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RES UMO

0 es tudo biogeocluírnico da matóri.a orgânica (MO) ?
morfa e estruturada (nicrofósseis) associada a duas amostras de
sí1ex negro (SG-l e SC-2) , finamente larninados, da Formação Sete
l.agoas, Crupo Bambuí (Proterozói co Superior) , rta local idade de
São Gaì:rie I, Estado de Goiás (Brasil) , revelou que:

1. 
^ 

MO amorfa, que perfaz cerca de 0,lZT do con
teúdo totar cle carbono orgânico, é constituída por duas rrações
soIúve1 e insolúve1, sendo que apenas o querogênio é singenético.

2, A fração so1úvet (FS) alóctona provén de várias
fontes, predoninando a MO rnóver nigrada cre sedimentos do Fanero
zóico e de contaminações do so1o, possivelmente de líquens,

3. Os querogênios Srì-l e SG_2, ¿r despeito da idade
do sedimento encaixante, possivolntcnte não sr,1¡uiram o esquema clás
sico da rnaturação orgânica, uma vez que aprese)rtam razões o/c ele
vadas, incompatíveis com as razões I'r/c (dentro da zona metagenéti
ca) .

4. Os ì¡aixos gr¿rus tle cristal-inidade dos querogê
nios pesclu:isados são devidos aos seus artos tcores em oxigênÍo,
do qual grande parte está na forma de radicais c1o tipo quinona.
Hstes radi cais, identificaclos pclo i.nf ra_vernrcl.ho e ressonância
¡;aramagnótic¿¡ do cIétron, sào .c.sponsáveis pcla imobilÍdacle da
estrutura química dos querogênios r¡esmo quancro foram aquecidos
com o metarnorfismo regional.

5. Os qucrogôníos S0_.I c SG_2 L,xibem valores del1
ð'-C (-27 ,2'¡, e -29,ZZ, respectiv¿ìmente) , que sL.rgcre MO fotossinte
tízada e submetida a una história térmica braticla,

6. O índice colorimétrico (marron bem escuroJ das
organolitas, que ì-ndica MO seniI, constitui a única evidêncÍa do
ar.¡uecime nto tardi.o c,l a MO com o nìctatììorf ismo Ïcgiona1.

7. Apesar da rnicroflora preservada ser doninada



vlt-1

por elernentos alogênicos (fragnentos de colônias transportados do
sítio de cïescinento) e planctônicos, anbos querogênios deriva¡n
najoritàriamente do decairnento de comunidades bentônícas fotoauto
trófices, provavelnente ïesponsáveis pela feição laninar da rocha
carbonática original, Ambos querogênios exibem razões O/C e ll/C
comparáveis aos querogênios proterozóicos hú¡nicos do tipo lV.

8. A microflora preservada representa una co¡nunida
de de rnicroorganismos típica de fácies sir-icosas do proterozóico
f4édio c superior. caracterizou-se em sG-1 setc t.a"xa com afinida
des corn a Chroococcaceae, que incluern urn gênero e una espécie 

";va: l,lqxocoeeoídea sp.a, M. sp.b; ?M. sp,; Spha.ønophqcut sp.
GLoeodiniopía cf . G. !,a.mø!.Loaa-; Irorna Aj llnucel|un ba.mbuíenae sp,
n'; três to'xa. com af inictades corn a En t op hy s a 1 i da c e a e : Eoentophq-
.ta-LL,s sp.a,. E. sp.b, e cf. E. d.rLcai.a,; cinco .to.xa. íncønÍae Áø
dí¿: aff . GLobttphqcaÁ sp, aff , Ca"nqo¡tha¿n'id¿¿ sp, aff, ZoóÍ.etlo4
phaøna sp, Forna B, e Forma C.; e fÍnalnente quatro taxa corn afi_
nidades eucarióticas: ?GLenobotnqd.ittn d.enígmatít, Forrna D, KíI_ d,ittQr.
.La. sp. a; K. sp.b.. Na amostra SC-2 os nicrof6sseis são mais ur.",
sos e estão representados por duas taxd fiLanentosas : ?sa.Lonø tpe Siphonophqeut sp. e una Í.a_xa con afinidades Chroococcac eae:.Mg
xo eo cco ídø,s sp .

9. A presença de raros, mas nuito be¡n preservados,
exernplares de acri.tarcas de interesse bioestratigráfico, notada
¡nente do gênero Kír-dínel-r-a' sugere una idade païa a forrnação sete
Lagoas restïita ao Rifeano Superior e Vendiano Inferior (9S0_S70
milhões de anos). Os acritarcas constitui também a prirneira descrição formal de prováveis eucariontes no registro fóssil do pré
ca¡nb ri ano brasileiro.



ÄBSTRACT

Birt g er., ch emícaÎ ttudg o ( anonphctu¿ a"nd ,s t.nuef.uned
ongænic mal.Í.¿n lÒl,ll Ln lwo ta"nplø.t ct ( thLnX-q !-a.mínd.ted 6l,a.ct¿
c.lxQ-nf^ [non the. SQ-f e, LcLgod,^ t onncLtíon, Bo.mbui Gnctup I Ld.f.e. p)Lote.)Lo

zoíe) São Gab¡i¿l aøgion, Sf.atø o( Goíã.a, Bnazí!,, ha-¿ ¿hown that:

I . 'lh¿ o,mttnphou,s 0M contitt^ o ( a toLuble. (nacÍ.ion
(SFJ and o"n ,in¿ctX,u6!-ø (no,cÍ.ion lKønogøn), og wlvLch onLg the Lattel
L t .t tl ng en e-tic .

2 . Th¿ a!.lloelLlhonctu^ SF con¿6 dzon te.vøno"L 
^c)uhce,6,na.LnlLl (nom toL!, eo n tanti-no" f io n a.nd phan¿¡ozoie .tødím¿nt¿.

3. Th¿ Kettogøn Ln both aæm¡cLea ISG- I and SG_Z)
¿xhíbiÍ.¿ hígh 0 /C zatio¿ , Lneompo"fibL¿ with H / C na.tioa in tlt¿
ne,Í.cLgøníe Lnte.ttv a!- .thaf mLght be- øx¡cøct.ed (on tampLea o( ¿uch
gnøa"t a.gø. IÍ. thu.t a.pp¿a"/L^ t.ha.f. thi¿ Kønogen did, not dol.!.ow th¿
cla..stieo.l- ,s¿que.nce o f c:nga"níc md_Í.ulLd.l.icr n .

4. Tha, Low døgnee o( cnqataLlínitq o{ the. hønogønd
í¿ du¿ ttt fhe, hLgh ctxqgzn eont.enf , wlLích iÁ La/Lg¿Lq co n c ønfnaf.¿d,
i.n quinoLd. gnoup^, at idenfidíød bU ín[tta-nød 

^pe.cÐLomeÍlLg and
ø!øci.¡o n pa.nanagnet ic )L¿^ona.nc¿.

5. SG- I cLnd SG' 2 h.enogønl lra.u ¿ á1 
3c vo.!.ue¿ ct( _27 

"ZZ,and -29.2'/,, jLQ,Apelf.ívø!,q, Augg¿^fi.vQ, od ¡tho to d q ntlt øtie 0M ,La.t

undønut¿n.t. a. níX.d Í.hønmo"l, lxu^ to lLtJ .

6 " ThQ, eoLo¡ ldcLnh 6nown) ct( ihø o)Lgo.nopaTljnct da"cLu
Lndícat¿¿ ¿¿níLø 0M o"nd compni^el thz ctn!,q øvídeneø ct d !.a"t ø
hea,Í.íng du¿ f ct no,gLonct.L f e,ct.ttní¿m,

7. A!.though i:hø prtølønv¿d micnttbLofa í¿ domínaÍ.ød
bt1 a.I'!'ctchth0nou6 Q.Leìre,nf,6 lcoLonial ónagment^) o"nd y!.^nhfrtnLe (ttnn|,
btth lzønctgQ,n^ u)¿/L¿ d¿nívzd don the mo,i p Lt dnon prto to - auto tnoprt Lc
bøn.thctnLc cctmmun.Ltiø,s, ¡tno6a,6Lq ,LQ.^p()n^ibf ¿ dctn lhe La.nínatío n in
fhe' ctníginaI- ca.tbonafL ntch, sG-r and sG-z hønrg¿n¿ exhíbif^ o/c
and H /C ,tctf ítt ¿ eonpo-nctbLø to p,L() Í.e.no z ct íc ltumíc lzønttgøna lttlpe IV).



