno curvado. Presença de bainha com espessura de 2 µm. Células 

apresentam comprimento uniforme de 8,3 µm e largura que varia entre 5 e 8,3 µm. 

Nível estratigráfico: base da Formação Sete Lagoas, no topo da sucessão da Fazenda 

Araras, em Piumhí, MG. 

Lâmina: GP/LE 287. 

Discussão: apenas um espécime incompleto foi encontrado. A regularidade do tamanho 

das células e seu tamanho, principal diagnose do táxon, em torno de 8 µm, remetem à O. 

cuboides. Esta espécie só foi relatada até o momento em dolomitos paleoproterozoicos 

de Duck Creek Dolomite Formation, na Austrália, no entanto, a exemplo do que 

acontece com outros morfotáxons proterozoicos.  

Trata-se do primeiro relato de O. cuboides na Formação Sete Lagoas. Seu modo de 

ocorrência solitário em meio à matéria orgânica amorfa silicificada, sugere que este 

táxon pode era um habitante e não um formador de esteiras. 

 

 

Gênero Siphonophycus Schopf 1968, emend. Butterfield et al. 1994 

 

Espécie-tipo: Siphonophycus kestron Schopf 1968 

Diagnose: Microfósseis filamentosos, vazios, não-septados e não-ramificados, com 

parede simples e lisa. Diâmetro entre 0,5 e 32 µm. Espécies identificadas conforme 
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diâmetro do filamento, sendo S. septatum com diâmetro entre 1 e 2 µm, S. robustum 

com diâmetro entre 2 e 4 µm, S. typicum com diâmetro entre 4 e 8 µm e S. kestron com 

diâmetro entre 8 e 16 µm. 

 

Siphonophycus spp. 

(Figuras 5.3.6d e 5.3.9b) 

 

Nível estratigráfico: base da Formação Sete Lagoas, no topo da sucessão da Fazenda 

Araras, em Piumhí, MG; na Pedreira Britacal, próximo à Cabeceiras, GO, base da 

Formação Sete Lagoas. 

Lâmina: GP/LE 287 (Piumhí) e GP/LE 413 (Pedreira Britacal).  

Discussão: esteiras formadas por bainhas tubulares vazias e com crescimento 

perpendicular ao acamamento. Pode-se notar variação de diâmetro, porém a má 

qualidade de preservação não permitiu chegar a medidas conclusivas, o que fez 

classificar estes espécimes como uma esteira composta por bainhas de diferentes 

diâmetros representativos das espécies de  Siphonophycus.  

 

 

Classe Coccogoneae Thuret, 1875 

Ordem Chroococcales Wettstein, 1924 

Família Chroococcaceae Nägeli, 1849 

Família Chroocaccaceae Nägeli, 1849 

 

Gênero Eosynechococcus Hofmann, 1976, emend. Golovenoc & Belova, 1984 

 

Espécie-tipo: Eosynechococcus moorei Hofmann, 1976 

Diagnose: vesícula elípticas, vazias, não septadas, em forma de bastão, com parede 

simples, que ocorrem solitárias ou em pares em agregados frouxamente empacotados ou 

em colônias densamente empacotadas com poucos ou dezenas de indivíduos. 

Descrição: Colônia composta por células arredondadas a elipsoidais com diâmetro entre 

10 e 25 µm, parede simples e hialinas. Agrupamento elipsoidal sem envelope comum, 

com limites definidos por células. 
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Eosynechococcus sp.  
(Figura 5.3.6b) 

 

Posição estratigráfica: base da Formação Sete Lagoas, no topo da sucessão da Fazenda 

Araras, em Piumhí, MG. 

Amostra: GP/LE 447. 

Discussão: Apenas um conjunto foi encontrado em meio à trama micrítica fenestrada. O 

gênero Eosynechococcus é conhecido por ser um formador de esteiras proterozoicas, o 

que, aliado ao fato deste conjunto carecer de envelope comum, o que permite concluir 

que se trata de um fragmento de esteira e não de uma colônia. Este fragmento teria 

decantado em meio à outra esteira. A má preservação não permitiu classificar até o nível 

de espécie. 

 

 

Gênero Sphaerophycus Schopf, 1968 

 

Espécie-tipo: Sphaeophycus parvum Schopf, 1968 

Diagnose: vesículas esféricas pequenas, em díades, tríades ou tétrades, envoltas por um 

envelope em comum. As vesículas ocorrem em colônias estratiformes frouxas ou em 

meio à filamentos de Siphonophycus.   

 

Sphaerophycus medium Knoll, 1982 

(Figura 5.3.9a) 

 

Diagnose: vesículas esféricas isoladas, em tríades ou tétrades, envoltas em envelope em 

comum. As vesículas ocorrem em colônias estratiformes frouxas compostas por 

centenas de indivíduos. O diâmetro das vesículas vai de 3,0 a 6,5 µm. Inclusões opacas 

e esféricas de cerca de 0,5 µm de diâmetro e podem ocorrer na parte interior do 

envelope.   

Descrição: células arredondadas, dotadas de bainha escura, tamanho pequeno, menores 

que 10 µm. Ocorrem em colônias arredondadas, compostas de cerca de 20 células e de 

tamanho 20 e 30 µm.  

Nível estratigráfico: base da Formação Sete Lagoas, na Pedreira Britacal, próximo à 

Cabeceiras, GO. 
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Lâmina: GP/LE 413.  

Discussão: a classificação destes espécimes como S. medium foi realizada com base nas 

características das bainhas e no tamanho diminuto dos indivíduos. Embora não mais que 

50 espécimes, arranjados em colônias de poucas células,  tenham sido observados, 

acredita-se que se tratavam de esteira compostas por centenas de células. A silicificação 

tardia seria a responsável por produzir a aparente distribuição em colônias de poucos 

indivíduos. Trata-se da primeira ocorrência deste gênero na Formação Sete Lagoas. 

 

 

 

Filo Schizomycophyta Fuller & Tippo, 1949 

Classe Schizomycetes Naegeli 1857 

Ordem Eubacteriales Buchanan, 1917 

 

Gênero Archaeotrichion Schopf, 1968 

 

Espécie-tipo: Archaeotrichion contortum Schopf, 1968 

Diagnose: Filamentos finos, sinuosos, não septados e não ramificados de diâmetro 

geralmente constante, menos de 1 µm. Filamentos solitários ou agrupados em arranjos 

irregulares. Podem alcançar 110 µm de comprimento. Extremidades sem atenuação. 

 

Archaeotrichion contortum Schopf, 1968 

(Figuras 5.3.8e-f) 

 

Diagnose: a mesma para o gênero. 

Descrição: Três espécimes filamentosos, finos e opacos, retos. Aspecto opaco, escuro e 

sólido, sem estrutura celular observável. Diâmetro submicrométrico.  

Posição estratigráfica: base da Formação Sete Lagoas, na Pedreira Agrofiller, próximo á  

Cabeceiras, GO.   

Lâmina: GP/LE 411. 

Discussão: estas formas foram encontras em meio a trama micrítica maciça interpretada 

como biogênica. A ocorrência de A. contortum nesta trama reforça esta interpretação. 

Seu diâmetro submicrométrico sugere a possibilidade de que o fóssil represente uma 

bactéria filamentosa decompositora.  
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Incertae Sedis 
 

Morfotipo 1 
(Figura 5.3.6a) 

 

Descrição: células arredondadas de bainha simples, dotadas de material intracelular de 

composição semelhante ao da bainha. Diâmetro entre 5 e 25 µm. Arranjo em colônia, 

com contorno irregular e tamanho de cerca de 300  µm. Envelope colonial não 

observado.  

Nível estratigráfico: base da Formação Sete Lagoas, em Piumhí, MG. 

Lâmina: GP/LE 434. 

Discussão: apenas uma colônia de Morfotipo 1 foi identificada em trama micrítica 

fenestrada, no mesmo nível em que foi encontrado O. cf. cuboides. As bainhas são mal 

delineadas de modo que as medidas apresentadas pode ser maiores. A má preservação 

também impossibilitou classificação taxonômica, porém a semelhança com formas do 

gênero Eoentophysalis é notável. A classificação deste Morfotipo como Eoentophysalis 

não foi realizada tendo em vista que este gênero é um formador de esterias e Morfotipo 

1 não foram encontrados organizados em esteiras. Envelope colonial não foi observado, 

embora ocorra cimento carbonático ao redor, o que pode ter obliterado a observação de 

um envelope.   

 

Morfotipo 2 
(Figura 5.3.7b) 

 

Descrição: estruturas opacas, de aspecto granular, frouxamente empacotadas e 

sustentadas pelos leques de cristais aciculares (pseudomorfos de aragonita). Não foi 

possível observar qualquer tipo de estrutura, tal como bainhas ou material intracelular. 

Tamanhos entre 50 e 300 µm.   

Nível estratigráfico: base da Formação Sete Lagoas, na localidade de Unaí, MG. 

Lâmina: GP/LE 429. 

Discussão: o caráter opaco obliterou qualquer tipo de estrutura diagnóstica. No entanto, 

a regularidade da forma arredondada, a ocorrência de formas semelhantes próximas, e 

com tamanho variado permitem classificá-las, ao  menos, como biogênicas. Por 

ocorreram em meio a tramas de matéria orgânica amorfa (trama MOA), é possível que 

trata-se dos formadores de esteiras. 
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5.3.5. Discussão 

A preservação reliquiar no material coletado na região de Unaí permitiu observar 

apenas os contornos dos invólucros de células cocoides, com limites celulares difusos 

(figura 5.3.7b). A falta de caracteres diagnósticos não permitiu classificação 

taxonômica, e, por isso são referidas como Morfotipo 2. Estas células encontram-se 

sustentadas por estruturas filamentosas (figura 5.3.4a) semelhantes à filamentos dos 

gêneros Siphonophycus (fóssil) e Rivularia (moderno). Estes filamentos estão 

organizados em leque, o que os aproxima ainda mais da diagnose do gênero Rivularia. 

No entanto, terminações poligonais em seção longitudinal foram observados em alguns 

destes filamentos, o que levou à classificação de um pseudofóssil, relacionado ao 

desenvolvimento de cristais de aragonita, tardiamente recristalizados na forma calcita e, 

posteriormente silicificados. Estas estruturas são típicas de mares pós-glaciais 

Marinoanos, e inclusive têm sido utilizadas como diagnósticas de capas carbonáticas, 

precipitadas em mares supersaturados de carbonato. Elas relacionam o desenvolvimento 

destes estromatólitos à outra ocorrência localizada na Pedreira Sambra, a 530 km a 

sudeste de Unaí, próximo à Sete Lagoas, Minas Gerais, o que atesta a inclusão da 

localidade de Unaí na Formação Sete Lagoas. Além disso, o desenvolvimentos destes 

cristais em meio às laminações estromatolíticas evidencia de que a comunidade 

microbiana estava plenamente adaptada de supersaturação de carbonato de cálcio logo 

após o fim da glaciação. 

A baixa riqueza de microfósseis, ou seja, a baixa quantidade de táxons 

diferentes, vai na contra-mão dos microbialitos, uma vez que cinco formas de 

microbialitos foram encontradas neste afloramento. São formas variadas, que incluem 

laminitos, dois tipos de domos e colunas cilíndricas com projeções e ramificadas. Os 

microfósseis aqui encontrados estão associados a estromatólitos colunares cilíndricos 

ramificados, que ocorrem na porção mediana da sucessão analisada em Unaí (figura 

5.3.10). 
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cuboides, que consistem de bainhas dotadas de tricomas. Ambos os gêneros são 

abundantes no Proterozoico (Knoll & Sergeev, 1995; Schopf, 1992).  

 

 

Figura 5.3.11. Microestromatólitos colunares do tipo Frutexites identificados por 
Fairchild & Schorscher (1985) em Piumhí, MG. A: vista geral das colunas cilíndricas 
não ramificadas (lâmina GP/LE 438). B: detalhe de uma das colunas mostrando 
laminação côncava e alta herança laminar. Escalas: 200 µm em A e 50 µm em B.  

 

 

Nas proximidades de Cabeceiras, em Goiás, duas localidades apresentaram 

estruturas silicificadas interessantes. Na Pedreira Britacal foram encontrados os gêneros 

cianobacterianos formadores de esteiras Sphaerophycus medium e Siphonophycus spp. 

(figura 5.3.6b). Eles ocorrem associados a estromatólito dômico (figura 5.3.12) cujas as 

bordas foram silicificadas apenas, provavelmente regiões onde ainda havia matéria 

orgânica disponível para ser utilizada com sítios de nucleação da sílica. 

 

 

Figura 5.3.12.  
Estromatólitos dômicos 
na Pedreira Britacal, 
próximo à Cabeceiras, 
Goiás. Bloco solto e 
invertido.  
Foto gentilmente cedida 
por T. R. Fairchild.  
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Já na Pedreira Agrofiller, a riqueza de microfósseis é baixíssima devido à 

preservação tardia dos microbialitos aos quais estão associados (figura 5.3.13), mas 

mesmo assim, o material permitiu inferências paleoecológicas e paleoambientais 

interessantes. Nesta localidade filamentos diminutos, retos e opacos, conhecidos como 

Archaeotrichion contortum foram observados. É uma forma comum em esteiras 

microbianas desde o Arqueano, ocorrendo como habitante delas. Seu papel ecológico de 

decompositor foi descrito por Fairchild & Sanchez (2008), a partir de amostras da 

Fazenda Funil, muito próxima à Pedreira Agrofiller, em amostras da Formação Jequitaí. 

O reconhecimento do papel ecológico destes microfósseis permitiu entender melhor a 

estrutura e zoneamentos paleocológicos de esteiras microbianas proterozoicas. Além 

disso, uma série de testes de biogenicidade foram aplicados, já que estas formas podem 

ser facilmente interpretadas como inorgânicas. Análises petrográficas e químicas 

comprovaram sua biogenicidade e os parâmetros, assim como os resultados obtidos, 

poderão ser aplicados em pesquisas em outras unidades, ainda mais antigas que a 

Formação Jequitaí, como a busca de microfósseis arqueanos, ainda desconhecidos no 

Brasil. Outra aplicação é no campo da Astrobiologia, na procura de formas fósseis em 

outras superfícies planetárias. 

As outras duas formas encontradas na Pedreira Agrofiller não puderam ser 

classificadas taxonomicamente, porém, trazem consigo informações paleoambientais 

importantes: são cocoides e filamentos cujas bainhas foram incrustadas por calcita 

(figuras 5.3.8). Os cristais de calcita apresentam o mesmo formato das bainhas celulares 

e encontram-se altamente corroídos. Eles formam moldes de células, tanto individuais, 

quanto de agrupamentos celulares (ver capítulo 5, parte 2 para detalhes). Este aspecto 

que pode representar água saturadas com carbonato, importa pelas altas taxas de 

intemperismo durante a fase pós-glacial.  
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Figura 5.3.13. Estromatólito da Pedreira Agrofiller, onde Archaeotrichion contortum e 
microfósseis incrustados por carbonato de cálcio foram encontrados. Foto cedida por 
T.R.Fairchild.  

 

Os táxons aqui identificados já tinham sido reconhecidos em outras ocorrências 

desta unidade, sobretudo na Fazenda Funil, região de Cabeceiras, em Goiás (Fairchild et 

al., 1996; Sanchez, 2010). Assim, os resultados obtidos ajudam a refinar o que se 

conhece atualmente da paleobiologia em termos de diversidade de microfóssies desta 

unidade e no Brasil, além de trazerem também contribuições no que diz respeito à 

paleoecologia das esteiras microbianas, contexto em que estes táxons foram 

encontrados.  