8. Thø São Gabni¿L míeno dlctna. )LeprLQ,óønt o- ¡nicnrt bía-[-
connunítq o { the a"l'tent- a,r-gar- (a"eiøt f g¡cíea.L o ( t.hø M;.d.dr,ø and
Ll¡tprLn. PtoÍ.ønozctic. Tht¿ ct¿¿()cía.fion ¿n sG- 1 eon¿¿¿t¿ o d aeven taxa
wif.lL c lt tL. o c. c c .. ô o¿r r1 a(di.niÍ.íøa , íncX,ud,íng n, gøn. e-Í Ap, Myxococ
coi<les tp.a; 1,1. óp.b; ? I't . ap. ; Sphacrophycus Lp.; Cl-oeodi
niopsís cd. C. lamellosa I F on¡xo, Ai Urucellum barnbuiens. op. n,,
Í.LùLø¿ taxa utLfh e-ntr¡chç¡.so.!-ídacøan a.d(initiøt; Ëoentophysalis ap, a;E. áp,b; có. Ë.arcatai dive taxa inceÌtae sedis: a((. Cìlobophycus

Fozmo C; o.nd, dinaflLrJ, {)ou¡L tãxa u)itl.L øuhangotic o.((inítiøa:
?(llenobotrydion aenignatis; Fctttmct D; Kildinella ,sp,a,; K, Lp,b,
1n SG- 2 ehønt, the- nicnct{)0AAí!-L a-)Lø AcarLce. a.n d. a"h¿ rLe.prL¿,5 entød. bq
tr,o o {Lla"nen.t(.)uó taxa: ?Salonc .tp. a.nd Siphonophyc us tp, , and bLJ
0r'r ¿ taxa tui.Í.lt chno o c0 c.c.tLc¿û"n ct(51ínL.t11; lulyxococcoides ap..

I . T h¿ o culL,'L¿nce. 0 ó nd.¡LQ. but weLL_ ¡tn¿¿ ønv ød
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OI].]Ë'TI\¡OS Ë PROI]I,EI'IAS NO ESTUDO DOS MICROFÕSSEIS E DOS FÕSSEIS
QU f N{l 0OS t)RLC^t'IBtì IANOS

A compreensão da história da vida durante o preca¡n
briano baseia-se em quatro grancres gïupos de fósseis: os fósseis
quÍnricos (t"tcKir<ìy , Ig74; McKirdy, 1976¡ McKirdy e flahn, 1.982), os
estrornat6liros (pr.eiss, f976) , os microf6sseis (Schopf , Ig77 e
1978; tlofnann e scìropf , 1993) e as evidências de vida pluricerura4
t¡ris cotno as met¿ìfitas (S|ick[r.cs, l9óJ; Walter et a1. I97ó; peat
ct ar. 19791 ,,ofnran. c Aitken, 1g7g) e os metazoários (Glaessnerr
l9ó1i Bloeser et aÌ. Ig77; Schopf, 197g). l.odos esres fósseis são
¿l chave para o rcconhecinento de inportantes episódios da evolu
ção biológic¿r ocorri<los dura¡lte este períoc1o, notacramente, a ori
gonr dos plocarì.ontcs (cianobactórias e bactérias), <Jo fotoauaoaro
1-i slrìo c dos cucar.i.o.tcs uniccrurares (ancestrais dos protistas) emur"ticelurares acon)parìhados cra diferenciação nos reinos animar- evegetal ('l'ab. 1).

A contril¡uição dos estronató1itos, nicrofõsseis efósseis c1uímicos ó particula.rmente relevante no estudo da evor.u
ção biológica a níver ceJ.uIar, que consurniu cerca de 2,0 uirhõesdc a^os (''a' ) rLti! e ¿¡;¿¡¡ccincnto c.ros primeiros cucariontes multicclulares ('l'al¡. .t). Os estromatólitos arqueanos e proterozõi
cos, semelhantes ãs comunidades nicrobiológicas recentes forrn"ldoras de esteiras, apare¡ltenente foram dominados por microorganismos procario'tcs (anucleaaos) bentônícos 

"fotoautot.ãficos que habitaran os ambientes marinhos f"uo.álrui, u pr"cípitaçâo de CaCO, (Schopf, Ig77; Awramík et a1. I978). Esres microorganismos estão representados por duas categoïias ¿" 
^icrof6sseis : os fi lancntosos c os esferoiclais (roIitári;s ;coloniais). Os filamentosos usualnent() sao os principais conponentes e respondem pe la fornação de grande p"ra"das esteiras (Schopf et al. 1971; Schopf, Ig77), Entreos es feroidais distinguc-se aqueres que tamb6rn formam esteiras (Entophysalidaceae) e os que fazern parte da população pl.anctônica' ou co'tribuen na lc'csçãtl (chroococcaceae) das 

"ra"rr"r""-¿i
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formas filanentosas (cf. Arvrarnik, rg77). os microfõsseis consti-
tue¡n assim as evidências norfológicas da evolução dos procarion
tes e dos eucariontes.

As microfloras Précambrianas ocorrern associadas a
vãrios tipos de sccrimentos finos (carbonatos , sí1ex, forherhos e
siltitos), sendo (Luc as comuniclacrcs cìe fácies crásticas são bas
t-antc cli fcrcntcs daq ue 1as prcscrvadas em rochas silicosas 

" e=trã
natolíticas (Vidal, l98tb; Schopf , Ig77 e 1978; Knotl, 1984) . A;microfl0ras de fácies cIásticas consistem predominanternente de microfósseís esferomór r:.cos Lncønto-ø .5edL¿ isolacros, por lnétodo, pãÌinológicos, de seclimentos rnais jóvens que 1,4 b.a. . Tratam_se de
rni crofósseis com morfol0gias semelhantes ao fitoplancton fõssil
do lìanerozóico e esporos e cistos reprodutivos de algas eucarióti
cas planctônicas modernas, tais como, as prasinofÍceas (Vidal ;
Kno11, 1982) . por esta razão, estes nicrofósseis são tidos como
as evidências mais seguras cle eucariontes unicelulares noregistro fóssil do Prócanbriano (Diver et a1. 1978). Adicio_
nalmente, eles apresentan no proterozóico Superior um aunen_to sistemático no tempo, nos seus tamanhos , complexidade ediversidade taxonômica que pernite usá-10s com f inalída<Ies
bioestratigráficas (Timofeev, I966 ; Vídal , Lg76, 1981a e 1981b) .

As microfloras de fácies silicosas, notaclamente
as cstromatolÍtic¿rs, também mostran uma série de vantagensrlas investigações paleobiológicas. O seu registro no pïecambriano é mais rico e contínuo en relação as microflorasde fãcies clásticas, send.o que jã foram descritas rnais detrinta rnic¡ofloras en rochas silicosas proterozóicas (Schopf,7971). A srngeniciclade dos rnicrofif,ssers e assegurada por.luc a investigação ó feita em lâminas petrográficas, Aprcservação tridimcnsionaJ-, conì a silicificação, retêm ín aila caractéres morfológi.cos delicacios c as alterações ,roó¿_monÍ.6,n. Alén disto, as interpretações paleoecológicas ba_seiam-se na distribuição clas populações no seclimento. Estâs nicrofloras por6rn são pouco representativas da evoluçãobiológica en termos globais, primeiramente porque, na sua
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maioria, consistom cìc ¡rrocario'tcs bontônicos e eventualmenteplanctônicos ' (Ìue dominaranr ambicntcs mais restri tos (marin^os
marginais) , [)e fato, a escassez de acritarcas ern ¡nicrofloras defãcies silicosas indica que fatores ambientais (oxigenação e sal.inidade) e ecológicos (competição) restringiram nuita s ldxa .;;inovações morfológicas represent.ativas da organização celular eucariõtica ao ambicrìte planctônico cJe águas mais profund", (.;:K.rolr ' t9g2) ' os p'ocariontes caïacteri zam-se tarnbém por um acentuado conservadori srno morfológico evolutivo, que se por um ;;;;facirita o estaberecinìento de rerações biológicas corn for¡nas modc¡nas (schopf, rg6g), reduz ainda mais a sua expressão evolutiva,(rrande parte da diversi-aade norfológica c.ras comunidades est.romatoLíticas f6sseis é fictícia e devida as formas secundárias ;;;;;tantes do decaimento e clegradação ce1ular. Felizmente, 

", O";;;;;tivas destas rnicrofloras na interpretação evolutíva do ,";;;:;;microfossilífero se anpliararn muito com o refinamento taxonônico, que incorporou os efeitos .a variabilidade ,;;;;1ógica adquirida e intra - específica (Knoll e GolubÍc, ;;;;:Golubic e Barghoorn, Ig77 i Hof¡nann, 197ó; Nyber, 
" ,.;;;;: I9B4)e com o conhecimento paleoecológico (Kno11 , IggZ 

" fòA+1.

^ 
contribuição clos fósseis químicos nas invest ir¡açòcs paleobiológicas rcstringc_se praticamente às 

";;;;;ei¡s do fotoautorrofisno hã 3,S b,a. atrás (Awr.amik 
"; 

-;;:
.1983) e de suas conscquências, tais como, a contribuiçãona fornração da carnacla de ozôna e posterior radiação doseucaríontes (Ber kncr e MarshalI , 1g6 S) . Embora presentes enquantidades rnensuráveis em rochas clásticas e silicosas quecomportarn nr icr.of,íssois, os l.6sscs químicos, nota(laîrcntc oqucrogen.io, reprcsentam produLos jâ bastante alterados dodecaimento da comuniclade poliespecÍfica original devido:

1.
ria orgânica (MO)

ir¡cversi ve lmente

,A intensa hidrogenação e polirnerização da nat6
com a diagênese precoce (T,_< 60oC) que alterao conjunto dos constituj.tltes bioquímicos origi



nais (CrIvin, 1.969);

Z. e a posterior nlturação do geopolímero resul_
tan te (querogônio) cm resposta ao longo pe ríodo de tempo geoló_
gico e/ou aumento da temperatura c pressão com o soterranento
(McKirdy, I974;McKirdy, 197ó: McKircly e I.t allr, tgBZ; Subacius,em
prc¡rarrrçtio).

Soma-se a isto o problena da contantinação dcs tes sedimentos por
N'fo móve1' funbos sedimentos (c1ásticos e siricosos), e em nenor
csca la as rochas siricosas, admi tenl con t amin aç õe s de marcadores
biológicos geologicamente recentes e não exi s tem ainda testes
r¡rrírrri..s cspccíf ic.rs t¡rr. conìprov0rì ir sirrgcrrir i<l aclc da Mo, pírrti-
cularnctìtc da fração solúvcl (Srrr itlr ct al. l:) 70; Sanyal ct al.
1971; McKi rdy, 1974).

' A apli.cação, no estudo dos hidrocarbonetos e dos
querogônios associados a estas rocrras, de conceitos mode rnos da
prospecção geoquímica clo petróteo (McKirdy e I,lahn, lggZ; Suba_
cius ' r98r e 1985; subacius e caracelri, r98s) têm viabirizado
reconhecer fontes aróctonas de MO móve1 migracra <ro Fanerozõíco
(Subacius e lrairdìild, suþ. p/pubticação), do solo (.Smi th ett a1. I970),
ou mesmo de sedimentos adj a'centes contempcrâneos (McKirdy e Hahn
1982) ' Âcìicionarrrc¡rtc, atravós der conposição ererìe'tirr rìe querogênios pré
canrbrianos plotadas no diagrama <.le van Krevclen - levando_se emconta as mudanças quírnicas e isotópicas com;r maturação orgânicae o a n q u i me t amo r f i s mo - cûracterizou_se tipos distintos de progeni_torcs quÍmicos precursores, a exemplo do que se observa para a

I'10 sedimentar do Fanerozóico (McKi r<ìy e I_lahn, lggZ).

OS OBJEl'I VOS ì]O PRDSLNl'E I'RABALIlO

No registro geológico do p¡écambriano brasileiro
foram descritos apenas quatro ocorrências de rnic¡ofl0ras silicificadas (Fairchild e Dardcnne, 1978t Fairchild, Subacius 

" *"r;;;;:I980; F¿ Írchil"ú e Subacius, precambrian Research in press,), todas pcrtencentes ao Grupo Banbuí, delinitancro u¡na área de ir.ooã
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)
km" potencialnente microfossí1ífera. Nas localidades de Unaí, À,fi

nas Gerais (Fairchild e Dardenne, L97Bl Faírchild e Subacius, op.
r'it.) c São Do¡ningos, Coiás (Jjairchilci, Subacius e Karmann,
t98(l) {ìs rnicrolriotas ocorrcrì .ssoc i¡rr.l¡¡s a csrr.o,n¿rtóIitos colurì¡¡-
res e estratifornes silicificados c consta* l)'sicâmcnte de rema
nescentes dc procariontes l)entônicos, coccoi<ìais e filamentosos,
fotoautotróf icas. tinr São catrricr (r.'airchilci o I)arclenne, I97B; su
l¡acius c [;aírchi].d, r98J) a microflora não estã associada a estro
rnatolitos típicos, embora cstro¡natólitos de interesse estratigrã
fico (C,onoph[Jton l' . ) apareçam nesta região (Dardenne et aI . ]9 76 ;
Dardenne, f979). Arnbos os sílex cte Unaí e São Gal¡riel contém MO
anorfa (!olrt 0.10%) porém pouco se pesquisou em termos geoquí_
rnrco-organrco t com exceção do trabatho de sar.ati (1g72) sobre ra
zões isotõpicas 12C 

" 
l3C 

", qr.,"rogênios do (ìrupo Bambuí.

No presente trabalho se investi,gou detalhadame¡tte
a Mo amorfa (qucrogônio e fração so1úvel) e cstruturada (microfós
seis) preservado cm duas novas amostras de síl.ex negro (SG_t ;
SG-2) da Formação Sete l.agoas, Grupo Bambuí, próximo da locali_
dadc de são cabricl, Estado de Goiãs. Ambas írmostras foram coreta
das por 'l .lì, I;ai¡-chi ld, durantc ur'a viagen tlc reconhecimento e
provém da mesma ãrea <Ìo síIex microfossilíforo pesquisado por
Fairchild e Dardenne (r978) e qr-re constitue o primeiro trabalho so-
bre mi crofloras précarnbrianas <io BrasiL

0s objetivos principais da presente pesquisa fo_
ran:

1. r\nal j.sar a MO insc¡Iúve1 e solúveI interpretando
os resultados dc ¿lcordo com os conceitos modcrnos da prospecção
geoquínica cìo pe tróleo .

Correlacionar a MO singenótica com a microflo_
ra preservada.

3, Caracteri zar
c rclacioná-1a com o sedinento

a nlicroflora a través da taxi.ono¡ni.a
cncaixante vi.sando verificar sua



1

participação na acumulação do carbonato.

4. ti si.tuar a nricrof lora dentro cÌe um context.o e_volutivo.

A di ssertação de lrfes trado ostá dividida em qua_tro partes ' .rtr, prinrc.ira p,rtc ó .ecric¿Lcr¿r a uma revisão georógica gcral .roCrupo Bambuí no Ccntro-Ocste clo Ilstado de Goiãs, 
"rp".*irlmentena l0caridade de são .abriel 0ncre foram coletadas as amostras.

Na segunda parte as interpretações geoquÍmicq_orgânicas j-ncluenta clescrição das anostras e da metodologia empregada para a se_paração do querogônio e da fração solúvel, com ênfase nas eta_pas que foram introduzidas visando otinizá-1a e una discussão
dos resultados geoquÍmico_orgânicos no sentido de caract erízar asingenicidade da MO locat e a sua história sedi¡nentar (níve1 dematuração). A terceira parte é dedioada a interpre tação dafeição laminar <lo sírex e a infruência da nicroflora na acumura
ção da rocha ca rhonát i ca ori gi nal. A quarta e últi.na p".a" ,;;;_rc-sc a cl¿rssi f icação t¿rx i.onôrni.c¡¡ dos microfósscis.



PARTE I

l!.. CONTEXTO GEOLOGICO DO SiLEX MICROFOSSTLiTENO OE SÃO GABRIEL



GËOLOGIA GERAI, DO GRUPO BAMBUÍ

O Grupo Bambuí e unidades correlatas ocupam uma á_
rc' aproximacla crr: 6s0.000 krn2 .ro rlrasil central , com afrorancntos
que abrangem os Estados de Minas Gerais, Goiás (inclusive o Ðis_
tri to Federal) e Ilahia. Ilsta unidade caracteri za_se por sequên_
cias rclativamcntc constantcs dc rochas perito-carbonáticas even-
tuaÌmente carbonosas, e no seu topo por arenitos impuros, que e_
xibenl um comportamento tecto-scdímentar bastante distinto entre a
borda oriental e ociclental do cru|o. o lado oriental do Bambuí re
pousa horizontalnìente sobre un embasamento cristalino, tornan_
do-se intensarnente deformado a Oeste, onde 6 envolvido pelo(linturão de Dobramentos Ilrasí1ia, O Ra¡¡buÍ repousa agora sobre
LrmÍì espcssa sc<r inrclrt;rção, prìrci¡irlnrc'te crástica, a antiga fornra
ção Paranoá de Braun (196g), quc ora aparece em contato clireto
com o Grupo (por exemplo, em são Gabriel, Goiãs) e ora abaixo do
conglomerado intraformacionel (Menbro carrancas) ou do paracongl0
merado, ( r¡n. Jequitaí de Darcrenne, 1979). Dardenne (r97g e 1979)i'ciividua1izou cst' .nicìacle cìcnonrina'do-a de Grupo paranoá (veja
tamb6m Ilraun , 19 8Z) .