Aspectos paleoecológicos estão associados aos leques de cristais aciculares e às 

estruturas de matéria orgânica incrustadas por calcita nas rochas da Fazenda Araras, em 

Piumhí, e na Pedreira Agrofiller, em Cabeceiras respectivamente. Estas localidades 

posicionam-se estratigraficamente na base da Formação Sete Lagoas conforme seus 

valores de δ13C apontam. As estruturas de leques de cristais e de crostas calcíticas 

indicam que durante a deposição da porção basal da Formação Sete Lagoas, o oceano 
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ainda estaria saturado de carbonato de cálcio, em consequência das altas taxas de 

intemperismo impostas pelo clima quente alta pressão de CO2 atmosférico na fase pós-

glacial.  

No caso dos moldes calcíticos da Pedreira Agrofiller, o modelo para sua 

formação encontra apoio no trabalho de Chafetz & Buczynski (1992), que 

demonstraram que o processo de incrustação por carbonato ocorre em cianobactérias 

filamentosas nas condições atuais de saturação da água oceânica com carbonato, na 

presença de células mortas, que serão incrustadas, e de bactérias, que induzirão a 

precipitação de carbonato. Embora o modelo proponha a incrustação de cianobactérias 

filamentosas, é razoável que o mesmo aconteça com cianobactérias cocoides.  

As características que mais chamam a atenção no material analisado são sua 

raridade (baixa abundância) e a ocorrência de formas simples apenas (baixa riqueza), ou 

seja baixa diversidade. Três fatores podem ter contribuído para esta situação, a serem, 

fatores evolutivos,  tafonômicos ou ainda ecológicos, todos discutidos a seguir. 

Do ponto de vista dos proterohorizontes propostos por Sergeev et al. (2012), a o 

conjuntos de fósseis aqui reconhecido apresenta pouca aplicabilidade, uma vez que 

todos os táxons identificados apresentam FAD (first appearence datum) em unidades 

Paleoproterozoicas e seu registro se estende por todo o Proterozoico (Schopf, 1992). 

A hipótese evolutiva perde força tanto para explicar a ocorrência de formas mais 

simples e a baixa riqueza ao analisar-se o registro mundial de microfósseis silicificados. 

Tanto microfósseis simples como os complexos já foram reportados em várias unidades 

de idade ediacarana mundialmente distribuídas, ou seja, o intervalo de tempo em que a 

Formação Sete Lagoas foi depositada. Microfósseis de morfologia simples, como 

cocoides e filamentos estão entre as cianobactérias mais antigas conhecidas (Schopf, 

1993; Altermann & Kazmierczak, 2003) e formas mais complexas, como Polybessurus 

e Obruchevella, ou ainda microalgas filamentosas com sugestivo dimorfismo sexual, 

como é o caso de Bangiomorpha pubescens (Butterfiled 2000), ocorrem desde o 

Mesoproterozoico (Butterfield, 2000; Sergeev et al., 2012), tornando-se inclusive 

abundantes após o término da glaciação Marinoana (Sergeev et al., 2012). Microfósseis 

complexos tornam-se, de fato, abundantes após o término da glaciação Marinoana 

(Sergeevet al., 2012) e são reportados junto com formas simples em várias unidades 

ediacaranas depositadas no mesmo intervalo que a Formação Sete Lagoas.  

 Outra explicação para a raridade de microfósseis na Formação Sete Lagoas tem 

viés tafonômico e está ligado à silicificação tardia, que ocorreu em uma fase em que a 
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matéria orgânica estruturada já estava em estado de decomposição avançado, restando 

apenas as partes mais resistes das células, que geralmente são os invólucros (Bartley, 

1996). Esta questão já foi reportada em trabalhos anteriores realizados com amostras 

desta formação. Simonetti & Fairchild (2000), ao realizar análises palinológicas em 

amostras de quatro poços distribuídos sobre o Cráton do São Franciso, perceberam que 

a maior diversidade vinha de unidades mais antigas que a Formação Sete Lagoas, ou 

seja, de amostras dos grupos Paranoá e Conselheiro da Mata de idade mesoproterozoica. 

As formas recuperadas na Formação Sete Lagoas estavam mal preservadas eram de 

morfologia cocoide muito simples, classificadas como Eosynechococcus medius 

Hofmann 1976 e duas formas de Leiosphaeridia, em comparação às 13 outras formas 

identificadas, entre cocoides (procariontes e eucariontes) e filamentos, oriundos de 

níveis estratigráficos inferiores.  

A má qualidade do registro de microfósseis na Formação Sete Lagoas também 

foi relatado por Quadros (2014, comunicação pessoal), que em um furo de sondagem de 

cerca de 800 metros, que incluía a Formação Sete Lagoas, foi possível recuperar 

microfósseis bem preservados em apenas alguns níveis de poucos centímetros nesta 

formação. 

Nota-se ainda a ausência de formas neoproterozoicas mais elaboradas. Estas 

formas também apresentam parede celular e uma série de invólucros (ver descrição 

detalhada em Sergeev et al., 2012), e, como são classificadas como cianobactérias, é de 

se esperar que a parede celular consista, pelo menos, dos mesmos componentes que as 

formas simples. Isso posto, tais formas também deveriam ser preservadas pela 

silicificação tardia, mesmo que parcialmente, tendo em vista a resistência de paredes 

celulares cianobaterianas à decomposição (Ohler, 1976; Bartley, 1996). 

Logo, a ocorrência de cianobactérias simples e a ausência de formas mais 

elaboradas pode ser explicada por fatores ecológicos, em contrapartida à justificativa 

preservacional, já que se esperaria sua preservação junto com as células identificadas 

por terem paredes celulares semelhantes; e à justificativa evolutiva, uma vez que 

gêneros de morfologias complexas são conhecidos desde o Mesoproterozoico. A 

explicação ecológica pode estar relacionada à exclusão de habitats destes tipos de 

microfósseis do mosaico deposicional da Formação Sete Lagoas. Trata-se de formas 

generalistas em termos de habitat, ocorrendo desde planícies de marés a áreas de 

submaré, e, embora esta gama de ambientes tenha sido identificada na formação (Vieira 

et al., 2007a; capítulo 5, parte 1 deste trabalho), eles apresentaram características de 
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ambiente salino, uma vez que contaram com o desenvolvimento de pseudomorfos de 

evaporitos (capítulo 5, parte 1), e alta precipitação de carbonato de cálcio, o que pode 

ter prevenido a ocorrência das formas mais elaboradas nas esteiras identificadas. No 

entanto, esta hipótese fica à mercê da descoberta de novos materiais silicificados em 

pesquisas futuras e a eventual identificação de formas complexas.    

Pelo exposto, pode-se notar que fatores tafonômicos, ou seja, secundários, 

parecem ser o motivo da baixa riqueza e abundância das formas aqui relatadas, em 

contrapartida aos fatores ecológicos e até mesmo evolutivos, que também podem gerar a 

mesma situação de baixa diversidade. No entanto, não explicam a baixa riqueza 

dominada por formas simples. Causas primárias, como as ecológicas e as evolutivas 

podem então explicar a simplicidade dos microfósseis da Formação Sete Lagoas e a 

aparente exclusão de formas mais elaboradas do seu registro. Portanto, cabe aqui uma 

reflexão das condições ambientais e do cenário evolutivo no momento do 

desenvolvimento das esteiras analisadas neste trabalho, a fim de testar quais dos dois 

fatores propostos, evolutivo ou ecológico, explicaria a ocorrência de formas simples. 

 

 

5.3.6. Conclusões 

As seguintes observações surgiram a partir da análise de microfósseis 

silicificados da Formação Sete Lagoas. Os microfósseis consistem apenas de três 

formas simples, a serem cocoides, filamentos e bastões. As formas filamentosas 

Oscillatoriopsis  e Siphonophycus, e de bastões Archaeollipsoides são conhecidas 

formadoras de esteiras, enquanto o gênero cocoide Eosynechococcus ocorre na forma de 

uma colônia que aparentemente decantou sobre uma esteira, representada atualmente 

por matéria orgânica amorfa. Já o gênero filamentoso Archaeotrichion ocorra em meio à 

matéria orgânica amorfa dentro de uma esteira microbiana, porém sua distribuição 

randômica e pontual indica que eram habitantes da esteira, provavelmente 

decompositores. 

 A identificação de cinco táxons aliada à baixa abundância implica em baixa 

diversidade. Esta condição foi aqui interpretada em resposta à duas condições, uma de 

natureza primária (ecológica) e outra de natureza diagenética. A primeira condição seria 

reflexo de aspectos ecológicos, já que as amostras são oriundas de camadas da base da 

unidade, e, portanto, depositadas na fase pós-glacial, quando aconteceram mudanças no 

clima e alta precipitação carbonática. Estas condições paleoambientais teriam 
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desfavorecido muitas espécies, inclusive formas elaboradas. O resultado é a preservação 

apenas de formas muito simples, ou seja, cocoides, filamentos e bastões. A segunda 

causa da baixa diversidade seria a preservação tardia, que preservou apenas uma parcela 

das comunidades, somente aquelas estruturalmente resistentes ao longo período de 

decomposição ao qual ficaram expostas antes de serem silicificadas. Aspectos 

tafonômicos ligados à permineralização tardia também são apontados para justificar a 

baixa abundância encontrada. 

   



 

Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014 

 

200Resultados

Parte 4   

Sobre as formas e tramas de microbialitos siliciclásticos-carbonáticos: 
novos conhecimentos a partir de ocorrências da Formação Sete Lagoas, 
Brasil 

 

 
5.4.1. Resumo  
Microbialitos siliciclásticos-carbonáticos são estruturas biogências compostas não 
apenas de carbonato, como esperado, mas também contam com contribuições 
significativas de material siliciclástico, cerca de 10 a 50% de grãos terrígenos. Portanto, 
constituem importantes registros sobre a dinâmica sedimentar estressante na qual as 
comunidades microbianas se desenvolveram. O material analisado aqui foi coletado em 
Piumhí, Minas Gerais, em uma sucessão carbonática de 12 metros de espessura, 
atribuída à Formação Sete Lagoas, base do Grupo Bambuí, de idade Neoproterozoica. 
Três tipos de microbialitos foram identificados: estromatólitos dômicos, laminitos e 
oncoides. Nos três casos, uma forte relação foi observada entre a paleobiota e os grãos 
siliciclásticos, cuja mineralogia era principalmente quartzo, com mica em menor 
quantidade. No caso dos oncoides, os grãos de quartzo serviram de núcleo para o 
desenvolvimento das lamelas microbianas. Já nos laminitos e domos estromatolíticos, 
dois tipos de interação foram observados: i) na primeira, os grãos terrígenos encontam-
se dispersos na laminação microbiana, algumas vezes randomicamente dispostos, outras 
com seus eixos maiores alinhados paralelamente ao acamamento, e, portanto, 
interpretados como produto de acresção por captura e aglutinação de grãos; e ii) uma 
outra interação se deu através de pulsos sedimentares, fazendo com que os grãos 
terrígenos constituíssem lâminas em meio aos estromatólitos. Neste caso, a microbiota 
continuou crescendo entre os grãos, ao invés de ser soterrada. Portanto, o registro 
paleontológico de Piumhí reflete os modos de interação entre grãos terrígenos e a 
microbiota que gerou as tramas, as quais permitem acessar informações importantes 
sobre o modo de crescimento de comunidades cianobacterianas frente ao rápido aporte 
sedimentar e eminência de soterramento, ou seja, em microambientes estressantes.  
 
 
Palavras-chaves: microbialitos – Piumhi – Neoproterozoico – Formação Sete Lagoas – 
Grupo Bambuí - aporte siliciclástico 
  
 
 
5.4.2. Introdução 

Microbialitos são estruturas organossedimentares formadas através de mediação 

biológica, quando a comunidade bentônica aprisiona e aglutina grãos detríticos, ou 

induz a precipitação de minerais carbonáticos, ou ainda serve passivamente como sítios 

de mineralização para precipitação inorgânica (Burne & Moore, 1987). Microbialitos 

constituem o registro fóssil mais antigo (Alwood et al., 2006) e o tipo fóssil mais 
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expressivo no Pré-Cambriano (Riding, 2011), sendo sua acme no Proterozoico 

(Semikhatov & Raaben, 2000; Riding, 2011). Entretanto, a influência de comunidades 

microbianas sobre depósitos sedimentares não está restrita a ambientes carbonáticos, 

mas também pode ser observada em ambientes siliciclásticos (Gerdes et al., 1993). As 

chamadas Microbially Induced Sedimentary Structures - or MISS - (Noffke et al., 

2001a) são estruturas moldadas pela interação entre fatores físicos e microbiológicos 

que não podem ser produzidos na ausência de algum destes fatores. Tais estruturas 

podem exibir grande variedade de relevos positivos e negativos, podendo ser pontuais 

ou lateralmente contínuos, entretanto todos eles se desenvolvem junto a planos de 

acamamento ou perpendicular a ele em ambientes de intermaré, ou, menos comum, em 

ambientes de inframaré (Noffke et al., 2001a ), independentemente de precipitação 

mineral ou de aglutinação de grãos como nos microbialitos. Estas estruturas são 

conhecidas desde o Arqueano (Noffke et al., 2003; Noffke et al., 2013) até Recente 

(Gerdes et al., 1993; Nofke et al., 2001b), ocorrendo em ambientes de climas variados 

(Gerdes et al., 2000). 

Por outro lado, Martin e colegas (1993) estabeleceram um novo tipo de 

microbialitos baseados em amostras provenientes da Bacia Sorbas, a sul da Península 

Ibérica, de idade miocênica. Os microbialitos consistem de estromatólitos dômicos a 

colunares, além de trombólitos. O aspecto interessante é que são compostos não apenas 

de carbonatos, como esperado, mas também de quantidades significantes de grãos 

terrígenos (10-50%). Os autores designaram estas estruturas como Microbialitos 

Siliciclásticos-Carbonáticos, uma categoria que pode ser considerada intermediária 

entre microbialitos carbonáticos e as MISS de depósitos siliciclásticos. Antes de 1993, 

microbialitos siliciclásticos-carbonáticos já eram conhecidos em rochas Cambrianas a 

Recentes, em uma gama de ambientes, que inclui desde lacustre a ambientes de 

inframaré, porém não haviam ainda sido reconhecidos como em uma nova categoria de 

estrutura sedimentar.  

Durante o desenvolvimento da presente tese, um caso especial observado em 

rochas da Formação Sete Lagoas, na Fazenda Araras, próximo à Piumhí, Minas Gerais, 

chamou a atenção devido à sua natureza: estromatólitos dômicos, laminitos e oncoides 

que exibem uma contribuição peculiar de material siliciclástico em sua composição, o 

que as qualifica como microbialitos siliciclásticos-carbonáticos. Esta ocorrência 

aumenta a variedade de formas estromatolíticas já reconhecidas na Formação Sete 

Lagoas, cujo registro microbialítico inclui várias formas, entre elas estromatólitos, 
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packstones oncolíticos. Um estudo detalhado de como as esteiras microbianas 

responderam à deposição de grãos siliciclásticos revelou a influência destes grãos sobre 

a laminação microbiana, e permitiu inferências sobre a formação das texturas 

microbialíticas. 

 

 

5.4.3. Contexto Geológico 

A geologia da região de Piumhí foi detalhada por Fritzsons et al. (1980) e por 

Ribeiro et al. (2008). Na primeiro trabalho, os autores identificaram três diferentes 

sucessões: uma sucessão vulcânica seguida de duas sucessões sedimentares. A sucessão 

vulcânica basal, de provável idade arqueana, foi interpretada como um greenstone belt, 

o qual é composto, da base para o topo, de rochas ultra-básicas, seguidas por rochas 

vulcânicas intermediárias, e, no topo, por rochas vulcânicas básicas e brechas. Acima do 

greenstone belt encontram-se rochas siliciclásticas, incluindo metapelitos e grauvacas 

conglomeráticas, e níveis de cromita e material carbonoso no topo. Esta sucessão 

sedimentar não foi atribuída a nenhuma unidade litoestratigráfica por Fritzsons e 

colaboradores (1980), mas Ribeiro et al. (2008) identificaram quatro possíveis 

candidatos: a Formação Carrancas ou a Formação Serra da Boa Esperança, ambas de 

idade criogeniana, ou ainda as formações Santo Hilário ou Samburá, ambas ediacaranas. 