Dardenne (1979) reconheceu no Grupo BanbuÍ seisformações, da base para o topo: Ijm. Jequitaí, paraconglornerado deorigern glacial cujos tilitos formam a unidade constante de Lestea Oeste- Esta formação equivale ao Grupo Macaúbas de Moraes e Guinarães (f930) e provavelmente representa o mesno período ,r;.r;icluc ati'rgir'r também o co'tinente australiano e africano (couto eBez, Ì981; Couto, 19g2) ; Irm. Sete Lagoas, constituÍda por calcãrios argiJ.osos, calcários cinzas e clolornitos que comportam 
";-;;ftromatóIj.tos e os sílex negros conirecidos no Grupo i Fm. Serra cìeSanta llelena, que consiste de :folhelhos e siltitos ; Frn. Lagoa doJacar6' que incrue sirt:itos e calcári.os oolíticos e pisolÍti.cos 

;Iìm" Serra da Sar-r<ìarìe, onde ocorrern quantidacles conerciais de fosfa



.9.

to; e no topo, Fn. Três Marias, composta de arcóseos e siltitos
(Tab. 2) . Estas seis forrnações, segundo Dar<Ienne (197g) , são ¡e
conhecíveis numa grande ãrea clo rJrasil centraL com isto, Darclen
ne (1979) propôs um retorno às definições de Branco e Costa (1960)
(veja tanbém Marini et aI ., 1984), que ariás não incluíran no seu
quadro estratigráfico o Grupo paranoá (Tab. 2),

As scquências litoestratigráficâs que definem o
Bambuí, propostas por Dardenne (1979) e O,larini et al. I9g4)/ e
adotadas no presente trabalho, sarvo a Fm. JequitaÍ (graciogênica)
e parte da Fm. Três Marias, representam conclrções marinhas próxi
mas a costa. As fácies carcãrias e dolomÍticas, que predominam na
base. indicam inclusive um ambiente deposicional favoráver a cons
trução de estromató1itos, taís como, as planícies de maré u 

",bientes rasos associados.

As seqüôncias pelito_carbo¡rãticas que caracteri_
zam o Bambuí, segr.rndo Dardenne (197g) e Alvarenga e IJar<.lenne
(1978), rraduzonr cr. (ctr.u uma rípicla transgrcssão que se efetuou
clc ocstc ã Lestc, (jorn unìa taxa cìc acumuração dos secìimentos mui
to maior na borda rnais ins tãve l da bacia, A partír daÍ , a sedi _

mentação c1ástica respondeu pera formação <las unirrades superio-
res do Grupo, em conseqüôncia cìe megaciclos regressivos de sedi
mentação, llardenne (1979) enfatizou, porém, que a extensão da ba
cra do Bambuí propicior-r a compartimentari zação de nunerosas baial
que sob a ação de um rna¡ ra-so c epicontinental mantiveram uma ta
xa de subsidência, sedimentação e história geotectônica próprias

2 . O GIìUPO 8,.\MI]Uf NA LOCALI I]ADË I]IJ SAO CABRI IJL (GOIÃS)

As amostras de sílex negro SG_l e SG_Z foram co_letadas por T, R. Fairchild ern afloramentos clo Grupo BambuÍ que
ocorrem na cst¡.acla quc desce ao vale do Iìio (ìocal (afluente doRio Paraná), aproximadamente 10 km a oeste (ro virarejo de são Gabriel, bem dent: ro da Faixa de l)obranentos ll)^rsíIia (f ig. 1). A;
seqlJências do Bambuí na região apresentan-se intensamente dobradas, por vezes verticari zadas ! o que dificultou reconhecer o"
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mesmo estimar a espessura das folrlações qr.rc definem o Baml¡ur no

Itst¿rdo dc GoiÍs, em particular na llacia do I)¡tranã ('f nlr. 5) (l)ar-
¡.lcnnc ct al, 1978).

Se guinclo a descrição de Dardonne et a1, (f976), o

BambuÍ inicia-se por uma seqüência de rochas peIíticas avermelha-
das contendo abundantes níveis de concreções silícosas, Sobrepos
to a este horizonte r em novas seqtlências pelíticas ãs vezes carbo
náticas, desenvr>lveram-se lentes de calcários e dolonitos de to-
dos os tamanhos e são taml¡ém comuns intercaÌações de microconglo-
mer¿rclos de arenitos f inos e grossciros. O Ilanlbuí em São Cabriel,a
e xc'mplo cìa Bacia do Paranã, rcpotrsa em aparcnte concordância so-
bre o Crupo Paranoá que consiste de quartzitos, argilitos e si1-
titos cuja espessura atinge até +SO0 m e nos quais evelttualme¡ìte
ocorrem len tes de calcários e do loni tos estromatolíticos.

O perfil sintético de Dardenne et al, (1976) e Dar
denne (1979) (rau,4) descreve os afloramentos do Ba¡nbuí ao rongo
do Rio cocar, onde arinhados de Leste ã oeste ocorrern bancos de
doLomito finamente Iaminados (criptargaraminados) e con estro¡nató
litos formando pequenos biohermas (.Dardenne, r979). Nos dolomitos
criptalgalanínados são freqüentes rentes e concreções silicosas
concordantes ao acama¡nento cuja coloração varia de cinza a negro/
dependendo dos seus teores en natéria orgânica. Infelizmente, Dar
denne (1979) não atualizou a estÌatigrafia do Grupo Banbuí em são
Gabriel, de modo que é prováve1 que esta seção colunar represente
a Fn. Sete Lagoas. No perfil de I'farchese (Ig74), distando 17 km aOeste de São Gabriel (Fig. 2) observa_se um níve1 infe¡ior decalcáreos e do.r.onitos com abundantes concreções silicosas (Fn, sete Lagoas?) que repousa sobre o crupo paranoá (nomenclatura atua-
lizada) e um horizonte superior nargoso e oolítico que deve .o;
responcler a Fm. Lagoa do Jacaré (cf, Alvarenga e Dardenne, l97g),

A sucessão li to169ica que clcf ine a suposta Fm, Se-
te l,agoas em São Cabriel. (Tab. 4 ) reflcte um ambiente deposi_
cional que variou de subritorâneo ã ritorâneo, retornando no to-
po da unidade à sublitorâneo de águas nais profundas, mas dentro
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TABELA 4 - Perfil si.ntético da ocorrência do
Gabriel (Goiás) (.Dardenne et a1 .
terprètações de Dardenne et al.

Li to logia

calcáreos cin zas ondul ados

siltito calcífero

doloni to fínamente laninado
( cri pt al ga laninado)

dolo¡nitos con laninação ci-
lindro-cônica (Conophyton 1.)

dolo¡nitos com Ianinação conve
xa

si lti tos calcÍfe ros

dolomitos finanente laninados
( criptal galaninados ) co¡n len-
te e concreçoes silicosas

grupo
1e76).
1976 e

Bambuí ao
O meio de
Dardenne

longo do
de pos iç ão

1979.

Rio Cocat, localidade de
proposto baseou-se nas

Meio de Deposição

sublitorâneo de águas cal¡nas e relati-
vamente pro fundo

s ub l it orâneo

sublitorâneo agitado por correntes rna-
rinhas

sublitorâneo dentro do limite Iitorâ -
neo.

sublitorânea ã litorânea

sublitorâneas de águas re l ati va¡nente
pro fundas

duas interpretações - zona litorãnea ã

supralitorãneo óu sublitotânea de ã-
€luas quentes, claras e salgadas (den-
tro do perÍmetro perilitorâneo)

São
in
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do domÍnio perilirorânco (.l.ab. 4) (Dar<ìennc ct a1.., I976). Con
vónl csclarcccr c1 uc, não obs tantc as fáci es rlolomíticas 

".rnr"rrïlaminadas via d¿ ¿øg¿d tra(luzam anlbientes clc ãguas quentes e ag!tadas por correnres de maré (inter e supra_maré) (Aitken, 1967;
Logan et al., 1964¡ park, I976), os doLonitos basais da Frn. Sete
Lagoas ern São 6abriel exibem una cor bege e uma Iaminação plano-pararela muito uniforme, sugestivas de ambientes hipersalinos creãguas claras (cf. Dar<ìenne, f979).

.J. A IDADE DO CRUPO BA]VIBIJf

Â idadc do (ìrupo lla¡nt¡uí õ certamente I)roterozóico
Superior, porém os clados geocronológicos e pal-eontoJ-ógicos nãopermitem situar a sua posição exata dentro deste período, por exem
Jr)o, as clataçõcs radionlótri-cas Jì,b/sr, or¡ticr¿s conl rochas seclimenltares, têm datado o Ila¡nr¡uí no intervaro entre 1050 milhões de a¡os(n.a.) e 650 m.a. Cordani e Bonhomrne (.{,,r Brito Neves et al..l9g0)
determinaram uma idacle de 930 nì.a, para a diagênese tardia dafração argilosa de amostras de sedi¡nentos coretados no centro - Norte da Bahia. Em face disto, e corn base em outras evidências geo_lógrcas, inferiram una iclade para o Bambuí de 1050 m.a., por outro Iado' tais ¡esurtados diferem daqueles encontrados para 

"roatras de sedimentos coletados em dive¡sas áreas do ¡ambuí no ruo,deste de l-linas Gerais. Alí, as frações datararn a diagênese a";dia em 641 t 1g m.a., contemporânea ao Ciclo Brasitiano ¡nonnomme,197ó); em 610 J g ,.a. para um evento de anquimetamorfismo (Thg
maz FiIho e Bonhonne, I979); enr ó95 t 12 m.a. (Thomaz Filho eBonhomrne, 1979), e, finalmenre, em 640 j t5 m.a, para 

" a"foriçaodo Crupo Bambuí (Couto e¿ a]., lggIi Couto, l9g2).

O es tudo dos es tromatõlÍ tos colunares , que ocor_
rem na base do (ìrupo Iìarnbuí aparelrtemente si tuam-no crentro cto
intervalo conìpíttível com as cìatações radiométricas, se bem que
sorncntc trôs c s t r o nl a t ó L i. t o s for¿rnr descritos a'íve1 de f ornra
[ ])arclo¡rne ct al. l97rrI lìir-ssed¿Ùu.ìc o )lrjzzt, ì1)79; Dardenne 1979;
[ìcrtrand Safnrtì /¡¿ l)arcìenlrc, i979).
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l)uas lor¡nas da Conophyto¡r foranl rlcscritas en ro-
chas supostamentc c o n s i tl o r ¿t (l ¿t s cotììo [rasal rro (ìrupo ßambui . o Co-
nopltgton cUL¿nd:r.ícun I'l¿ì s lov (Moeri , 1972.; (ìasscclatrnc e ßrizzi, 1979),
que sugere urna idade entre o Rifeano Inferíor e Médio (1600-1000
m.a. ) (Preiss, 1976) e o C. metuLa Kirichenko (CIoud e Dardenne,
19731 Dardenne e Campos Neto, 197ó; Dardenne et al. 197ó; Campos
Ncto, 1979 I Dardcnnc, 1979), rcstrito ao I,ti f cano Ì"Íódio (ì j00_
1000 m.a. ) (Preiss, 1970). MaÍs tarde, crcrl itou-se estas ocor_
rôncias ao Crupo paranoã, restanclo duas possíveis exceções: o
c. ,:yi'i.ndricu¡n lçlaslov no llalrrbr¡í cÌa Ilahia ((ì;rssctlurrrc c ìrrizzi, 11)79)
e o C. netuLa Ki richenko plesente ern af Loralllentos <ìo Bambuí nas
proxirnidades cle São Cabriet (l)arclenne et al, 1976; [)arcle¡r:rc,
ll) ti)1. [.lma outr¡ì clcscrição dc cstrotìt¿ttól i tos colunares a ní
vcl dt' f c¡rma ro f-c'rc-sc a r'[..,'r. Ltt rtxt'.t: (l]crt r-ancìi safarti ln l)a.r
dcrrrc, I979) quc ocor.c lro l)isr-r'ito Iìc(lcrirr, u¡rarcrì tcrrìcrìto rcs-
trita ao Rifeano Superior e Vencìiano (1000-S70 m.a.) (preiss,
1976).

A 1ém das clatações raclionlétriclrs c b i o e s t r a t i g r ã f i _

cas outras evidônci as gcorógicas , mais esp.ci ficamente os setli-
mcntos glaciais e perigJ.aciÍìis nr base clo Iìanbuí foram usados pa
ra datã-1o, A correlação destes sedimentos com a glaciação infra
cambri ana que rt.i ngi. tamb6m o continentc irfricano sugeriu uma i
datle de cleposição pa'a o Ilambuí cie 9s0 m.a, (llonhomme e Bertran_
di-Safarti, I98Z) ou maÍs jóvem que 640 m. a. (Couto e Bez, l9g1;
(ìou to I982).

Dos resul tados ora apresentados
creditar-se ao Bambuí uma iclade entre I000 _6 30
tro do Rifeano Superior e Vencìiano.

parece razoável
m.a., isto 6, den
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ir" Introdução

A Ilc) prcscrvada rìos carbonatos e síIex pouco meta
morf i.sados do Proterozóico representa a parcera da produção alga1
e bacteriana que sobreviveu a decomposição biológica e a diagêne_
'ìr., irr) Iorrllo rlo r f-'Í1r)r) [('() l ó¡1 i r;o, i\'(.ç r ,rs r0r lr;..; o l)c rc(:n r.lr;r I CJr)

(.;rr l)ot)() otliil't,,o {,oa,,J tilratìt(,tìlc r,.xcc,dq ;r rl ,.i() ,t, tlc nt<,rtl, quc s;lo
ccrcu dc unra â du¿¡s ordc¡rs dc granclcza mais pobres em C^_- que as
esteiras algais e sedinentos rccentes (McKi rcly, I976), "p3, esra
razão, são grandes as dif i curcracres práticas para obter um rendi-
mento mãximo de lilO so1úvel e insolúvel livre de contarninação.

A l..jO solúve1 ou fração solúvel (FS) é recuperada
pela extração da rocha com solventcs orgânicos, usados na química
o rgân i ca. dc vária manc i ras , tlis como:

ì cll rlll lr¡rlr t.t. llto
I iq::to tlOs sol vctì tcs I

SoxlrIcI ir tornpcratura cìc cì¡u_

enl unl aparcllto dc agi tação ultrasônic¡¡ à tempe
riltr¡ra arnltionto;

f . ou onr urn l¡ockcr agi taclo nlccanicamente à tcmperatura ambiente ou clc cbulição dos sol-ventes (Smith, 1954; FergusonI9ó2; Saxby, I9751 Iìerreira 19751 Ilurand c Nicaise, l9g0). Inde
r)unde¡ltemente do procecrimento cscolhido, a remoçáo compr.eta da Fãdepende de vários fatores ' principalmente, cro solvente usado (Dur¿nd c lJicaise. l9g0), Jo tempo dc extração e da granulometria d;rocha (lìigs. 3 c 4.J (lrcrgus()n, lg62].

A scparação do querogênio sempre envolve aparcial ou total clesmineralização c_la matriz mincralcom ácidos for.res (llCl e ¡.¡¡:; atravós de 
'rótoclos químicos e fí
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tamanho,das particuì as
seri e-medi a (pm)

Io}tJ à < t),24
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0,24
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Fig. 4

quantidade relatjva
de extrato

lgftyênc1a do rarnanho das par
:l.ll":-d" ¡ocha na extraiãôca rb ( I-erguson , l9óZ) .
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sicos (lìorsnl¿rn c llunt, 19581 llob ilison, 1969; Crew, Ig74; Saxby,
1.970 c Ì970; Quatlros , l97o I tjosugui, j979) . ,A cscol,ha do móto_
do varìlr scgurrdo rr litologia cla rocha hospeclcìra, cìo seu con_
tcú..1o c'rtr aoag a' c.lo grau ,.ìc purc.za tìcsc jaclo prra o c¡ucrogôrrio.
Por cxernplo, os mótodos químicos são os mais apropriados para a
separação do querogênio de rochas sílicosas proterozóicas, por
tratar-se de roclras muito duras, pouco so1úveis e pobres en
Co.o, Adicio;raLnlente, nestas rocÌras o querogênio já ac.lquiriu
una estabiridade e in6rcia químicas razoáveis send.o pouco afe-
tado' pelas severas condições da maceração, Com efeito, 

"r,icluerogênios maturos ou senìs, a ação tlo HC1 e I.l F restringe_se,
por vezes, às reações de acÌição e sul¡stituição dos haletos Cl-
e F- ou a absorção rÌireta do flCl e clo HF (Durancl e Nicaise,
r980).