A unidade sedimentar mais ao topo foi atribuída ao "Grupo Paraopeba", 

utilizado em épocas em que o Grupo Bambuí era considerado um supergrupo e 

nenhuma das suas cinco unidades era passível de distinção. Na região de Piumhí, níveis 

de conglomerados e carbonatos foram inclusos neste última sucessão sedimentar. 

Ribeiro e colaboradores (2008), também reconheceram o greenstone belt na bse 

do chamado Complexo de Piumhí e detalharam sua cobertura sedimentar atribuindo-a a 

quatro unidades, a serem as formações Serra de Boa Esperança, Santo Hilário, Samburá 

e Sete Lagoas. Rochas cenozoicas e recentes também foram relatados, especialmente 

aqueles de natureza fluvial. No que concerne à Formação Sete Lagoas, Ribeiro et al. 

(2008) reconheceram suas duas fácies. Margas róseas a esverdeadas forma atribuídas à 

fácies Pedro Leopoldo, enquanto que calcários cinzas foram atribuídos à fácies Lagoa 

Santa.    

O afloramento aqui detalhado está localizado a 300 metros a sul da cede da 

Fazenda Araras (45,9157° W, 20,4466° S) e a quatro quilômetros a nordeste da cidade 

de Piumhí, no Estado de Minas Gerais (figura 3). O estudo foi desenvolvido a partir de 
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um afloramento da última sucessão carbonática de Fritzsons et al. (1980), que, como 

indicada por Ribeiro et al. (2008) trata-se da Formação Sete Lagoas. A análise de δ13C 

revelou valores entre -0,73 e 1,03‰, similares a aqueles bem estabelecidos na Fácies 

Pedro Leopoldo, base da Formação Sete Lagoas em toda a bacia (Martins & Lemos, 

2007). 

O afloramento tem cerca de 12 metros de espessura e no total seis litotipos 

foram reconhecidos. Da base para o topo, ocorre arenito quartzítico grosso com matriz 

carbonática, seguido por ritmito de dolomudstone e dolopackstone, que são recobertos 

por dolomudstones associados boundstones que se alternam com dolopackstones. 

Acima deste ritmito ocorre um nível de dolomudstone maciço que passa, no topo da 

sucessão, a ritmito de dolomudstones e dolograinstone silicificados com ocorrência de 

microfósseis filamentosos e cocoides (figura 5.4.2), cuja a má preservação indica 

silicificação tardia.  

Sedimentos microbianos consistem de laminitos, oncoides e domos mal 

preservados. Grãos de quartzo e mica não não ocorrem uniformemente ao longo da 

sucessão, sendo mais comum nos laminitos, menos comuns nos domos estromatolíticos 

e raros nos oncoides. Laminitos também apresentam raros pseudomorfos euédricos de 

anidrita substituídos por dolomita. 

A variação de litotipos, representada principalmente pela substituição de um 

caráter mais siliciclástico por um carbonático, de diferentes granulomterias, em camadas 

que tendem a espessar-se em direção ao topo, indica que trata-se de um sistema 

regressivo (raseamento ascendente). A variação no nível relativo do mar também pode 

ser notada pela alternância de níveis mais energéticos, representada pelos níveis de 

packstone, e menos energéticos, representados pelos níveis de mudstone e formação de 

microbialitos.   
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5.4.4. Material e Métodos 

As ocorrências microbialíticas foram estudas em escalas mega-, macro-, meso- e 

microscópicas. Análises na escala megascópica se deram em campo e objetivaram 

descrever o afloramento, sobretudo as litologias, geometria das camadas e estruturas 

sedimentares associadas aos microbialitos.  

Em escala macroscópica visou-se descrever as formas microbialíticas, suas 

relações com outras formas e seu modo de crescimento. Esta etapa foi cumprida em 

campo e em laboratório, através de amostras de mão. 

Para as caracterizações meso- e microscópicas, amostras de mão e lâminas 

petrográficas foram analisadas, objetivando descrever características da laminação 

microbialítica, como geometria, relações entre si e variações nas suas espessuras. 

 Termos descritivos de macro- a microescala foram baseados nos esquemas 

propostos por Hofmann (1976) e Fairchild et al. (em preparação).  

Características microscópicas e aquelas relacionadas às tramas foram descritas a 

partir de 63 lâminas petrográficas confeccionadas a partir de 42 amostras. Estas lâminas 

estão tombadas na coleção científica do Laboratório de Paleontologia Sistemática do 

IGc/USP (ver anexo 1). Suas descrições foram baseadas nos trabalhos de  Hubbard 

(1972), Bertrand-Sarfati (1976), Knoll & Golubic (1979) e Défarge et al. (1996). A 

ritmicidade das laminações microbialíticas seguiram a proposta de Monty (1976).  

Espectroscopia Raman foi utilizada com o intuito de verificar a distribuição e a 

maturidade da matéria orgânica preservada em rochas dolomíticas sem destrui-las e em 

pouco tempo. Lasers com comprimento de onda de 633 e 785 nm, acoplados  a 

microscópio óptico Renishaw foram utilizados, mas apenas o laser com comprimento de 

onda de 633 nm ofereceu bons resultados. 

 

5.4.5. Resultados 

O registro fóssil da região de Piumhí 

Fairchild & Schorscher (1985) descreveram os únicos fósseis da região de 

Piumhí. Este registro consiste de estromatólitos dômicos lateralmente contínuos com 

cerca de 3 cm de altura e estromatólitos colunares com cerca de 20 cm de altura, além 

de microfósseis silicificados com forma cocoide e filamentosa. As formas filamentosas 

demonstraram mais abundantes, e compreendem bainhas tubulares não maiores que 170 

µm e diâmetro menor que 7 µm. Formas cocoides são subordinadas e ocorrem solitárias 

ou em pares, apresentando diâmetro de cerca de 20 µm (figura 5.4.3). 
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orgânico de esteiras e estromatólitos, um fato surpreendente chamou a atenção: pode-se 

notar que mesmo após o processo de decomposição das comunidades e posterior 

dolomitização, a matéria orgânica foi preservada mas apenas está presente nos 

laminitos. Os dois picos apresentam intensidades semelhantes em todos os níveis (figura 

16). Por outro lado, amostras de estromatólitos não apresentaram matéria orgânica, a 

exceção de uma amostra, onde ambos os picos ocorreram de forma discreta e pouco 

intensa.    
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5.4.6. Discussão 

Como postulado por Braga & Martin (2000), a formação de microbialitos 

siliciclástico-carbonáticos não é uma situação comum, já que ao longo do registro fóssil 

de microbialitos, os grãos aprisionados pelas esteiras cianobacterianas são de natureza 

carbonática e a ocorrência deste tipo de microbialito, embora se estenda por todo o 

Fanerozoico, ainda se restringe a poucos relatos. Ao contrário, no Recente, é comum 

observar grãos terrígenos em laminações estromatolíticas, como é o caso dos 

estromatólitos de Shark Bay, na Austrália (Logan, 1961). Baseado no exposto, a 

ocorrência de microbialitos siliciclástico-carbonáticos de Piumhí torna-se de grande 

importância, pois é uma nova oportunidade de se conhecer este tipo de fóssil. Além 

disso, podemos embasar a importância em outros três aspectos a serem discutidos 

adiante: i) trata-se do registro mais antigo deste tipo de microbialito; ii) a ocorrência de 

Piumhí adiciona mais dois tipos de microbialitos à categoria dos siliciclásticos-

carbonáticos e permite uma reflexão sobre as condições energéticas do microambiente. 

Até o momento, apenas estromatólitos dômicos e colunares, além trombólitos se 

encaixam nesta classificação. A partir deste trabalho, oncoides e laminitos passam a 

integrar o quadro de  microbialitos cuja laminação tem como um dos componentes 

principais grãos terrígenos; e iii) faz-se aqui uma descrição detalhada das tramas de 

microbialitos siliciclásticos-carbonáticos, o que permite acessar informações 

paleoecológicas e tafonômicas das comunidades microbianas responsáveis pela 

edificação deste tipo de fóssil. 

 

Fósseis de Piumhí: o registro mais antigo microbialitos siliciclásticos-carbonáticos 

Microbialitos estão entre os fósseis mais antigos do registro geológico. As 

formas mais antigas datam de 3.43 Ga e foram encontradas nas sucessões sedimentares 

arquenas do Cráton de Pilbara, oeste da Austrália  (Alwood et al., 2006). Outras 

ocorrências arqueanas também são conhecidas na África, América do Norte, Ásia e 

Europa (Hofmann, 2000). Desde então, as comunidades microbianas se estabeleceram 

como um dos principais ecossistemas e ao longo do Proterozoico se diversificaram e se 

tornaram os principais formadores de construções carbonáticas, ou seja, dos recifes 

proterozoicos (Turnet et al., 1993). Sua acme aconteceu entre 2.8 e 1.0 Ga, quando 

microbialitos ocorriam nos mais diversos ambientes aquáticos, desde planícies de maré 

até águas profundas (Riding, 2000).  
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Entretanto, a diversidade de formas aliada à falta de endemismo ou restrição 

ambiental mostram uma relação de generalidade entre as comunidades microbianas 

formadoras de microbialitos e o meio em que vivem. Este cenário tem grande amplitude 

temporal, se estendendo por todo o Pré-Cambriano. Em outras palavras, como 

demonstrado por Hofmann (1977), o uso bioestratigráfico de microbialitos apresenta 

fraquezas, uma vez que a mesma forma pode ocorrer em vários ambientes e em um 

grande intervalo de tempo. Este é o caso de estromatólitos colunares ramificados, antes 

identificados apenas em sucessões Rifeanas na África e Rússia (mais novas que 1.6 Ga), 

mas posteriormente encontrados nos supergrupos Belcher e Manitounuk, de idade 

Anfebiana (2.5 a 1.7 Ga) (Hofmann, 1977).  

No entanto, independente da forma e da idade, a característica mais marcante de 

qualquer tipo de microbialito, seja estromatólito, dendrólito, trombólito ou leiólito é sua 

natureza carbonática, a qual está intimamente ligada ao metabolismo das comunidades 

cianobacterianas que compõem os microbialitos e à oferta de carbonato no ambiente. De 

acordo com Burne & Moore (1987) os mecanismos de formação de microbialitos ocorre 

pelo aprisionamento de grãos detríticos, em geral de natureza carbonática (Riding, 

2000) pela comunidade bentônica, que também pode induzir a precipitação de minerais 

carbonáticos, ou ainda servir como áreas de nucleação de mineralização para 

precipitação inorgânica. 

A partir do trabalho de Martín e colegas (1993) a participação de grãos 

terrígenos na formação de microbialitos ficou categorizada e a participação efetiva dos 

grãos na dinâmica da comunidade microbiana passou a ser conhecida. No entanto, 

apenas ocorrências Fanerozoicas foram reconhecidas até o presente. Com isso, a 

identificação de microbialitos deste tipo na Formação Sete Lagoas aumenta a amplitude 

temporal desta categoria de fósseis para o Proterozoico Superior, estendendo a 

ocorrência mais antiga que era no Cambriano Inferior (Soundry & Weissbrod, 1995).  

Assumir que tais microbialitos ocorrem no Proterozoico é assumir também que a 

existência de comunidades capazes de aprisionar grãos terrígenos e de sobreviver ao 

aumento repentino de aporte sedimentar através da migração rápida pode ser também 

estendida ao fim do Proterozoico, embora acredita-se que a existência das chamadas 

cianobactérias migradoras (do inglês gliding cyanobacteria) seja ainda mais antiga. 

Estudos de Shepard & Sumner (2010) com esteiras modernas compostas por 

cianobactérias do gênero Pseudanabaena, conhecidas por sua motilidade, demonstrou 

que, sob determinadas condições como a granulometria do substrato e a incidência de 
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conservação do comportamento por um longo intervalo de tempo, e, portanto, se 

encaixa no conceito do termo hipobraditelia.  

 

Novas formas de estromatólitos siliciclásticos-carbonáticos 

Embora conhecidos de longa data, o número de ocorrências de microbialitos 

siliclástico-carbonáticos ainda é muito pequena e a variedade de formas que se 

encaixam nesta categoria é menor ainda. 

Até o momento seis ocorrências foram oficialmente atribuídas a este tipo de 

microbialito, e as formas relatadas consistem de domos isolados ou lateralmente 

contínuos, colunas mal preservadas e trombólitos, todos datados do Fanerozoico (tabela 

5.3.2). A ocorrência em Piumhí acrescenta  oncoides à categoria de microbialitos 

siliciclástico-carbonáticos. 

Um dos únicos trabalhos que explica a influência do aporte de terrígenos sobre 

as formas microbialíticas é o trabalho de Braga et al. (1995), baseados na ocorrências de 

microbialitos siliciclástico-carbonáticos da Bacia de Sorbas, de idade miocênica, a sul 

da Espanha. Nele, os autores propuseram que estromatólitos dômicos se formaram em 

águas mais calmas na plataforma e em leques aluviais nas margens da bacia e no talude, 

porém não livres da erosão causada pela ação de ondas. Logo a forma dômica refletiria 

as condições hidrodinâmicas na plataforma média e no talude. Por estarem em águas 

mais calmas, as laminações tenderam a serem bem desenvolvidas, dando origem a 

estromatólitos. Já em áreas mais rasas, por conta da turbulência da água e da alta 

luminosidade, as laminações são pouco desenvolvidas, dando origem a trombólitos ou 

leiólitos, porém também desenvolvidas em domos.  

Outro fator importante seria a regularidade do aporte sedimentar, que 

influenciaria principalmente a macrotrama, ou seja, na aparência da laminação em 

amostras de mão, quase não tendo papel na definição da forma do microbialito. A partir 

desta premissa, os autores assumiram que estromatólitos estariam sujeitos a eventos de 

acresção regulares, episódio e uniformes, em ambientes livres de destruição por 

metazoários. A acresção de trombólitos seria irregular e não-uniforme, podendo estarem 

sujeitos à ação de metazoários. Por sua vez, leiólitos sofriam acresção contínua, dando 

origem à uma macrotrama maciça e uniforme, indiferenciável da rocha encaixante 

(Braga et al., 1995). 
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Tabela 5.3.2. Ocorrências de microbialitos siliciclástico-carbonáticos segundo Martin et al. (1993).  
Unidade 

estratigráfica 
Localidade Idade Forma Ambiente 

Características da 
trama 

Formação 
Timna 

Sul de Israel 
Cambriano 

Inferior 

Domos 
lateralmente 

contínuos  

Quartzitos com 
estratificação cruzada 

acanalada 

70% de quartzo, mica e 
k-feldspato, cimentado 

por esparita e doloespato. 

Trombólitos 
Carbonatos 
acamadados 

Aglomerados de peloides 
formando grumos. Grãos 

terrígenos entre os 
grumos 

 
Minnessota, 

EUA 
Ordoviciano 

Inferior 

Domos 
lateralmente 

contínuos 

Transição de banco 
estromatolítico para 

ambientes de 
sedimentação de areia 

Quartzo em laminações 
dolomíticas 

 
Fronteira 

Argélia-Líbia 
Carbonífero 

Inferior 
Domos Deltas 

Laminações micríticas 
fenestradas com 10-50% 
de grãos siliciclásticos 

finos 

 Novo México Permiano Domos 
Áreas rasas e da água 

calmas 
Não citado 

Bacia Sorbas 
Sul da 

Espanha 
Mioceno 
Superior 

Domos e 
trombólitos 

Plataforma ao talude 

Micrita densa, coagulada 
ou em arbustos, podendo 
ser fenestrada, 60% de 

siliciclástico 
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packstones foram depositados em ambientes com energia moderada para a formação de 

microfitólitos, porém suficiente para que houvesse formação de oncoides.   

Do ponto de vista hidrodinâmico, pode-se perceber no registro de Piumhí um 

gradiente enérgico com base na forma dos microbialitos. Os níveis de lamintos 

representam as áreas mais rasas. Com o aumento da coluna d´água houve formação e 

deposição dos níveis de oncoides. À medida que a profundidade aumentava, 

microfitólitos eram formados em meio aos oncoides. Os níveis mais profundos são aqui 

representados pelos boundstones de estromatólitos dômicos, que representam níveis de 

inter- a submaré, mas ainda acima do nível de onda de tempo bom, mas sujeito á ação 

de ondas de tempestade (figura 5.4.18). 

 

 Figura 5.4.18. Interpretação paleoambiental dos níveis microbialíticos da Fazenda 
Araras, Piumhí. NBOTB refere-se ao nível de base de onda de tempo bom, e NBOT ao 
nível de base de onda de tempestade. 
 
 

 

 

Tramas dos microbialitos de Piumhí como indicadores paleoecológicos e 

paleoambientais  

Quatro tipos de tramas foram identificadas nas amostras de microbialitos de 

Piumhí, denominadas micrítica, quartzítica com bolsões de matéria orgânica, 

filamentosa e peloidal (tabela 1), todas com influência de grãos terrígenos e diretamente 

relacionadas ao crescimento cianobacteriano. 

As tramas identificadas em outras ocorrências apontam para duas tendências 

para a formação destas estruturas: uma na qual a trama é geneticamente carbonática, em 

geral composta de micrita oriunda da decomposição da paleobiota, e sobre a qual os 

grãos terrígenos foram depositados por gravidade. A outra trama consiste de grãos, que, 
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embora também depositados por gravidade, ocorrem como principal agente formador da 

laminação, enquanto que a fase carbonática atua como coadjuvante, cimentando os 

grãos terrígenos. Dentre as tramas aqui identificadas, cabem no primeiro caso as 

micríticas e em fiapos. Já a trama de grãos de quartzo se encaixaria no segundo caso, 

uma vez que a contribuição de grãos de terrígenos, sobretudo quartzo, para a formação 

da laminação é muito maior que a contribuição da paleobiota. Ambas as situações 

encontram suporte em modelos atuais. 

A trama micrítica, a mais comum nos casos já relatados de microbialitos 

siliciclásticos-carbonáticos, o componente micrítico pode ser interpretado como moldes 

ou permineralização das bainhas de cianobactérias filamentosas após sua morte ou 

abandono (Défarge et al., 1996). As cianobactérias filamentosas são as únicas capazes 

de migração rápida (Soundry & Weissbrod, 1995), e, portanto, as únicas capazes de 

sobreviver em ambientes de substrato siliciclástico. Os grãos terrígenos influenciariam 

no comportamento do crescimento, causando desvios na direção que as bainhas se 

desenvolveriam (figura 5.4.19a-c).  

No entanto, o estímulo para o crescimento não estaria relacionado ao aporte 

sedimentar e sim a outros fatores. Em seu trabalho de 1984, Whale & Walsby avaliaram 

os fatores que induzem a mobilidade de cianobactérias filamentosas. Ao estudar o 

comportamento do gênero Microcoleus,  os autores concluíram que a mobilidade é 

induzida principalmente por luz, desde que não em excesso, gravidade e presença de 

oxigênio. Filamentos de Microcoleus migraram quando expostos ao soterramento por 

argila, no entanto, sempre se deslocando em direção à superfície por estímulo fótico. A 

influência do substrato siliciclástico sobre o deslocamento não foi observada. 

Uma situação semelhante foi observada em esteiras modernas nos estromatólitos 

de Highborne Cay, Bahamas. Um dos três tipos de esteiras identificadas consiste de 

populações de filamentos da cianobactéria Schizotrix sp. Os filamentos ocorrem 

dispostos verticalmente e entrelaçados a grãos de areia carbonática (figura 5.4.19d), e 

representaria a população pioneira do ponto de vista ecológico, já que é capaz de 

sobreviver a ambientes extremos, neste caso, com alto aporte sedimentar (Reid et al., 

2000).  
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nos recifes desde o Paleozoico até o Recente, mas ausente no registro Pré-Cambriano. 

Como colocado pelos autores, a ocorrência no Grupo Little Dal destoa um pouco, pois 

acaba ficando isolada temporalmente do restante do registro fóssil de microorganismos 

calcificantes. O principal argumento utilizado pelos autores para explicar um registro 

tão isolado em termos de idade do restante do registro do grupo é que a ocorrência no 

Grupo Little Dal não representaria uma inovação evolutiva, e sim, uma expansão e 

preservação de um grupo antes ecologicamente restrito e que não deixava registros. 

Alguma mudança ambiental, não especificada pelos autores, teria permitido o advento 

deste grupo.  

Embora as amostras de Piumhí sejam semelhantes à do Grupo Little Dal, sua 

composição lembra matéria orgânica e não material mineralizado como no caso 

canadense. Neste sentido, a composição química dos fiapos preservados nas amostras de 

Piumhí necessitaria de uma análise minuciosa para estabelecer qualquer relação entre as 

duas ocorrências. Por outro lado, a semelhança entre elas estaria no fato de os fiapos 

serem de origem biogênica, porém se ambos são resultado do mesmo grupo de 

microorganismos, esta é uma questão que permanece incerta. 

Em uma situação extrema, quando o aporte de grãos terrígenos aumenta 

drasticamente, a capacidade das cianobactérias filamentosas se deslocarem pode ser 

superado, levando ao soterramento e à morte da esteira. No entanto, modelos atuais 

mostram que cianobactérias filamentosas são capazes de migrar vários milímetros em 

um dia. No mesmo estudo citado anteriormente com o gênero Microcoleus, Whale & 

Walsby (1984) relataram a migração de tricomas em dois substratos. Em meio lamoso, 

os tricomas cianobacterianos se deslocaram a uma velocidade de 0,08 µm/s, ao passo 

que em vidro, a taxa de migração foi de 0,7 µm/s. Isso prova que mesmo frente a 

episódios de grande acúmulo de grãos, os tricomas cianobacterianos podem migrar em 

direção à interface sedimento-água ou sedimento-ar, garantindo a sobrevivência da 

esteira.  

O modelo proposto acima explica a ocorrência da trama quartzítica. Nela, 

bolsões de matéria orgânica entre os grãos de quartzo foram interpretados como áreas 

onde houve concentração de EPS ou tricomas, à medida que alguns filamentos 

migravam. Os grãos de quartzo, que são os responsáveis pela formação da fina 

laminação, são imediatamente recobertos pela trama micrítica, aqui interpretada como 

registro de esteiras microbianas.     
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Por fim, as duas tramas que não apresentam relação com o aporte de grãos 

terrígenos são a trama peloidal e a em rede. No primeiro caso, a trama peloidal é a única 

totalmente inorgânica. Embora a textura dos grãos peloidais lembrem texturas de 

material biogênico, já que possuem aspecto granular e cor castanha a castanha escura, a 

irregularidade de tamanho e disposição, bem como o empacotamento frouxo, não 

remetem ao que se observa em esteiras de cianobactérias cocoides. Portanto, é mais 

parcimonioso interpretar esta trama como abiogênica.  

Em seu trabalho de 2010 (p.112), Flügel  identificou nove tipos de peloides 

dividindo-os conforme sua gênese. Destes nove tipos, apenas um não apresenta origem 

orgânica. Trata-se de peloides líticos ou peloides de lama, interpretados como oriundos 

do retrabalhamento sin- e pós-sedimentar de lamas carbonáticas, o que leva à formação 

de peloides de diferentes formas, tamanho variado e sem estrutura interna, e que 

formam laminações ou camadas distintas. No entanto, há diferenças entre os peloides 

propostos por Flügel e os peloides encontrados em Piumhí, principalmente no que tange 

o tamanho dos grãos. Enquanto que a descrição original aponta para a grande variação 

de tamanho, os peloides de Piumhí apresentam tamanho homogêneo. Entretanto, esta 

homogeneidade de tamanho pode ser explicada por um eventual transporte do material 

peloidal, o que teria levado à seleção de tamanho. Portanto, a categoria de peloides 

líticos proposta por Flügel, associada a transporte hidrodinâmico, explicaria bem a 

trama peloidal das amostras de Piumhí. 

No entanto, é preciso ressaltar que nos níveis silicificados, algumas laminações 

peloidais não se encaixam na explicação acima citada e necessitam de outra 

interpretação. Este tipo de trama peloidal é nitidamente resultado da micritização e 

posterior silicificação de outros grãos carbonáticos envelopados, inclusive com 

ocorrência de microfitólitos, não passando pelo evento de dolomitização que atingiu o 

restante do registro. Provavelmente a silicificação ocorreu anteriormente ao evento de 

dolomitização, o que acabou selando a rocha e impedindo que a recristalização 

acontecesse, mas foi suficiente para preservar caracteres reliquiares dos córtices dos 

grãos.  

Já a trama em rede pode ser considerada um variante tafonômico da trama de 

fiapos (figura 5.4.20). Feições intermediárias entre as duas tramas também foram 

observadas, permitindo concluir que a diferença entre elas é quantidade de matéria 

orgânica oriunda do tapete microbiano decomposto, que varia de pouca na trama de 

fiapos, aumentando e dando origem à trama em rede. 
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Já os dados adquiridos pela análise das tramas mostraram-se úteis no 

entendimento da dinâmica das comunidades cianobacterianas. A conjugação de aspectos 

biológicos e abiogênicos preservados nas tramas permitiriam inferir modos de 

crescimento das cianobactérias, bem como estratégias de sobrevivência em um 

ambiente com gradiente de energia e suscetível à variações na aporte sedimentar. 

O estudo do registro fóssil de Piumhí é interessante por permitir acessar 

informações paleoambientais e paleoecológicas de comunidades de cianobactérias em 

duas escalas diferentes de tempo, ambas relacionadas à stress ambiental. 

O primeiro caso ocorre em uma escala temporal curta, imediatista, e refere-se a 

um stress ambiental contínuo imposto pelo aporte de sedimentos terrígenos, 

principalmente quartzo. Seus efeitos sobre a biota são poucos e notados apenas em 

escala microscópica (i.e. englobamento de grãos por filamentos). 

A outra escala ocorre em um intervalo de tempo maior, assim como em uma 

escala geográfica maior. Diz respeito ao fato de o registro de Piumhí estar contido em 

uma sequência pós-glacial, em uma fase que, de acordo com os dados isotópicos, o ciclo 

do carbono, e, portanto, a produção de biomassa estava se recuperando. Ainda 

permanece incerto os efeitos da glaciação sobre as comunidades microbianas, base das 

cadeias tróficas. O ponto de vista sobre esse aspecto varia desde um cenário 

catastrófico, com extinções em massa (Hoffman et al., 1998), a uma situação mais 

amena em que a paleobiota passou pelas glaciações neoproterozoicas sem grandes 

modificações na composição populacional e na morfologia (Corsetti et al., 2006). A 

ocorrência de microbialitos em Piumhí demonstraria que as cianobactérias já estavam 

bem estabelecidas e inclusive adaptadas à stress ambiental logo após o período de 

glaciação. 



 

  Tese de Doutorado ‐ Evelyn A. Mecenero Sanchez ‐ 2014   

233 Resultados 

Parte 5 
 
Re-avaliação de ocorrências fósseis no Grupo Bambuí  
 
 
 

5.5.1. Introdução 

Ao longo do século passado várias estruturas recuperadas em carbonatos do 

Centro-Oeste e Sudeste brasileiro foram atribuídos à Formação Sete Lagoas, em virtude 

do contexto estratigráfico das áreas de proveniência destes materiais, ou, principalmente, 

por terem sido recuperados em carbonatos. Com o passar do tempo e consequente 

refinamento das unidades sedimentares da região central do Brasil, incluindo aquelas 

sobre o Cráton do São Francisco e Faixa Brasília, unidades foram realocadas em termos 

estratigráficos e novas relações de lateralidade foram estabelecidas. Além disso, o 

contexto paleoambiental destas unidades também foi atualizado à medida que a história 

das coberturas sedimentares era revista. É o caso dos diamictitos da Formação Jequitaí e 

do Grupo Macaúbas, que ganharam importância quando o modelo paleoclimático 

Snowball Earth foi proposto e sua importância mundialmente reconhecida (i.e. Hoffman 

et al., 1998; Hoffman & Li, 2009). Com isso o contexto da Formação Sete Lagoas, que 

sobrepõe a Formação Jequitaí, também foi revisto, e esta formação passou a ser uma 

unidade-chave por registrar mudanças ambientais em consequência das glaciações do 

fim do Neoproterozoico (i.e. Caxito et al., 2012).  

Frente às novas interpretações, faz-se necessário re-avaliar algumas ocorrências 

fósseis na Formação Sete Lagoas e seu significado para a paleobiologia, paleoecologia e 

até mesmo estratigrafia desta unidade. Por esta razão, nesta parte serão revistos dois 

conjuntos de ocorrências fósseis na Formação Sete Lagoas: o material da coleção 

científica do DNPM-RJ, que conta com seis tipos de estruturas identificadas como 

fósseis, e o material silicificado, ricamente fossilífero da Fazenda Funil, relatado por 

Sanchez (2010).  

A re-análise deste material permitiu elucidar aspectos paleobiológicos, 

evolutivos e estratigráficos da Formação Sete Lagoas, que antes eram apenas 

especulativos ou esperados por seu contexto temporal, porém permaneciam 

desconhecidos em virtude da desatualização das interpretações paleontológicas.  
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5.5.2. O caso do material depositado na coleção científica do DNPM-RJ 

O conteúdo fóssil da Formação Sete Lagoas sempre foi considerado esparso e 

pouco significativo do ponto de vista bioestratigráfico, já que seu registro de vida 

passada consiste principalmente de estromatólitos e microfósseis de cianobactérias e 

bactérias formadoras de esteiras, ambos sabidamente com pouca aplicação em 

cronobioestratigrafia e correlações estratigráficas interbacinais.  

Por outro lado, são exceções os trabalhos de Hidalgo (2007), que revelou a 

preservação de acritarcos e outras formas Incertae Sedis típicas da início do Ediacarano; 

e de Warren et al. (2014), que apresentou a ocorrência do gênero Cloudina, um fóssil-

índice para o fim do Neoproterozoico. Ambos os trabalhos consistem de importantes 

contribuições para o estabelecimento da idade da formação e para situá-la no panorama 

mundial já conhecido para o Neoproterozoico, seja do ponto de vista da evolução da 

vida, seja do ponto de vista das mudanças paleoambientais ocorridas neste intervalo de 

tempo (Fairchild et al., 2012).  