A sopu ração tlas fraçõcs soìúvcl c ilrsolúvcl sc_
gue assim, de una maneira geral, a mesna me.t_oclologia cl.i fundida
pe I a prospc cção geoc¡uíni ca do pctrtí1co , n i.r t1ual rli s t inguc_se
trós es tági os pri ncipa is:

Â prcparação cla amostra clc rocha (calÌra
tcstcrnunho);

2. ,À cxtração e separação da IrS nas frações satu
rJ(l:r . 3ronìit icit o rt,s irra ;

J, E a separação do querogônio peia clesmineral-i_
zação da rocha hospeclei¡a.

l) . 
^mo 

s tras

^s 
anostras clc sí1cx SG_1 e SG_2, seleciona

das para a extração cl¿r N4O arnorfa, são mui to ¡rarcciclas, Ânbas
são maciçlls, clc,' aspecto ceroso e cor negra, c cxlbem fratura
conchoidal c uma fina laminação acentuada co¡t o intempcrismo
(figs. .5 e 0 ). Apesar da cor e de conterenì teores em C ra_zoávcis (S(l-l = rr ,12% e SG-2 = 0,09%), em relnção a ,o.hu3.8 não
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geradoras protcrozóicas (Jacksoìl e l',loore, 1g76) , a metodologia de
extração foi otimi zada para sc obter quanti (l¿ìdes mensuráveis de
querogênio e dc i'S .l i vrc clc cont¿rnìinação,

A tig, 7 l.csrrrlrc
gu i das no presentc tl'al)rtho,

P ne-po"no-ção da"t An a.t f ttctó

as ctapas do procedincnto se-

As cluas anìost r.¿rs foram sul¡metidas inicialmen_
te a urna decapagem su1:erf iciaì. com jatos abrasivos de esferas de
vidro, visando climilt¡rl- qual(lucr vcstígio rlc argilas e ptantas,
Após a limpeza mecânica, âs atrostras foran tleixadas em solução
sulfocrôrnica por vãrios dias. Em seguicra fo¡anr moídas, manuar e
nccanicrmentc até um¡r gt.anulo letria inferio¡. â 0,149 mm (100
mesh).

ExÍ.tto.çãa z S ø¡canaçîttt dn tS

A extração da FS foí conduzida ern urn aparelho de
SoxhIet, em atmosfera não inerte, prírneíro com clorofõr¡nio (por
48h) e depois com uma soluçäo de tolueno/metanol (1:1) (por Z4hJ,
I:'xtratos intensamente cororidos (amarel0-amarronzados) fora¡n obti
dos somente após a últirna extração que visou garantir a plena re
cuperação dos compostos contendo nitrogênio, oxigênio 

" 
, 

"r*ofrã(NOS), a fração minoritária de extratos pré_faneroz6icos. Foran
nlantidas em todas as extrações uma razão de 150 g de sedimentos
secos por 500 m1 de solvente (Ferguson, rg62) . Dois procedirnentos
precederam a ex t raç ão da rocha:

1. A redestilação dos solventes para mininizar a
con tamin ação do cxtrato com ftalatos (constituinte quími co dosp1ãsticos modernos);

2. E uma extração pr6via dos cartuchos de Soxhletvazios (b!'anrzt ) com os mesmos solventes, para eri¡ninar residuosgordurosos. A CG destas frações revelar
tes de parafinas nos resíduos (fie. g). 

* quantidades insignifican



Fig. z - Fluxograma que resume as eteÞas envolvidas na extiacão e seDaracão da Ivo solúvel e insoluvel nas anostras de sítex peiquisadas, onde: E.O. = extrato org;nicoi quer = que¡,ogênio; -
CL = cro¡natografia lÍquida; iit'= sÍlica: al = alu¡nina: C^_- = cärbono oisânico: ólt-^^ '=
ra-¿ão isotópica do carbono l2 e 15 utilizando como pad;ão"åt,beten¡¡¡s da-Fornação pJã'bDee
(EUA): EPR = espectro de ressonância paranagnética dò elétron; RX = difrarometriá do raio-X;Iv =-esPectronetria do inf¡a-verrnethò: M.O: = nicroscopia õptica; RNM = ressonância nuclear
¡¡agnetica.
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Fig. 8 - Cromatografia gas os a
zios que antecedeu a
matograna foi feito

do E.0. obtido após a extração dos
extração de anbas amostras de ¡ocha

para controle de contaminação.
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Apesar destes cuidados, ambos extratos crús SG-1 e SG-2 continham
ftalatos. 0s espectros de ressonância nuclear nagnética do hidro
gênio (RNM) revclÍìrarì dois si.nais em 4,2 ppn (parte por milhão) e

7,ô ppn atribuídos a prótons do grupo CI'|2 vizinhos a carbonila do

éster e a prótons aronáticos, respectivanente , dos ftalatos (f igs.
9 e 10). A presença de quantidades traços de ftalatos foi confirma
da pelo espectro de absorção do infravermelho (IV) dos extratos
( iig. I1). A fonte destas contaninações possívelmente for'am os sa
cos p1ásticos que guardavarn as amostTas,

0s espectros de RNM confirmaram tanbém o predomí
nio dos hidrocarbonetos saturâdos, previsto para extratos orgâni-
cos (EO)muito antigos. A presença de hidrocarbonetos foi indicada
pelo deslocamento quÍnico dos prótons de grupanentos CH3, CHZ e

Cll vizinhos a grupos alquÍ1as e arilas (cf. Silverstein et a1.
1979), nas frâções solúveÍs SG-1 e SG-2. O sinal en 0,9 ppm repre
senta prótons de metilas terninais ou de cadeias ra¡nificadas. 0
singlete en 1,29 ppn, j untarnente com o baixo percentual de prótons
metilas, sugere que a fração satureda 6 rica ern hidrocarbonetos Ii
neares. A presença de ciclo-parafinas é sugerida pelo alargamento
da base deste pico âté 1,8 ppn que corresponde a prótons metilêni
cos de cadeias cíc1icas. No espectro RNM de SG-I nota-se adicio
nalmente sinais coalescÍdos na região òe 2,0-2,5 pp¡n e 3,6 ppm in
terpretados como sendo <levi(os a grupos ÍÌetilas próxirnos a carbo-
nila e grupos metilênicos e/ou rnetilas vizinhos ao oxigênio da
função éster' E difícir saber se estes ésteres arifáticos são con
ternporâneos aos hidrocarbonetos ou contaminações.

S øpa.nação d0 Exf;Ld.to C tL-u

Urna separação satisfatória do extlato crú nas fra
ções saturada, aronática e resina, obteve-se atÌavés da cronato
grafia de coluna após a eluição com una série de solventes em or
dem crcscente de polar.idadc (veja Iìorreira, fg75),

Uln estuclo prévio dos parâmetros envolvidos na efi
ciôncia de uma separação cronatográfica, principalmente, a dimen

* Pa ra maiores detalhes
Pasto e Johnson tl974l

sobre as técnicas RNt4 e IV recomendâ-se
e Sllverstsin et al. tIgZg),
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Fig 9 - Espcct.o de ressonânc¡a nuclear nagnética do hj.drogênj.o (RñIt) do E.O. crú SG-1. dis
solvido en cÌorofórnio deuterado(C) e Tilts (que define o ¿ero). Os sinais en 2,0 -2,U
pp1 (pa¡te por nilhão) sâo provavelrnente devidos a ésteres alifáticos e em 7,6 ppm a
protons arotna!icos de ftalatos. (0s dados foran obtidos em un espect¡Ometro Varian
T-360 operado nas seguintes condições: Sl{ (r,arredura do espectro) = l0 ppn:5T (tc¡n-
po) = 5 nin, t RF (frequénc¡a de ressonãncra) = 0,05 - 0,0.15 niligauss e 5A (amplitu-
de do rspeclro) = v¡riável).

\'



Fig. 10 - Espectro de ressonância nuclea¡ magnética do E.0. crú SG-Z dissolvido em tetra-cloreto de carbono e TMS. Os sinais em 4,2 pprn e 7,ó ppm são devidos a contamina
ção por ftalatos. (Os dados foram obtidos er'rm espóctrõnetro Varian T-360 operã
do nas mesnas condições de SG-l).
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Fig. 11 -

Äfi

Espectros de absorção do Infra-vernelho dos extrados crrls SG-l e SG-2,dissolvidos em clorofó¡mio, em janela de KBr. Notar as bandas de absorção in
tensas devidas a grupos funcionais de ftaratos (os dados foran obtidos em
um espectrômet¡o Parkin-Elmer, na região entre 4000-600 cm-l operado nasseguintes condições: 1'c (constante de tenï)o) = 3; Velocidade de vairedura 

=105 à I0r; ganho = 6 miliamp6res e com uma resolução que variou de Z cm-Ià 3 cm-l).