No entanto, completam o quadro de fósseis do Grupo Bambuí diversas estruturas 

enigmáticas encontradas ao longo do século passado, cuja afinidade biológica e o valor 

evolutivo e bioestratigráfico originais propunham uma diversidade de vida maior que o 

usualmente relatado para o grupo. Estes fósseis permaneceram esquecidos nas coleções 

do DNPM e, por esta razão, suas interpretações e aplicabilidades não acompanharam o 

desenvolvimento da Paleontologia ocorrida nas últimas décadas, sobretudo a do Pré-

Cambriano. Mediante a isto, faz-se necessária a re-avaliação destas ocorrências sob a 

luz de conhecimentos atualizados. Para isso foram analisadas doze amostras de 

calcarenitos e ardósias, além de uma lâmina palinológica, provenientes das localidades 

de Pedro Leopoldo e de Curvelo, todas depositadas na coleção científica do 

Departamento Nacional de Produção Mineral, localizado na cidade do Rio de Janeiro, 

RJ (tabela 5.5.1). 

  

Tabela 5.5.1. Fósseis encontrados em afloramentos da Formação Sete Lagoas, em Minas Gerais, 
depositados no acervo do DNPM/RJ. 

Fóssil 
Números 
de tombo 
DNPM 

Interpretação Local de Coleta Autor 

Arthraria 
riachaoensis 

2992-I 

Icnofóssil de 
locomoção, re-

interpretado 
como 

pseudofóssil 

Localidade de 
Riachão, 

próximo a 
Felixlândia 

Maury (1929), 
re-interpretado 
por Fernandes 

(1985) 
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Kinneyia lucianoi 
1683-Pb a 
1687-Pb 

Icnofóssil de 
algas talófitas 

Município de 
Pedro Leopoldo 

Sommer (1970)

Bambuites erichsenii 
Lâmina 

não 
tombada 

Vestígios de 
algas 

Município de 
Pedro Leopoldo 

Sommer (1971)

Bambuilithos hectoris 1688-Pb Oncólito 
Município de 

Pintanguí 
Sommer (1981)

Bambuilithos 
teixeranus 

1689-Pb Oncólito 
Município de 

Pedro Leopoldo 
Sommer (1982)

Espículas 
2987-I a 
2990-I 

Espículas de 
esponjas 

Localidade de 
Riachão, 

próximo a 
Felixlândia 

Material de 
Maury (1929) 
não publicado 

 

A re-avaliação deste material é importante por i) estabelecer se, de fato, estas 

estruturas são fósseis para então ii) agregar valor bioestratigráfico, paleoambiental e 

evolutivo a eles; e, por fim, iii) demonstrar sua utilidade para entender a em qual 

contexto paleobiológico a Formação Sete Lagoas foi depositada no final do 

Neoproterozoico, um intervalo de tempo em que a biosfera passou por diversas 

inovações evolutivas (Knoll, 1994; Knoll & Bambach, 2000; Ambar & Knoll, 2002), 

tais como a inovação de ecossistemas (Xiao & Laflamme, 2008) e origem dos 

metazoários, em virtude de mudanças paleoambientais (Fedonkin, 2003).  

 

Os fósseis enigmáticos da Formação Sete Lagoas 

 Arthraria riachaoensis 

Dentre os fósseis analisados, o primeiro a ser descrito foi Arthraria riachaoensis 

Maury (1929)(figura 5.5.1c). Segundo a autora, tratar-se-ia de tubos de vermes 

marinhos, em forma de U, de dimensões centimétricas, preservados em hiporrelevo 

convexo, cercado por outras estruturas semelhantes e preservados em ardósia. Em 1985, 

Fernandes, ao re-analisar o holótipo observou que uma estrutura principal ocorre e 

outras estruturas de contorno semelhantes ocorrem ao redor dela, conferindo a aparência 

de uma série de tubos em U. Entretanto, conforme diagnosticado por Fillion & Pickerill 

(1984) e posto por Fernandes (1985), o icnogênero Arthraria (figura 5.5.1a-b) não são 

tubos em U e sim estruturas retilíneas milimétricas e convexas, preservadas em 

hiporrelevo, que conectam estruturas circulares, também milimétricas e em hiporrelevo, 

semelhante à alteres. O espécime descrito por Maury carece destas características 

diagnósticas do icnogênero Arthraria, o que faz a classificação de Maury errônea. Por 
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esta razão, Fernandes (1985) atribuiu origem inorgânica ao espécime, classificando-o, 

portanto, como pseudofóssil.  

A semelhança com os icnogêneros Diplocraterion ou Rhizocorallium (figura 

5.5.1e), partiu da observação de Fernandes (1985) de estruturas de contornos 

semelhantes à Arthraria riachoensis ao redor da estrutura principal, dando impressão de 

formarem tubos em U. Como A. riachoensis ocorre em hiporrelevo negativo na 

superfície da amostra, e não se orienta verticalmente, como esperado para icnogêneros 

que consistem de tubos em U, como é o caso de Diplocraterion e Rhizocorallium, esta 

classificação pode ser descartada (Fernandes, 1985). 

Durante a visita à coleção científica do DNPM-RJ em novembro de 2012, 

apenas o parátipo  I-2992 estava disponível. O holótipo descrito por Maury (1929) e re-

analisado por Fernandes (1985) não foi localizado. A peça analisada não possuía 

qualquer vestígio de tubos como os descritos no holótipo. Ao invés disto, apresenta-se 

como uma estrutura em hiporrelevo negativo, se considerar que a estrutura está no topo 

do acamamento. Remete com segurança à uma quebra côncava na superfície da ardósia 

(figura 5.5.1d). Esta quebra de 2 cm de comprimento por 1,5 cm de largura máxima, 

abrange várias laminações da amostra no lado da superfície que estava exposta 

(apresentava sinais de intemperismo como alteração de cor e dissolução), e tem formato 

poligonal, com bordas irregulares. Na parte central da quebra ocorre uma crista 

esbranquiçada que ocupa toda a extensão da amostra e, a partir desta crista, há pequenas 

estrias perpendiculares. A crista e as estrias representam sinais nítidos de dissolução. 

Estas características não estão de acordo com a atual descrição do icnogênero, que, 

segundo a re-análise de Arthraria feita por Fillion & Pickerill (1984), trata-se de uma 

icnofóssil em hiporrelevo positivo, preservado na base de camadas finas de arenito,com 

formato de halteres, cujo comprimento varia de 5 a 33 milímetros (figura 5.5.1a-b). As 

características observadas no espécime analisado, junto com aquelas descritas por 

Fernandes (1985) não condizem com a descrição de Arthraria Billings 1872, tampouco 

com a descrição dos gêneros Diplocraterion ou Rhizocorallium (figura 5.5.1e). 
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Spongiostromata. Na época da realização destes trabalhos, esta era a classificação 

taxonômica vigente,  no entanto esta nomenclatura não é mais utilizada.  

O holótipo de B. hectoris Sommer 1981 está tombado sob o número de 1688-Pb 

(figura 5.5.2a-d). É composto de três exemplares, sendo um nódulo inteiro e outro 

dividido em duas seções. Aqui apenas o nódulo inteiro será descrito, pois os demais 

fragmentos apresentam as mesmas características. 

Figura 5.5.2. Bambuilithos hectoris, amostra 1688-Pb. A: vista em planta do nódulo, 
apresentando o padrão de cristas. Notar que as mesmas cristas cortam diferentes 
camadas. B: Porção inferior com aspecto maciço. C: Resto do material que cobria a 
amostra. Presença de moldes de grãos e coloração típica de material intemperizado. D: 
Outros fragmentos da mesma amostra. Notar que as cristas estão localizadas somente na 
superfície da metade superior, não havendo relação com as camadas que formam o 
nódulo. Escalas: 1 cm.  

 

O nódulo formado pela silicificação de calcário, cinza escuro e brilho ceroso 

(figura 5.5.2a). Ocorrem duas texturas, uma na metade superior e outra na metade 

inferior. A porção inferior (figura 5.5.2b) tem aspecto maciço, sem estrutura sedimentar 

ou secundária aparente, apenas moldes de alguns clastos arredondados.  

A parte superior é marcada pelo padrão Kinneyia e atravessa três níveis de 

alguns centímetros de espessura, que originalmente eram camadas. As mesmas cristas 

atravessam toda a extensão da parte superior deste nódulo. Estas cristas são retas, 

raramente curvas, e chegam a alcançar 4 cm de extensão, cobrindo toda a parte superior 
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do nódulo. Na lateral desta amostra há uma porção que não foi afetada pelo tratamento 

ácido que Sommer  utilizou (figura 5.5.2c). Está altamente intemperizada e apresenta 

moldes de grãos de diferentes tamanhos, com bordas arredondadas, densamente 

empacotados. O padrão Kinneyia não foi observado. 

Esta espécie reúne três conceitos paleontológicos distintos em sua descrição: o 

fato de ter sido classificada como um i) oncoide do tipo ii) talófitas e por apresentar 

padrão de iii) estrutura microbiana Kinneyia. É importante ressaltar que esta 

classificação foi dada no mesmo trabalho. 

As duas características que descrevem Bambuilithos, ou seja, de serem oncoides 

e possuírem ornamentação tipo Kinneyia, não ocorrem juntas no registro geológico. 

Oncoides são grãos envelopados, de natureza carbonática, compostos de multilamelas 

(cortex) que envolvem um núcleo (que pode ser de diversas naturezas). A origem do 

córtex está ligada à precipitação de carbonato pela ação de cianobactérias (Flügel, 2010). 

Já registros de Kinneyia (figura 5.5.3) ocorrem em rochas siliciclásticas. Estas 

estruturas  foram amplamente discutidas por Porada & Bouougri em 2007. Neste 

trabalho, os autores discutem a natureza e os modos de ocorrência deste tipo de 

estrutura microbiana, típicas de superfície de litologias siliciclásticas, caracterizadas por 

cristas de topo plano, curvas, paralelas entre si, alternadas com escavações na superfície, 

lembrando marcas onduladas (ripples) de pequena escala. As cristas podem se bifurcar 

ou unir-se e formar estruturas semelhantes a colméias. Entretanto, neste mesmo trabalho, 

os autores apontam para a possibilidade de confundir a estrutura Kinneyia com outras 

marcas de tração, tal como estruturas de sobrecarga, marcas onduladas de adesão, entre 

outras. 

No caso de Bambuilithos hectoris, as cristas são retas e não apresentam o perfil 

ondulado como esperado para Kinneyia. Outra característica notória é que as cristas são 

oblíquas ao acamamento, atravessando, pelo menos, três camadas finas, ao passo que o 

padrão de Kinneyia ocorre apenas na superfície de acamamento.  
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fim, as cristas não ocorrem em topo de camadas como esparado, e sim, em, pelo menos, 

três camadas. 

 

 
Figura 5.5.4. Talófitas fósseis. A: reconstituição do gênero Thallophyca  Zhang 1989 a 
partir de amostras coletadas na Formação Doushantuo, China (ca. 630 Ma). a, T. 
ramosa e b, T. simplica. Desenho sem escala. B: desenho esquemático mostrando a 
anatomia do gênero Thallophyca. C: Wengania globosa Zhang 1989, outro gênero de 
talófita encontrado na Formação Doushantuo, China. D: parte interna da Bambuilithos 
hectoris mostrando superfície lisa, sem diferenciação de tecido. 
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Por tanto, a partir destes argumentos e ao reunir os dados da literatura sobre 

oncoides, talófitas e Kinneyia, pode-se concluir que Bambuilithos hectoris é um 

pseudofóssil resultante do tratamento ácido ao qual a amostra foi submetida. 

A outra espécie, Bambuilithos teixeiranus Sommer 1982, apresenta 

características totalmente diferentes de B. hectoris. A justificativa do autor para 

classificá-la dentro do gênero Bambuilithos seria o fato de tratar-se de um oncoide.  

A única amostra desta espécie está preservada em calcarenito branco, composto 

na base por calcarenito médio, recoberto por calcarenito grosso, que foi sucedido por 

camada de calcarenito médio (figuras 5.5.5a-b). Na camada intermediária ocorrem 

clastos de sílex cinza escuro, alguns preservados tridimensionalmente, outros com 

apenas uma face exposta. Estes clastos apresentam estruturas internas arredondadas em 

corte transversal, com cerca de 2 cm de diâmetro, sem laminação interna (figura 5.5.5c). 

O clasto exposto permite ver a outra dimensão destas estruturas, que apresentam 

contorno achatado, com cerca de 1 cm de espessura. Na superfície, apresentam sulcos 

concêntricos (figura 5.5.5e). 

Por sua forma arredondada, quase discoide (figura 5.5.5d), e pelas características 

da superfície de um dos clastos (figura 5.5.5e), estas estruturas lembram estruturas de 

origem orgânica, semelhantes a pequenos estromatólitos. Entretanto, a ausência de 

laminação interna não permite classificá-las desta maneira. A busca por dados na 

bibliografia sobre fósseis pré-cambrianos permitiu formular duas hipóteses para explicar 

B. teixeiranus: a hipótese paleontológica permite assumir que esta estrutura seria um 

fóssil, baseado na grande semelhança entre Bambuilithos teixeiranus e o icnofóssil 

neoproterozoico Nemiana.  Entretanto, a hipótese de se tratar de nódulos de sílex, 

semelhante a aqueles descritos por Seilacher (2001), não pode ser descartada e, por este 

ponto de vista, B. teixeiranus seria então um pseudofóssil. 

A única espécie do icnogênero é Nemiana simplex, que já foi descrita nas 

formações ediacaranas Yampol e Mogilev, na Polônia, na Formação Yorga, região de 

White Sea, na Rússia, na sequência sedimentar das montanhas Wemecke, no Canadá, e 

na Formação Dabis, na Namíbia. Consistem de impressões em alto relevo, com forma 

de saco, típicas de ambientes areníticos, sendo os bons exemplares preservados na 

interface argila-arenito (Leonov, 2007). Acredita-se que Nemiana tenha sido um 

organismo bentônico sedentário, que vivia parcialmente soterrado em fundos lamosos, 

em assembleias monoespecíficas de vários indivíduos (figura 5.5.5i), de tamanhos 

variados. Seu relevo alto deve-se à preservação por rápido soterramento e 
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preenchimento dos espécimes, que na diagênese poderia ser compactada, gerando 

deformação no substrato subjacente (Leonov, 2007). 

No caso de B. teixeiranus, se, de fato se tratar de um icnofóssil, então a 

explicação para sua preservação seria o rápido soterramento da assembleia e posterior 

silicificação (figura 5.5.5a) numa fase precoce da diagênese. Em seguida, o nível com 

os fósseis teria sido retrabalhado, gerando os clastos com alguns indivíduos (figura 

5.5.5c). Tais clatos foram transportados e depositados em ambiente de areias 

carbonáticas (figuras 5.5.5a-b). 

Baseado nos dados acima e na diagnose de Nemiana, Bambuilithos Sommer 

1982 poderia ser sinonímia de Nemiana Palij 1976. No entanto não é possível 

estabelecer sinonímia em nível de espécie pelo fato de Bambuilithos teixeiranus 

apresentar sulcos concêntricos em sua superfície, ao passo que Nemiana simplex não 

apresenta qualquer ornamentação, apenas marcas de achatamento durante a preservação. 

É possível que os sulcos presentes em B. teixeiranus sejam de origem tafonômica 

também, mas enquanto novas análises não forem conduzidas, esta questão não poderá 

ser resolvida. 

A importância deste fóssil está no fato de gerar novas expectativas tanto do 

ponto de vista paleobiológico e evolutivo, como para a idade do Grupo Bambuí. Se esta 

ocorrência for confirmadada, pode-se abrir novos caminhos para melhor entender a 

organização e paleoecologia dos enigmáticos vendobiontes, além de acrescentar novas 

perspectivas paleobiológicas em um grupo cujo registro paleontológico, como revisto 

no capítulo 3, consiste apenas de biotas simples, unicelulares e procariontes em sua 

maioria. 

Além disso, este fóssil também oferece oportunidade de conhecer a idade do 

Grupo Bambuí na região central de Minas Gerais, uma vez que a ocorrência mais antiga 

de Nemiana simplex é 560 Ma, na assembleia de fóssies ediacaranos White Sea (Leonov, 

2007; Narbonne, 2005; Xiao & Laflamme, 2008; Fedonkin et al., 2012). Embora sua 

posição estratigráfica exata na Formação Sete Lagoas seja desconhecida, ela está de 

acordo com o trabalho de Warren e colaboradores (2014) sobre a idade Ediacarana 

tardia para a Formação Sete Lagoas com base na ocorrência do gênero Cloudina e, 

portanto, em consonância com a parte norte da formação. 
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 Figura 5.5.5. A-F: Bambuilithos teixeiranus (1689-Pb), Grupo Bambuí. G-I: Nemiana 
simplex, assembleia de White Sea, Rússia (coleção didática de Oxford University). Em 
A as linhas amarelas marcam os limites entre os níveis de calcarenito médio nas 
extremidades da amostra e de calcarenito grosso na faixa central. B: Face sem 
indivíduos de B. teixeiranus. C: Clastos centimétricos alinhados, com indivíduos de B. 
teixeiranus. D: Detalhe dos dois espécimes preservados tridimensionalmente. E: 
Detalhe da superfície de um dos espécimes. Sulcos seguem de maneira homogênea o 
contorno circular da amostra, aparentando serem primários. F: Detalhe dos espécimes 
preservados em duas dimensões, que não apresentam laminação interna. G, I: Detalhe 
da superfície de Nemiana simplex e a relação entre os indivíduos. H: Corte longitudinal 
de N. simplex, que não foi possível verificar em B. teixeiranus. 

 

Por fim, outra alternativa é de que Bambuilithos seria uma série de nódulos de 

sílex, formados sem a participação de qualquer organismo. Segundo o modelo proposto 

por Seilacher (2001), a forma ovóide, seria uma resposta à compactação do sedimento, 

ainda na fase eodiagenética, que resulta na diminuição da permeabilidade na direção 

vertical, consequentemente alterando a cimentação.  Neste trabalho, Seilacher aponta 

para algumas estruturas que foram erroneamente classificadas como fósseis (e.g. 

Palaeotrochis Häntzschel, 1975), mas que, na verdade, eram nódulos. É provável que, 

se a origem puramente química se aplicar à gênese de Bambuilithos teixeiranus, este 
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evento ocorreu em outra camada, que, após a precipitação e litificação do nódulo de 

sílex, foi retrabalhada e re-depositada como clastos em meio ao calcarenito.  

Por que levantar esta argumentação especulativa? A importância está nas novas 

perspectivas paleobiológicas, geocronológicas que a confirmação dessa possibilidade 

trariam, estendendo para o Grupo Bambuí na região central de Minas Gerais o registro 

de vendobiontes e uma idade bastante nova (Ediacarano tardio), em consonância com as 

afirmações de Warren et al. (2014) para a Formação Sete Lagoas mais ao norte no 

estado. Entretanto, para que as três hipóteses acima sejam testadas, são necessárias 

novas e pormenorizadas campanhas de campo na região de Pedro Leopoldo para a 

coleta de novos espécimes, assim como a investigação detalhada de suas estruturas 

internas, a fim de identificar crescimento concêntrico simétrico ou presença de anéis de 

Liesegang, o que comprovaria a origem abiogênica de Bambuilithos teixeiranus; ou 

observar preenchimento homogêneo de material siliciclástico, suposto preenchimento 

em vendobiontes (Seilacher, 2007), que comprovaria sua origem biológica. 

 

Kinneyia lucianoi 

Em 1970, Sommer identificou estruturas de origem biológica, provavelmente 

algas, classificados por ele como Kinneyia lucianoi. As amostras são provenientes da 

pedreira da fábrica de cimento Cauê, próximo à Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e 

foram submetidas à tratamento com alguns ácidos, segundo o autor, para ressaltar as 

estruturas de interesse, chamadas por ele de bióglifos.  

Cinco exemplares de Kinneyia lucianoi fazem parte do acervo paleontológico do 

DNPM. Trata-se de fragmentos carbonáticos, poligonais, planos, não nodulares que 

nem Bambuilithos hectoris. As cristas (figuras 5.5.6a-d) detêm as mesmas 

características que o padrão Kinneyia de B. hectoris, e inclusive foram obtidos da 

mesma maneira, através do tratamento com ácidos. Além disso, passam através de 

estruturas secundárias, como é o caso na amostra 1683-Pb, em que as cristas passam 

através de uma lente de calcita recristalizada (figura 5.5.6b), ou seja, as mesmas cristas 

cortam diferentes faces (figura 5.5.6d) e diferentes estruturas, sejam elas primárias ou 

secundárias, e não apenas a superfície como é esperado. 

Seguindo a mesma linha de argumentações desenvolvida acima para B. hectoris, 

conclui-se que estas estruturas são pseudofósseis e não estruturas formadas por ação 

microbiana sobre sedimentos. 
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Figura 5.5.6. Kinneyia lucianoi. (A) Amostra 1683-Pb (B) Amostra 1683-Pb. Notar 
cristas passando por lente de calcita secundária. (C) Amostra 1684-Pb. Notar o padrão 
de cristas paralelas entre si e os veios diagenéticos de calcita, também cortados pelas 
cristas. (D) Amostra 1685-Pb. Notar que as mesmas cristas estão presentes na superfície 
da amostra e na lateral, o que não é esperado para este tipo de estrutura. Escalas: 1 cm. 

 

 

Bambuites erichsenii 

Em 1971, Sommer descreveu microfósseis provenientes de calcários da 

localidade de Pedro Leopoldo. Estes fósseis foram identificados como Bambuites 

erichsenii n. gen n. sp. São caracterizados por esferas, de cor escura, provavelmente de 

composição carbonosa, mais claros nas bordas, com tamanho variado entre 70 e 200 µm 

e borda crenulada. O autor atribui-lhes afinidades com algas unicelulares, precipitadoras 

de calcita, semelhantes ao gênero Valeria, encontrado no Mesoproterozoico da 

Groelândia (Pedersen et al., 1968 apud Sommer, 1971).  

A análise da lâmina confeccionada por Sommer permitiu observar os espécimes 

descritos por ele (figuras 5.5.7a-d) e todas as características citadas no trabalho foram 

observadas, com exceção das bordas mais claras. Ao contrário, este exame mostrou com 

o centro das estruturas são ligeiramente mais claros (figura 5.5.7c), aonde é possível 

observar a textura granular dos espécimes. Outra inconsistência com a análise original 
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foi que, ao invés de parede crenulada, ocorrem processos curtos, semelhantes a espinhos, 

na parede celular de alguns espécimes. O aspecto crenulado (figura 5.5.7a) talvez se 

deva aos pontos aonde tais processos (figuras 5.5.7a, d) se conectavam à parede, mas 

que não foram preservados, ou foram destruídos durante o preparo da amostra.  

De fato, trata-se de microfósseis de parede orgânica, cuja variação de tamanho, a 

textura e as dobras da parede (figuras 5.5.7b-c) permite atribuir-lhes afinidade com 

eucariontes. Demais caracteres, como a forma, textura da parede e padrão de dobras, 

embora pouco nítidas, permitem classificá-los como Leiosphaeridia jacutica Timofeev 

1966, emend. Mikhailova & Jankauskas in Jankauskas et al. 1989. 

A presença de estruturas ao longo da parede, semelhante a processos curtos são 

condizentes com o gênero Trachyhystrichosphaera Timofeev & Hermann 1976, emend. 

Butterfield et al. 1994, no entanto, a análise pormenorizada revelou que estes processos 

são apenas extensões de origem tafonômica da parede. Outra característica de origem 

tafonômica é a cor preta, que pode ser explicada pelo fato de os microfósseis terem sido 

submetidos a altas temperaturas em consequência ao metamorfismo ao qual o grupo foi 

submetido. 

Levando em consideração o exposto acima, a taxonomia de Bambuites erichsenii 

(Sommer, 1971), passa a ser a seguinte: 

 
 

Grupo Acritarcha Evitt, 1963 

Leiosphaeridia jacutica (Timofeev, 1966), emend. Mikhailova & Jankauskas, 1989 

Figura 5.5.7 

 

Leiosphaeridia warsanofiewii Naumova (Timofeev, 1966) 

Kildinella jacutica sp. nov. (Timofeev, 1969, 1982) 

K. jacutica Tim. (Timofeev, 1969; Aseeva, 1976) 

K. perforata Fanderflitt sp. nov. (Konopleva, Fanderflitt, 1979) 

K. cf. jacutiga Tim. (Knoll, 1984) 

K. aff. perforata Fanderflitt (Volkova, 1981) 

Chuaria circularis Walcott 1899 (Vidal, 1976, 1979; Vidal, Siedlecka, 1983; Vidal, 

Ford, 1985; Knoll, Calder, 1983; Knoll, 1984) 

Leiosphaeridia spp. (Damassa, Knoll, 1986) 

Bambuites erichsenii (Sommer, 1971) 
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Holótipo. IGD Academia Russa de Ciências n.452/1. 

 

Lectótipo. IGD Academia Russa de Ciências n.1821/1. 

 

Descrição. Grande vesícula rígida, com parede mais espessa, densa, fracamente 

transparente, com dobras lanceoladas pequenas a grandes. Diâmetro de 70 a 800 

micrometros. Frequentemente observa-se o citoplasma colapsado no interior da 

carapaça. Em comparação com L. crassa difere apenas pelo tamanho maior.  

 

Observações. Tamanho de L. jacutica corresponde aos espécimes mais finos de Chuaria 

circularis, no sentido mais lato do diagnóstico deste último. No entanto, Mikhailova & 

Jankauskas (1989) limitaram o tamanho dos espécimes de Chuaria circularis em 1000 

micrometros e mantiveram as carapaças (vesículas) menores na diagnose preliminar de 

L. jacutica. S.N. Naumova (1950) descreveu uma forma próxima ao Ordoviciano 

Inferior dos Estados Bálticos em contraversão a Leiotriletes warsanofiewii, mas a falta 

de fotografias e desenhos que retratam este último não permite classificar 

exclusivamente com formas Cambrio-Ordovicianas. A referida forma categorizada por 

S.N. Naumova foi descrita vagamente. 

 

Material e distribuição. Dezenas de citações no Rifeano e em diferentes regiões 

vendianas da Rússia (Jankauskas et al., 1989). Formação Browne, Austrália (Cotter, 

1977); Quartzito ABC Range, Austrália (Grey, 2005); Formação Murnaroo, Austrália 

(Arouri et al., 2000); Mudstone Dey Dey, Austrália (Grey, 2005; ; Willman & 

Moczydlowska, 2007); Formação Pertatataka, Austrália (Grey, 2005); Formação 

Liulaobei, Grupo Huainan, China (Tang et al., 2013);  formações Hussar, Kanpa e 

Steptoe, Grupo Buldya, Austrália (Grey et al., 2011);  Grupo Roper, Austrália (Javaux 

et al., 2006); Formação Bezymenka, Uplift Turukhan, Rússia (Khomentovsky et al., 

2008); Supergrupo Thule, Canadá e Groelândia (Hofmann & Jackson, 1996); Formação 

Anyaboni, Grupo Kwahu, Ghana (Couëfé & Vecoli, 2011); Supergrupo Bylot, Canadá 

(Hofmann & Jackson, 1996);  Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí (este trabalho).  
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Figura 5.5.7. Leiosphaeridia jacutica. (A) notar opacidade do exemplar e parede 
crenulada. (B) exemplar parcialmente fragmentado; (C) exemplar de grande porte. 
Notar textura granular no centro do microfóssil. (D) Seta indica o que parece ser um 
curto processo, mas que, após exame detalhado, revelou ser uma feição tafonômica. 
Escalas: 50 µm. 
 
 

Espículas 

A coleção do DNPM conta com quatro amostras de siltito coletadas na região de 

Curvelo, em Minas Gerais, nas quais foram identificadas estruturas atribuídas a 

espículas de esponjas. Na ocasião da identificação, a região de Curvelo era tida como 

uma área siluriana. Este material não foi publicado nem relatado, tendo apenas passado 

por tombamento. 

As estruturas são raras e muito diminutas (milimétricas), possuem forma afilada 

e consistem de estruturas em relevo positivo, da mesma cor da matriz. Elas ocorrem 

dispersas na superfície de acamamento de finas camadas de siltito esverdeado (figura 

5.5.8e). 

A ocorrência de espículas de esponjas já é conhecida no registro Ediacarano 

desde os trabalhos de Tang et al. (1978) e Steiner et al. (1993), porém só foram 
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detalhadas nos trabalhos de Li et al. (1998) e Zhang et al. (1998) em amostras da biota 

de Weng´an, Formação Doushantuo, China, no trabalho de Brasier et al. (1997) em 

rochas no intervalo NP2, sudoeste da Mongólia e no trabalho de Tiwari et al. (2000), em 

amostras coletadas na Formação Deoban, no norte da Índia.  

No caso dos espécimes da China, de acordo com Li e colaboradores (1998), as 

esponjas foram soterradas repentinamente por evento catastrófico, e a alternância com 

níveis de fosfato levou à preservação de estruturas singulares, que garantiram a 

classificação destes fósseis como esponjas com grande confiabilidade. Nesta ocorrência, 

as espículas estão preservadas no interior de esponjas junto com células esclerócitas, e 

todo o conjunto apresenta tamanho micrométrico (figura 5.5.8a), podendo ser 

observados apenas em lâminas petrográficas.  

Já a ocorrência na Mongólia apresentou espículas preservadas como óxido de 

ferro em meio a uma matriz silicosa (figura 5.5.8b). Neste caso, as estruturas, que foram 

bem preservadas, também são micrométricas (entre 10 e 20 µm) e apresentam-se 

isoladas ou ligadas umas às outras, mas dispersas na matriz (Brasier et al., 1997). 

Na Índia, as espículas ocorrem no Dolomito Gangolihat como estruturas opacas, 

afiladas e com comprimento máximo de 70 µm, também observável apenas em 

microscópio (Tiwari et al., 2000, figura 5.5.8c). 

As espículas da Formação Sete Lagoas são milimétricas, o que destoa das outras 

ocorrências, já que as formas da China e da Mongólia apresentam tamanho 

micrométrico, sendo observadas apenas através de microscopia, e as formas modernas 

podem apresentar espículas (megaescleritos) com até 2 milímetros de comprimento.    
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composição e o fato de ocorrerem em faces intemperizadas da camada que as contém. 

Baseado nestas argumentações, fica claro que mais investigações são necessárias, 

utilizando diferentes métodos, como microscopia óptica com luz refletida  e 

microscopia eletrônica de varredura. Enquanto isso não acontece, é parcimonioso 

classificar estas estruturas como dubiofósseis. 

 

Um novo panorama paleontológico da Formação Sete Lagoas  

A partir da re-análise do material depositado no DNPM-RJ sob a luz de 

conceitos modernos em Paleontologia, conclui-se que, dos seis táxons identificados, 

apenas um, Bambuites erichsenii Sommer 1971, permanece válido como fóssil, sendo 

posto em sinonímia com Leiosphaeridia jacutica Timofeev 1966, emend. Mikhailova & 

Jankauskas in Jankauskas et al. 1989. Já Bambuilithos teixeranus Sommer 1982 e as 

espículas encontradas em Riachão Fundo foram classificadas como dubiofósseis. 

Demais táxons foram reclassificados como pseudofósseis. 

Quanto ao reconhecimento de Leiosphaeridia jacutica, sua identificação soma 

uma mais uma espécie aos acritarcos já identificados, entre eles Trachysphaeridium, 

Stictosphaera e Protosphaeridium (Cruz & Lopes, 1992) e Cymatiosphaeroides sp., 

Cymatiosphaeroides kullingii, Simia sp.,  Spumosina rubiginosa, 

Trachyhystrichosphaera aimica, Trachyhystrichosphaera truncata, 

Trachyhystrichosphaera laminatarium, Vandalosphaeridium sp. e Leiosphaeridia sp. 