¡")
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são da coluna, a escolha do adsorvente (fase sólida) e do solven
te (fase móve1), c a razão entre a quantidacle de adsorvente e arlls
tra (ern g ) (Hadden et al. 1971), auxiliara¡n na seleção de uma co
luna com 1,5 cm (ô int.) e 40 cm de altura, na qual empacotou-se
0,5 cm de Cu coloidat , 5 g de sÍlica-ge1 (70-230 mesh, rnarca Merck,
ativada à f = f70oC por 4 horas) e 1,0 g de alurnina (marca Merck,
ativada à t = 4O0or: por 3 horas) . Â despeito da eficiência das co
I'unas nonofásicas de sírica na separação da fração satuïada, optou-
se por uma coluna trifásica porque a alumina absorve melhor os co)n
postos insaturados clo tipo olefina e aromático (lladden et a1. 197lt
e o Cu retém os compostos de enxofre que comprometen a cromatogra
fia gasosa (Robinson, 1969; _Ferreira, 197S). Manteve_se nas duas
separações una razão de l:6 g, de anostra e adsorventes (sílica e
alumina) (Ferreira, 1975). para a escolha dos solventes (fase nó
vel) considerou-se principalmente os seus baixos pontos de ebuli
ção. Foran usados cerca de 56 nl de solventes por eluição. Antes
da separação dos extratos crús sG-r e sG-2, a coluna empacotada,
mas sen as amostras, foi eluida com a ¡nesrna série de solventes,

A fornação de dois anéis coloridos, durante a sepa
ração crornatogrãfi ca , sugeriu a presença de aronáticos e compos
tos NOS. 0 primeiro aneI, de cor amarelo-1imão, apareceu durante
a eluição com n-pentano e fícou retido na interface alumina e sí
Lica. Este aner desapareceu sòrnente con a eluição do n-pentano:
benzeno (6:4). 0 anel de cor anarelo arnarronzado foi Tecuperado
com o benzeno;netanol (6 :4) (3c eluição) .

A fração saturada foi então separada novanent e
por cromatografia gasosa*, atrav6s da qual identificou-se os arca
nos normais, o isopren6ide fÍtano (2,6,10, l4 tetïanetil hexade
cano) e as contanrinações corn ftaratos (fig. 1z) que são recupera
dos juntamente con esta fração, os de¡nais componentes da fração
saturada (alcanos ra¡nificados, cicl0-alcanos e iso-alcanos) e as
frações aromática e resina, não forarn identificadas u¡na vez que
envolve a cromatografia gasosa (C.G.) acoplada ao espectro de nassa
(8.M.). Estas frações fora¡n então reservadas para anárises futuras.

Pa ra maiores detêl hes sobre a separação cnomatográfica, recomen
oê-5e L10lô tlr,/3ì
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Fig.12 - Cromatografia gasosa
fica-se facilntente os

l

Cro¡¿róg¡efo ¡¿rtin- Ë¡ûê. ¡od, 990

Dctctol loiìi¿¡ç:o de Ch¿Áå Tcñp. <to d.reto. soooc
Progrâñação: I.lo7ain. vetoc. .ro p¡p€Ì ¿5 po¡/Ern
I¡n'r!.Jc viF.rr¿rção: yìooc rcç'-inicirl (corúã):tsoôc T.¡p.fiú¡(<orlfr) lrDor

cãs d. Àir¡sro: N2 P¡êsrec. 2o psi F.sc csr¿cionári¡. sE-ti
Iisc líqurd! C5, aoluna c¿r'¡Ìar Quãnrrda¿. ¿. ¿ñosr.¿ ,:.i rr:

da fração saturada separada do E.O. SG-l, na qual identi-
picos devidos a contaminação por ftalatos (f) .
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S e-¡tanaçãct dc QtLøntt g en.Lct

O querogênio associado aos sílex negros (SCì-l
e SC-2) foí isolado cla matriz mineral por nrétoclos químicos
(Forsman e Hunt, 1956i Iìobinson, 1969; Saxby, 1970; Grew, 1974;
Saxby, 197ó; Durand e Nicaise, 1980), otirnizados para es tas amos

tras,

A maceração química se iniciou com a confecção
de uma pasta de metanol que visou acelerar o ataque quínico (Ro

binson, l9ó9). Lm segui.da as amostras de rocha foram maceradas
prirnej.ro com HCL concentrado e depois de lavadas, con una solu-
ção de llF + tlcl, + ll20(240:40:4{J, veja Grer^r, 1974). O HCL durante
a dissolução dos silicatos visou remover os carbonatos residuais
englobados e protegidos pelo sí1ex do ataque quÍmico ínicíal com
llCl-. Os resíduos resistentes ao HF (querogênio+ fração inorgâni-
ca)' SG*1 e s(l-2, susllclrsos nos sobrenacìantes, foran neutralizados através
da diá1ise por Z4 horas (Jackson et al. lg74). A diáIise é a manei-
ra maís eficiente de neutrali zar os resíduos finais porque evita
a perda de frações nruito finas de querogênio liberados com a des
mineralização da matriz silicosa. Os ataques quínicos foram con-
duzidos em banho-maria (T=70-60çC) com a evaporação contÍnua do
IìF (Robinson, 19ó9). A dissolução da mat¡iz mineral con a macera
ção c1uínri ca foi acorq:anhacla pela difração do raio-X (figs. 13 e 141 .

Apesar das precauções tomadas para evitar a for_
maçáo ín tit,t,o de mine¡ais sintéticos, a difração do raio-X dos
resíduos resistentes ao HIr revelou a presença de teores erevados
(> 15%) de complexos de fIuor, notadamente a ralstonita (figs. 1S
e 14). Ëstes compiexos, que possivelmente incluen ta¡nbén ¡alstoni
ta de origen síngenética (Ilðtf er et al., 19g0) | mascararn conple
tamente a banda que caracteriza MO sótida e a¡norfa, A ralstonita,
em particular adere a superfície do querogênío alterando a sua
cor e densidade, comprometendo a análise elementar e o IV. A rals
tonita, adicionalnente, absorve IV en regiões típícas c1e grupos
funcionais importantes (fig. 1S). Visando dissol-ver estes nine_
rais, int ro<luz-ir.r -sc. co)t) succsso, uma nova etapa na qual os resí_
duos foram tratados com resinas de troca iônica (fortemente ca-
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Fig. 14 - Difratogra¡nas de raio-X da amosr:-a SG-2 antes e após
HF (A e B) e do contato com a resina de troca-iônica.
dos em um difratônetro de ¡aio-I phillips nas nesmas
sG-1).

a maceração com HCI e
(Os dados foram obti

condi ções da amos t rã
(^
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-_-....3600 tæ0 2m l6c0-@
- -1ond.a em cn - )(comprimento de

Fig. 15 - Espectro de infra-verrnelho da ralstonita
pura (Durand e Nicaise, 1980).



.36.

tiônicas) (Subacius, l9 32; Subacius, no prelo). Ap6s o contato
coll ¿rs lesinas, os tluologônjos S(ì-l c Srì-Z adr¡uiriram unu superfície rnais ho
mogênea e a cor (marrom-escuro) característica. Os picos dos mine
rais sintéticos praticantente ciesaparcceram (fígs , 13 e 14) res tan
do apenas os picos da pirita, mineral singenético e resistente cu
jos tcores nestes resíduos não conrprorneteram a anáIise elementar,
e a banda típica de MO anrorf a que cat"actexiza arnbos querogê_
ni os ( figs. 13 e 14,).

TNIERpRETAçÃ0 D0s tìESUt.'l'AÐOS ii UISCUSSÃO

a. Introdução

No sílex de São CabrieL a MO total se encontra
sob a forma amorfa c cstruturada, A Mo amorfa consiste cle una f r¿¡.

çit' sólitl¡r t' itls,rlúvt l ,l('rì()rì irrir.l;r r¡ut'rogônio, tìrr r¡rur I unrir pc(lrrcr;
¡rJtct'lil prcsUlvir t¡ i,l illclrsiUl,.¡ llre lr tr.. irs nl icrocstrutur:ls llioló¡.¡i-
ci.Ìs pre cursoras (Mo cs truturada ou microfósseis); e de uma seguncìa
fração nõve1 conhec:ida corno fração sorúve1 (FS), extrato orgânico
(EO) ou betume¡n.

b. 0 Querogênio

DC !LnLçAo

0 termo querc_,gênio empregado aquí tern uma conota
ção um pouco diferente daquele querogênio associado , rochas gerã
cloras de petró1eo. Nestas últinras, entre as quais se inclue vã_
r'ias rochas crásticirs r)rotcrozóicas (Mcinschein, 196s; rlrooks e
Shaw, 1973; McKi rcly c Itahn, lgUZ) , o craqueamento clo querogônio
cnì resposta ao aurnc.to da tenrpe ratura e pressão, com o. soterranen
to, promove a nc-Õ-for.rnaçIo .c hidrocarbonetos (phi11ipi, 1965;Wel
tc, 1.965i '[issot c,t al. ì1)71; Ircrrcira, 19g]). Sendo Írssim, a maioria das definiçòcs atrir'uídas ao qucrogônio rerevam a ru" .opu..,
dade de produzir' ó1eo por "destiração"natural (maturação orgânica)
e artificial (pi.r6li-sc). os querogênios proterozóicos de rochasnão geradoras (sílex e carbonatos) en geral são senis, isto é, teoric¿'pnte jã urtrapassa¡un ¿r fase de geração cto óIeo. Quando aquecidos proau
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ze)n p r i n c i p a 1nìe rì t e gás. por esta razão, adotâïemos a clef inição de
l)urand (1980)'a quaÌ, o querogônio corresponde a fração cla MO sc
dimentar sólida e insorúver. a solventes orgânicos e ácíclos rorl
tcs (llCL e IìF).