(Hidalgo, 2007). Esta reclassificação dos fósseis da Formação Sete Lagoas pouco altera 

o panorama palinológico já conhecido para a unidade, uma vez L. jacutiga apresenta 

ampla distribuição espacial e temporal, portanto, sem valor bioestratigráfico, a não ser 

quando ocorre juntamente com Leiosphaeridia crassa Naumova (1949) emend. 

Jankauskas et al. 1989, indicando a Biozona ELP (Edicaracan Leiosphere Palynoflora), 

representiva do intervalo de tempo entre o fim da glaciação Marinoana (ca. 635 Ma, 

Grey, 2005) e o um novo momento de nova diversificação de acritarcos acantomorfos 

(ca. 580 Ma), típicos das palinobiotas de Doushantuo e Pertatataka (Grey, 2005; 

Huntley et al., 2006). L. crassa não foi identificada no material de Sommer (1971), mas 

foi identificada por Hidalgo (2007) em amostras da região de Sete Lagoas. Logo, a 

ocorrência de L. crassa e L. jacutica e, portanto, da biozona ELP na Formação Sete 

Lagoas aponta que sua deposição teria ocorrido, de fato, após a glaciação Marinoana.  

A eventual confirmação de Bambuilithos teixeiranus como sinonímia de 

Nemiana simplex, somaria uma nova ocorrência de vendobiontes no Brasil àquela feita 
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por Zucatti da Rosa (2005), que identificou os gêneros Cyclomedusa, Charniodiscus e 

Aspidella em siltitos pró-deltaicos da porção superior do Grupo Itajaí, em Santa 

Catarina (Fairchild et al., 2012).  

Se confirmada a afinidade com o gênero Nemiana, a reclassificação de 

Bambuilithos teixeranus mudaria o contexto evolutivo e deposicional da Formação Sete 

Lagoas, já que ela passaria a ser uma das poucas unidades litoestratigráficas 

mundialmente conhecidas que reúne em seu registro litologias, estruturas e fósseis 

típicos de praticamente todo o período Ediacarano, desde a base marcada pela capa 

carbonática pós-glaciação Marinoana, passando pela ocorrência de vendobiontes com o 

gênero Nemiana (Bambuilithos) e, por fim, a ocorrência de Cloudina, um metazoário 

índice para o fim do Ediacarano. 

 

 

5.5.3. O caso da Fazenda Funil 

Em 1994, Fairchild e colaboradores coletaram material silicoso em dois níveis 

na Fazenda Funil, próximo a Cabeceiras (GO), e alguns metros estratigraficamente 

abaixo da localidade FFU. A finalidade desta coleta era a procura de novas ocorrências 

de microfósseis silicificados no Brasil e culminou com a publicação do trabalho de 

Fairchild et al. (1996).  

O nível estratigraficamente mais baixo reunia material silicoso na forma de 

seixos, alguns angulosos, que ocorriam junto com seixos de diversas outras litologias, 

suportados por uma matriz arenosa. Este nível, chamado pelos autores como camada 

Barra Funda, foi identificado como um diamictito e, devido à ocorrência a oeste do 

Cráton do São Francisco, foi colocado como Formação Jequitaí, tida como correlata à 

glaciação Sturtiana, a mais antiga do modelo Snowball Earth, por conter zircões de 900 

Ma (Buchwaldt et al., 1999), muito próximos à idade estimada do episódio glacial, que 

é de 710 Ma.  

O segundo nível com ocorrência de sílex consistia de uma camada contínua por 

vários metros, chamada de camada Fazenda Funil, e tratada como parte da Formação 

Sete Lagoas, ou seja, sobrejacente ao diamictitos da Formação Jequitaí, e considerada 

uma capa carbonática. 

Entretanto, a característica mais notável é que o sílex dos seixos da camada 

Barra Funda era muito similar a aquele da camada Fazenda Funil, tanto em termos de 

estruturas primárias, quanto na cor (figura 5.5.9). Com isso, a hipótese de que os seixos 
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de sílex teriam tido origem a partir da camada contínua da Formação Sete Lagoas, 

estratigraficamente acima, precisava ser testada. Dependendo do modo como tal 

semelhança fosse abordada, poderia resultar em um nova história deposicional das 

unidades aflorantes na Fazenda Funil, além de implicações para a interpretação das 

evidências do modelo Snowbaal Earth. As hipóteses levantadas e testadas visto às 

semelhanças do material foram as seguintes: 

 As paleobiotas são distintas. Esta conclusão é coerente com a atual 

interpretação do diamictito como glaciogênico. 

 As assembléias representam a mesma biota. Esta conclusão sugere duas 

possibilidades: 

i. Os clastos de sílex no diamictito têm origem tectônica: Neste caso, os 

clastos fariam parte de uma brecha tectônica, sem conotação 

paleoclimática, originada por falhamento da camada persistente na própria 

Formação Sete Lagoas.  

ii. A identificação da camada de sílex persistente como parte da Formação 

Sete Lagoas está errada. Esta camada seria a fonte dos clastos, mas teria 

sido colocada por falhamento como uma lasca tectônica dentro da 

Formação Sete Lagoas.  

 As paleobiotas são parecidas, mas não idênticas. Os clastos vieram de uma 

camada de sílex no Grupo Paranoá muito parecida com a da Formação Sete 

Lagoas. Esta conclusão sustenta duas possibilidades:  

i. Na Fazenda Funil, esta camada estaria ausente ou coberta, ou ainda não 

foi localizada.  

ii. A camada, fonte dos clastos, formou-se na fase final da deposição do 

Grupo Paranoá.  Durante a glaciação Jequitaí, foi erodida, e 

ressedimentado como clastos no diamictito. Pouco tempo depois, após a 

glaciação, outra camada semelhante se depositou como parte da Formação 

Sete Lagoas. Neste caso, a microbiota do Paranoá teria sobrevivido a 

glaciação e reaparecido, ligeiramente modificada.  
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Tabela 5.5.2. Táxons cianobacterianos encontrados nas três ocorrências silicosas na 
Fazenda Funil (Sanchez, 2010). 

Morfologia Táxon 

Unidade Litoestratigráfica 

Grupo 
Paranoá 

Formação 
Jequitaí 

Formação 
Sete 

Lagoas 

C
ia

no
ba

té
ri

a 
F

il
am

en
to

sa
 

Archaeotrichion contortum  √ √ 
cf. Biocatenoides sp.  √ √ 
Oscillatoriopsis    
Paleolyngbya catenata   √ 
Partitiofilum    
Rugosoopsis     
Siphonophycus spp.  √ √ 
Veteronostocale amoenum   √ 

C
ia

no
ba

ct
ér

ia
 

C
oc

ói
de

 

Bactérias decompositoras 
(Morfotipo 1) 

 √ √ 

Eoentophysalis belcherensis    
Eoentophysalis sp. √ √ √ 
Eosynechococcus moorei  √ √ 
Gloeodiniopsis sp.    
Gloeodiniopsis lamellosa  √ √ 
Myxococcoides sp.  √ √ 
Myxococcoides reticulata  √ √ 
Myxococcoides grandis  √ √ 

Eucarionte 
(Acritarco) 

Leiosphaeridia sp.    

 

 

Um outro fator que chamou a atenção nos três níveis de sílex negro na Fazenda 

Funil é a ocorrência das mesmas estruturas eo- e tardi-diagenéticas (tabela 5.5.3).   

 

Tabela 5.5.3. Comparação da ocorrência de estruturas e componentes inorgânicos em 
esteiras microbianas silicificadas nos três níveis de sílex da Fazenda Funil. 

Mineral / Estrutura 
Grupo 

Paranoá 
Formação 
Jequitaí 

Formação 
Sete Lagoas 

Microquartzo X X X 
Macroquartzo X X X 
Calcedônia X X X 
Dolomicrita X X X 
Doloesparita X X X 
Pirita X X X 
Fenestras X X X 
Fraturas preenchidas 
   por sílica 

X X X 

Superfícies de 
   dissolução 

X X X 

Estilólitos   X 
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Estas semelhanças, tanto do conteúdo orgânico, quanto de estruturas inorgânicas, 

resultaram na re-interpretação das relações estratigráficas da Fazenda Funil. As relações 

de campo eliminaram a hipótese de uma brecha de falha. A semelhança no nível 

microscópico entre a extensa camada de sílex da Formação Sete Lagoas, os clastos de 

silex no diamictito da Formação Jequitái, e nos nódulos do Grupo Paranoá permitem 

concluir que a fonte dos clastos de sílex microfossilifero na Formação Jequitaí foi, de 

fato, a extensa camada de sílex até então erroneamente tida como Formação Sete 

Lagoas e aqui re-alocada na Formação Jequitaí. Já os nódulos silicosos foram mantido 

no Grupo Paranoá, e sua semelhança com os demais depósitos silicificados denota o 

conservadorismo da  Geologia local é evidentemente mais complexa do que se pensava 

anteriormente e requer uma análise mais detalhada para desvendar a verdadeira 

sucessão estratigráfica.  

A pesquisa desenvolvida na Fazenda Funil teve duas consequências importantes. 

A primeira foi re-organizar as  relações estratigráficas neste local, o que levou uma das 

ocorrências de microfósseis mais significativas da Formação Sete Lagoas a ser 

reposicionada na formação subjacente. Porém, a maior contribuição, e segundo ponto 

importante, foi que este estudo demonstrou que os fósseis de cianobactérias 

proterozoicas, mesmo consistindo de formas simples e de ampla ocorrência temporal e 

paleogeográfica, podem servir como ferramentas úteis para análises estratigráficas, se 

analisadas em detalhe, levando em conta aspectos bioestratinômicos e diagenéticos.  
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Capítulo 6 

Conclusões 

 

 

Os dados obtidos no presente trabalho levaram a uma quadro mais coeso dos 

fósseis da Formação Sete Lagoas. Muitos avanços foram feitos, incluindo a revisão do 

material coletado anteriormente como fóssil, o detalhamento de microbialitos e 

microfóssies preservados em sílex e a integração de dados paleontológicos e isotópicos. 

A re-avaliação do registro fóssil da Formação Sete Lagoas permitiu entender aspectos 

preservacionais da unidade e, o mais importante, aspectos evolutivos que podem estar 

registrados na formação.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho muitas localidades foram visitadas 

com o objetivo de descrever detalhadamente as ocorrências de microbialitos. Esta tarefa 

permitiu localizar precisamente, com dados de GPS, afloramentos com ocorrências 

fósseis, o que será útil em trabalhos futuros, e também permitiu avaliar a abundância do 

registro de microbialitos na Formação Sete Lagoas. Quando a literatura a respeito foi 

revista no início dos trabalhos, a formação contava com um amplo panorama de 

ocorrências microbialíticas, abrangendo áreas ao norte da Faixa Brasília e do Cráton do 

São Francisco. Após as campanhas de campo, notou-se que o registro não é tão amplo 

quanto reportado o que traz implicações geológicas e paleontológicas importantes. 

A variedade de formas de microbialitos permitiu inferências paleoambientais 

sobre o mosaico de ambientes estabelecidos ao longo da deposição da Formação Sete 

Lagoas em uma rampa carbonática. Foi possível reconhecer uma gama de ambientes e 

condições deposicionais, desde áreas com lâmina d´água rasa e eventualmente expostas, 

até regiões distais. Com respeito a isso, dentre os diversos microbialitos identificados, 

um chamou atenção especial. Trata-se de microbialitos carbonático-siliciclásticos, cuja 

análise pormenorizada demonstrou que as comunidades formadoras de estromatólitos 

detinham estratégias de sobrevivência frente ao alto aporte de grãos, sendo capazes de 

sobreviverem em microambientes confinados (espaços intergranulares) e de 

reproduzirem rapidamente, permitindo a continuação da acresção microbialítica.  

Além do detalhamento dos microbialitos, o presente trabalho aplicou, pela 

primeira vez no Brasil, valores de δ13C como balizadores estratigráficos da distribuição 
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estratigráfica de microbialitos. Os resultados obtidos abrem perspectivas de aplicar o 

mesmo procedimento em estudos paleontológicos em rochas carbonáticas de outras 

unidades do Pré-Cambriano do Brasil, cujo registro fossilífero careça de organização 

estratigráfica, porém que seja bem conhecido do ponto de vista isotópico. Se por um 

lado as ocorrências foram detalhadas e organizadas estratigraficamente, por outro lado 

os microbialitos da Formação Sete Lagoas identificados até o momento não permitem 

correlações intrabacinais por serem formas exclusivas de determinados afloramentos, ou 

por serem formas de grande amplitude estratigráfica. 

Se aceitarmos que a Formação Sete Lagoas se inicia com uma capa carbonática 

de natureza pós-glacial, então sua alta variedade de microbialitos destoa dos três tipos 

de microbialitos típicos de capas carbonáticas (tubos associados a domos 

estromatolíticos, megamarcas onduladas e estromatólitos alongados - Bosak et a., 2013), 

considerados característicos, e até exclusivos, de capas carbonáticas de outras unidades 

pós-glaciação Marinoana. Outras unidades geneticamente semelhantes como no Alasca 

e na Austrália também contêm considerável variedade de formas, de modo que fica 

claro que o registro microbialítico pós-glacial vai além do proposto. Esta situação 

demonstra que a ocorrência de microbialitos em capas carbonáticas deve ser re-avaliada 

afim de que se reconheça, de fato, o registro de fósseis pós-glaciais e que se entenda o 

papel paleoecológico que as mudanças climáticas desempenharam. A presente situação 

também aponta para a necessidade de novas pesquisas na Formação Sete Lagoas 

objetivando-se identificar as três formas de microbialitos típicos das capas carbonáticas.  

Com relação a possíveis limitações paleoambientais impostas pela glaciação aos 

ecossistemas microbianos, a variedade de microbialitos encontrada na parte basal da 

unidade, correspondente à capa carbonática, atesta para o rápido re-estabelecimento 

desses ecossistemas após o fim da glaciação. A rapidez na recuperação pode significar 

que os microrganismos responsáveis para a construção de microbialitos foram capazes 

de sobreviver ao período glacial sem grandes perdas de diversidade. Isto pode implicar 

que as temperaturas durante a glaciação podem ter sido mais amenas, pelo menos na 

região onde a Formação Sete Lagoas se depositou, do que aquelas preditas no modelo 

original, o que favorece a hipótese alternativa conhecida como Slushball Earth, na qual 

as glaciações não teriam sido tão severas. 

A exemplo dos microbialitos, as tramas que os compõem também apresentam 

considerável variedade, incluindo tramas de natureza orgânica, mista ou inorgânica. 

Foram diferenciados onze tipos de tramas, embora alguns pareçam ser variantes 
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tafonômicos de outros tipos. As tramas reúnem componentes orgânicos e/ou inorgânicos 

(entre primários e diagenéticos), que demonstram certa diversidade de grupos 

formadores de esteiras. Em um cenário pós-glacial, como é proposto para a Formação 

Sete Lagoas, esta situação não é o que se esperava encontrar. Com isso, a variedade de 

tramas, bem como de formas de microbialitos na Formação Sete Lagoas, sugere que a 

biosfera não tenha sofrido o declínio esperado pelo modelo original de Snowball Earth. 

Estes dados fornecem material para futuros estudos sobre estratégias de sobrevivência e 

a recuperação de cianobactérias e seus ecossistemas mediante as mudanças climáticas 

severas, desde a fase glacial até a fase de alto aquecimento  (Supergreenhouse Effect) e 

o eventual retorno a condições “normais”. 

A biota também não sofreu declínio mediante a saturação da água dos oceanos 

com íons de carbonato, em consequência às altas taxas de intemperismo e da alta 

pressão de CO2 atmosférico. A trama do tipo tufos em leques, representados por 

pseudomorfos de aragonita dentro de microbialitos, e a trama de crostas, precipitada em 

torno de grandes agregados de células cocoides, revelam que a biota formadora dos 

microbialitos era adaptada a este cenário estressante. Aliás, leques de aragonita, em 

especial, são estruturas típicas da fase pós-glaciação Marinoana, preservadas em 

extensas camadas cíclicas de cementstones, espetacularmente exemplificadas na 

Formação Sete Lagoas na pedreira de Sambra, próximo à Inhaúma e Sete Lagoas, MG. 

A observação de estruturas semelhantes em escala microscópica nos estromatólitos de 

Unaí, MG, denota que a biota estava adaptada a presença de abundantes íons de 

carbonato e sua eminente precipitação, além de também indicar certa correlação entre os 

afloramentos de Unaí e Sambra, distantes 530 quilômetros entre si. 

A variedade de tramas, aliada à análise de microbialitos, abriu caminho para 

interpretações paleoecológicas e paleoambientais e, com isso, pode-se entender a 

variedade de formas cianobacterianas presentes na fase pós-glacial e, supostamente, 

porém não confirmado, durante o estabelecimento dos metazoários. A recente 

identificação do metazoário conchífero Cloudina na Formação Sete Lagoas levou à 

necessidade de procurar possíveis evidências de atividades de metazoários nos níveis 

dos microbialitos e nas tramas microbianas. Não foi encontrado nesta pesquisa, pelo 

menos até o momento, nenhum indício, tal como bioturbações, carapaças ou impressões 

corporais, sugestivo da presença de metazoários no material analisado, embora os 

metazoários com carapaças Cloudina e Corumbella tenham sido encontrados na parte 
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norte da ocorrência da Formação Sete Lagoas. Estudos futuros certamente reavaliarão as 

implicações paleontológicas e estratigráficas destas descobertas.  

Microfósseis silicificados, formadores e habitantes de esteiras, foram 

identificados em apenas quatro áreas. Há pelo menos duas explicações para a baixa 

abundância e má preservação dos espécimes encontrados: 1) que poucas formas 

ocorreram após a fase glacial; e 2) que a diversidade cianobacteriana presente nesta fase 

não é bem representada em razão do que foi preservado. A variedade de tramas 

encontradas implica na abundante ocorrência de cianobactérias, e os modos de 

preservação da matéria orgânica nestas tramas indicam que microbialitos foram 

formados tanto por microrganismos cocoides, responsáveis  pelas tramas peloidal, 

grumosa e, eventualmente granular, quanto por formas filamentosas, evidentes em 

algumas tramas de MOA com aspecto fibroso e reliquiar, bem como em tramas 

micríticas. Por esta razão, conclui-se que a baixa diversidade de microfósseis é um 

aspecto tafonômico, ocasionada pela preservação em carbonatos, cujo potencial de 

fossilização é baixo, e pela silicificação tardia em outras amostras.  

Por fim, a avaliação de fósseis anteriormente coletados, com base em 

conhecimentos paleontológicos atualizados, permitiu identificar vários como 

pseudofósseis e refinar a taxonomia de outras formas, reclassificando-as e colocando-as 

em sinonímia com táxons já bem estabelecidos no Proterozoico. A contribuição 

potencialmente mais significativa foi a identificação de formas semelhantes a Nemiana 

simplex, um vendobionte ediacarano conhecido em várias partes do mundo. A 

confirmação desta suspeita traria duas implicações importantíssimas para a 

Paleontologia e Geologia do Brasil. A primeira seria a confirmação da presença de 

vendobiontes na Formação Sete Lagoas na região de Pedro Leopoldo. Isto iria ao 

encontro à descoberta de Cloudina, que sugere idade Ediacarana tardia da Formação 

Sete Lagoas em Januária, MG, 530 km ao norte.  

A segunda implicação, de abrangência e significado potencialmente muito mais 

amplos, estaria no novo status que a Formação Sete Lagoas ganharia por conter fósseis 

representativos de dois momentos-chaves da evolução Ediacarana: a recuperação da 

biosfera logo após uma das mais extensas e intensas glaciações da história da Terra e o 

surgimento e dispersão de metazoários biomineralizadores na véspera da explosão 

cambriana, que pode estar registrado não apenas nesta formação, mas em todo o resto 

do Grupo Bambuí sobrejacente à Formação Sete Lagoas. 
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2/3-8-77/1-I 
Microfósseis 
silicificados 

375 
 
 
 

 
LPS/IGc/USP 5/3.8.77/1-A 

Microfósseis 
silicificados 

376 

 
LPS/IGc/USP 5/3.8.77/1-B 

Microfósseis 
silicificados 

377 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-C 

Microfósseis 
silicificados 

378 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-D 

Microfósseis 
silicificados 

379 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-E 

Microfósseis 
silicificados 

380 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-F 

Microfósseis 
silicificados 

381 

 
 
 

Unaí (MG) 
Material de 
Subacius & 

Fairchild (1986) 

5/3.8.77/1 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-G 

Microfósseis 
silicificados 

382 
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 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-H 

Microfósseis 
silicificados 

383 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-I 

Microfósseis 
silicificados 

384 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-J 

Microfósseis 
silicificados 

385 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-K 

Microfósseis 
silicificados 

386 

 LPS/IGc/USP 
5/3.8.77/1-L 

Microfósseis 
silicificados 

387 

2/12.07.80/11  LPS/IGc/USP 2/12.07.80/11A Microbialitos  
 LPS/IGc/USP 2/12.07.80/14A Microbialitos  
 LPS/IGc/USP 2/12.07.80/14C Microbialitos  
 LPS/IGc/USP 2/12.07.80/14D Microbialitos  
 LPS/IGc/USP 2/12.07.80/14E Microbialitos  

2/12.07.80/14 

 LPS/IGc/USP 2/12.07.80/14G Microbialitos  

Unaí (MG) 
Material de 
Simonetti & 

Fairchild (1989) 

2/12.07.80/15  LPS/IGc/USP 2/12.07.80/15A Microbialitos  
 2/12.07.80/17  LPS/IGc/USP 2/12.07.80/17A Microbialitos  

6/28.7.77/2 
 LPS/IGc/USP 

6/28.7.77/2-A 
Microfósseis 
silicificados 

388 

6/28.7.77/6 
 LPS/IGc/USP 

6/28.7.77/6-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

389 

6/28.7.77/9 
 LPS/IGc/USP 

6/28.7.77/9-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

390 

1/29.7.77/1-1 
 LPS/IGc/USP 

1/29.7.77/1-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

391 

Proximidades de 
Januária (MG) 

1/29.7.77/2-1 
 LPS/IGc/USP 

1/29.7.77/2-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

392 
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6/30.7.77/1 
 LPS/IGc/USP 

6/30.7.77/1-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

393 

 LPS/IGc/USP 
6/30.7.77/2-1-A 

Microfósseis 
silicificados 

394 

6/30.7.77/2 
 LPS/IGc/USP 6/30.7.77/2b-1-

A 
Microfósseis 
silicificados 

395 

6/30.7.77/3 
 LPS/IGc/USP 

6/30.7.77/3-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

396 

6/30.7.77/4 
 LPS/IGc/USP 

6/30.7.77/4-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

397 

6/30.7.77/7 
 LPS/IGc/USP 

6/30.7.77/7-1-A 
Microfósseis 
silicificados 

398 

2/4-9-85/A  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/A Microbialitos 432 
2/4-9-85/D  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/D Microbialitos 433 

2/4-9-85/5-A  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/5-A Microbialitos 434 
2/4-9-85/4-A  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/4-A Microbialitos 435 
2/4-9-85/2C1  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/2C1 Microbialitos 436 
2/4-9-85/2C2  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/2C2 Microbialitos 437 
2/4-9-85/2A  LPS/IGc/USP 2/4-9-85/2A Microbialitos 438 
G-VI-15-1A  LPS/IGc/USP G-VI-15-1A Microbialitos 439 
G-VI-15-3A  LPS/IGc/USP G-VI-15-3A Microbialitos 440 
G-VI-15-5A  LPS/IGc/USP G-VI-15-5A Microbialitos 441 
G-VI-15-6A  LPS/IGc/USP G-VI-15-6A Microbialitos 442 
G-VI-15-7A  LPS/IGc/USP G-VI-15-7A Microbialitos 443 
G-VI-15-8A  LPS/IGc/USP G-VI-15-8A Microbialitos 444 
G-VI-15-9A  LPS/IGc/USP G-VI-15-9A Microbialitos 445 
G-VI-15-10A  LPS/IGc/USP G-VI-15-10A Microbialitos  

Fazenda Araras, 
próximo à Piumhí 

(MG) 

G-VI-15-10B  LPS/IGc/USP G-VI-15-10B Microbialitos  
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G-VI-15-10C  LPS/IGc/USP G-VI-15-10C Microbialitos  
G-VI-15-11A  LPS/IGc/USP G-VI-15-11A Microbialitos  
G-VI-15-11B  LPS/IGc/USP G-VI-15-11B Microbialitos  
G-VI-15-12A  LPS/IGc/USP G-VI-15-12A Microbialitos  

2.23.1 
 LPS/IGc/USP 

2.23.1 
Microfósseis 
silicificados 

 

LPS/IGc/USP 
2.23.3A 

Microfósseis 
silicificados 

 

LPS/IGc/USP 
2.23.3B 

Microfósseis 
silicificados 

 
2.23.3 

 

LPS/IGc/USP 
2.23.3C 

Microfósseis 
silicificados 

 

2.23.4 
 LPS/IGc/USP 

2.23.4A 
Microfósseis 
silicificados 

 

2.23.6 
 LPS/IGc/USP 

2.23.6 
Microfósseis 
silicificados 

 

2.23.8 
 LPS/IGc/USP 

2.23.8A 
Microfósseis 
silicificados 

 

2.23.9 
 LPS/IGc/USP 

2.23.9A 
Microfósseis 
silicificados 

 

Pedreira 
Agrofiller, 
próximo à 

Cabeceiras (GO) 

2.23.24 
 LPS/IGc/USP 

2.23.24 
Microfósseis 
silicificados 

 

3.23.1 
 LPS/IGc/USP 

3.23.1aA 
Microfósseis 
silicificados 

 

3.23.2 
 LPS/IGc/USP 

3.23.2A 
Microfósseis 
silicificados 

 

Pedreira Britacal, 
próximo à 

Cabeceiras (GO) 

3.23.3 
 LPS/IGc/USP 

3.23.3A 
Microfósseis 
silicificados 
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 LPS/IGc/USP 
3.23.4A 

Microfósseis 
silicificados 

 

3.23.4 
 LPS/IGc/USP 

3.23.4B 
Microfósseis 
silicificados 

 

 LPS/IGc/USP 
3.23.7A 

Microfósseis 
silicificados 

 

3.23.7 
 LPS/IGc/USP 

3.23.7B 
Microfósseis 
silicificados 

 

3.23.10 
 LPS/IGc/USP 

3.23.10A 
Microfósseis 
silicificados 

 

3.23.15 
 LPS/IGc/USP 

3.23.15A 
Microfósseis 
silicificados 

 

 LPS/IGc/USP 
13.11.94/15A 

Microfósseis 
silicificados 

 

13.11.94/15 
 LPS/IGc/USP 

13.11.94/15B 
Microfósseis 
silicificados 

 

 
 
 
 
 
 



 
296Anexos

Anexo II - Resultados das análises de δ13C e δ18O realizadas no Laboratório de 
Isótopos Estáveis (IGc/USP) ou compilados da literatura. 

Procedência 
Amostra 

d13C (V-PDB) 
‰ 

d18º (V-PDB) ‰ 
d18O (V-

SMOW) ‰ 

76FZA 0,27 -10,30 20,29 

75FZA 0,07 -11,51 19,05 

74FZA 0,47 -10,57 20,01 

73FZA 0,94 -9,24 21,38 

72FZA 0,33 -7,98 22,69 

71FZA 1,03 -10,46 20,13 

69FZA 0,60 -9,98 20,62 

68FZA 0,43 -10,35 20,24 

67FZA 0,66 -10,02 20,58 

66FZA -0,53 -8,81 21,83 

65FZA -0,32 -9,89 20,71 

64FZA 0,50 -9,79 20,81 

63FZA -0,02 -9,28 21,34 

59FZA -0,56 -9,54 21,08 

57FZA -0,73 -9,91 20,69 

56FZA -0,64 -9,67 20,94 

55FZA -0,21 -8,96 21,67 

54FZA -0,33 -9,14 21,49 

53FZA -0,13 -9,82 20,78 

Fazenda Araras, 
próximo à 

Piumhí, MG 
(localidade 

FZA) 

52FZA 0,57 -10,23 20,37 

21PAI 0,81 -7,29 23,40 

20PAI 0,92 -7,62 23,05 

19PAI 0,68 -7,58 23,09 

18PAI 1,19 -8,60 22,04 

 
 

Estrada entre 
Pains e Formiga, 
MG (localidade 

PAI) 

16PAI 0,98 -7,39 23,29 

15RSF 9,32 -8,94 21,69 

9RSF 9,65 -8,28 22,37 

Margens do Rio 
São Francisco 

entre Luz e 
Moema, MG 
(localidade 

RSF) 7RSF 9,53 -8,03 22,63 
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I.5.1 10,89 -9,59   
I.5.2 

11,81 -7,79   
I.5.3 

10,62 -10,42   
I.5.4 

10,93 -10,66   
I.5.5 

11,20 -9,92   
I.5.6 

11,42 -10,70   
I.5.7 

10,45 -12,03   

 
 

Posto de Polícia 
Rodoviária, 

BR040, em Sete 
Lagoas, MG 

(mesma 
localidade que 
PRD. Dados de 

Vieira et al., 
2007b)  

I.5.8 
10,50 -12,47   

M54 5,41 -7,64  Arcos, MG 
(dados de 

Kuchenbecker, 
2011) 

M55 7,34 -7,63  

FFU 41  1,68 -2,17 28,67 
Fazenda Funil, 

próximo à 
Cabecerias, GO 

(localidade 
FFU) FFU 43   1,78 -3,16 27,65 

UNE 86  -3,62 -6,25 24,47 

UNE 87  -3,58 -7,27 23,41 

UNE 89  -3,97 -6,22 24,49 

UNE 93  -3,47 -6,47 24,24 

UNE 96  -2,78 -6,30 24,42 

UNE 101 -2,96 -6,25 24,47 

 
 
 

Unaí, MG 
(localidade 

UMN/UNE) 

UNE 104 -0,63 -7,10 23,59 
RSD136 8,6 -6,2   
RSD137 8,7 -5,8   
RSD138 9,0 -5,5   
RSD139 8,5 -5,0   
RSD140 8,5 -5,5   
RSD141 8,3 -6,3   
RSD143 8,0 -6,3   
RSD152 8,9 -4,4   
RSD153 9,1 -4,1   
RSD154 9,2 -3,6   
RSD155 9,5 -5,4   
RSD156 9,9 -5,0   
RSD157 9,9 -4,5   
RSD158 10,2 -4,8   

RSD158-1 9,7 -4,3   

 
 
 

Serra de São 
Domingos 
(dados de 

Alvarenga et al., 
2012) 

RSD159 10,4 -4,6   
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RSD160 10,1 -4,8   
RSD161 10,4 -7,2   
RSD162 9,7 -7,4   
RSD163 11,4 -8,5   
RSD164 10,9 -6,8   
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