O c¡r.rerogônio ó a fornla nais ¿rbun<ìante de ca¡bono
orgânico sobrc a 'l'.r'rlr (llu't .ín 'l'issot e We ltc, 1g7g) , senclo
quc em rochas pró-fancrozóicas rcpresenta cle g0_90% do C_ - to_
tal' De fato, enì sc-1 e sG-2 o querogênio perfaz."t.u ¿3t9s u so"u
da M0 tot.a1 , re:;pectivat¡ìente, clo qual apenas uma pequena fração
está na {orma es trutur¿rcla (rnicrof õsseis) ,

Caracterís Lit:as ,\:ic¿c ro e M.icroscõpicas

t.I'i.z
Ambos qr-rerogônios (SG_1 e SG_2) isolados <la ma_

mine¡il1 ex j ltcnl cor m¿trroÍì escuro, granulonletriaj.nferior a 0,074 mm (200 mesh) e urna forte interação de provãve1
natu¡eza eletrostática que tende a agrupaï as partículas em flo_cos. Em microscopia ótica cle 1uz transrnitida os querogêni.os são
opacos, de cor e textura homogêneas e consistem unicamente de unìafração amorfa que confere afiniclades con a Mo argar pr.overìÍe.te
de fontes marj nhas (Qu:rclros , l9 7S i Combaz , l9 g0) .

A fração f iguracla ( mi c r o fó s s e i. s ) , que aparece enì1âminas petrográficas (vej a païte I I I) não se preservou apõs adissorução da nìatri z silicosa possivernente por causa da fragiJ-i-
dade da parede celu-lar- seJn o s upo rte mineral.

a Índice Co /,c:trin¡ã,trico

O ínclice colo¡imétrico é um dos parâmetros peloqual se avalia qual:i tati vanente as fácies <iiagenéticas da Mo isolacla de rochas'petít.icas por m6to<ìos palinotógicoé (quadros,rrirl
Correi¿ in yid¿tl. 19glbj. (ìon algurnas exceções (Subacius e Arnara._1 ,1983) ' a cor çl¿rs orgi'r'o1ì tas (conjunto de i-ncrusões, microf ragrnentos, órgãos, organisntos e/ou partícu1as de MO fóssi1), drr"r;; 

-;
rnâturação orgânica, varia contínua e irreversivermente do amaïe-
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to cLaro até o nìaì"ì'ofir l)enì escuro ('l'ab. 5 ). Oehler et a.1.. (1974J

tìcnronstríìram qr)c rs i' i l n o b a c t ó r' i a s tambõm nruclam cle cror, com o

rìLlrncnto cla tenpcr'¿ìtulir, d:r ne snra nancira que várias organopal jno
f¿íci es, notadanìcììte os pal inonrorfos (pólens e esporos) , Sen-
do assim, parece razoáve1 se inferír o níve1 cie alteração diage-
nética do querogônio (amorfo e figurado) de rochas silicosas ba
scado na mesn¿l Lrsc¿rl¿r dc cor, cons j.derando-se uma eventual inf Lu
iìncia da matriz si Ljcosa no íncl icc colorimétrico (veja Nyberg e

Scìropf , r98l).

Lrrt rocìr¡rs silicos¿ls proterozóicas, o que rogôn io c
xi"bc uma coloração quc varia clo narron arnarelado (Barghoorn e
'lyler, 19ó5), evcntu¿ìllììente conr tons ave¡melhaclos (Schopf , Ì96g;
Schopf e Blacic, 197Ì) , até o lltarron'ì bem escuro (Nyberg e Scì.ropf
1981). Nos sílox otìt1,.. ;r f rirçlo f i gLrratìa está cxccpciou¿ìlrncnto
ben preservada, por oxenplo nas Iìms , Gunflint e llj ttèt Springs
(lìarghoorn e 'l'yler , I905 ; Schopf , 196 8) a cor do querogônio inf e

re p¿lleotemperaturas catagenéticas. Ëm contrapartícla, a cor dos
querogênios SG-1 e SCì-2 (nrarrom bem escuro) sugere MO senil (cf,
'l'ab. 5 ). Contudo, aml¡os querogônios apresentam, em difração clo
raio-x, uma desorden estruturar inconpatíve1 com o índice coro-
rim6trico e conì as razões atômicas H/C e O/C.

0 Grau de Cris talinidade

Â r::rr.bolt.i f icação tìatur¿rl. da MO húnlica continetìtal
ó aconparrhada onr ci if r,ção clo r¿rio-X pelo: clesaparecimento cle uma
bancìa 1arga, dcnonl.in¿rda bancl. ? (cf . lz¿rwa, l96g), típica cle NIO

só1ida e a:norf a; o ap¿ìrecimento tl ¿r reflexão dOOZ (3,59-3,49 R)de
seni-antracito; e pela presença, nos estágios finais c1o pr.oces_
so, !1 rr¿r¡)do a t.c)flrl)c rir tu|iì atin¡c nívois dc ¡tctanrorf isnro rrlrrcrrrl,
tlls rcJ'lcxõcrs Iliti ìnrcrsiolur is (10)(ll) dr: antracito c tricl inrcrrsio
nais (kh1) de nìct¿r-¿uttrilcito c gï¿lf ite (Griff in, 1967., Izawa,
Ì9{rtì) (fig..r6). tìsta ct¡ntínu¿r morlif icação estrurural no sentido
(io:rltryi)ìto clo car.ltolto l-.ixario (llrlCf,,). e rliì itt.olììaticÌclade, qLtc sc inicia
à temperaturas crentr. cia zona catage^ética (T<z00ec), é a condi
ção que prevalece dur-ante a naturação orgânica dos querogôniol
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dc cliferentes fo¡rtes (continental , marj,nho ou misto) , Conr isto,
todos os c¡ucrogônios, no [:i¡ial da catagênese, após a perda clos
grupos funcionais com heteroátonos (0, N e S) e de grupos alifáti
cos, devem exibir um aunento na sua ordern cristalina detectáve1
pela difração do ralo-X (l.tarrison, 1979).

lle Iato , os querogônios , vía. d,¿ tL¿grLcL, desenvolvem
na catagênese, uma estÌutura grafÍtica rudimentar indícacla pelo
lparccirncnio da r.cf l.cxão .IOOZ (3,7-j,6 R) (fig. I7) (Izaw.a, I968;
l,¡r.dis, I97l lrayc's c't ar . r!)93). o grau dc cristal i.ni<lade clepe'-
dc r¿i muito do tipo da IjO precursora, Os querogênios continentaÍs,
¡ror cxenplo, aprcìsorìt¿Ìjìì unì¿l estl.utura grafítica nais ordenacla cìo
(lr.rc os qr"rerogônÍos originalre.te a.tifãticos, quanclo aqueciclos à
lrìcsna temperatur¿ì (llarr.ison, l97g) . Contudo, na metagênese, arnbos
rlucrogênì.os convorgclì p¿]ríl uma zona :i¡rdif erenciatla (l,l/C < 0, S) on
de sofrem uma reorgani zação estrutuïal (fig. .l.g). O aumento das
camadas poliarornáti cas c o seu ernpilhamento em paralero na rnetagê
ncse é aconrþanhacìo dc um decróscì:ro monótono dos espaços interca
rrt¿.las tle d0LlZ = 3,59 tì {scmi-anrracito) até c1002 = 3,S R (antraci_
to) (iìayes et at. 1983).

A bancla a , que aparece no inÍcio <la carbonificação
(l:ig. l5) dos querogôr.rios quanclo ¿Ls razões Jl/C ainda reflete¡n a
contribr¡ição dos progcrlitores quíni.cos (fig. LO; cf. fig. lg), re
r)rcsenta uma estrutrrr.ir cujos anói.s aromáti.cos estão aleatorianen_
t'e dispostos' con efeito, uma única molécur-a de aronático equiva-
1e a uma pequena clrm¿rd¿r grafítica (Oberlin et a1. l9g0), de tal
forma que a soma crcsscs anéis, que é bastante erevada na Mo conti
rìcntal-, rcsponde ¡roJ.o irlnr.gamento desta banda (Criff in, I967) .porcsta razão' a band. clo t.ipo 7 quc aparece nos crifratogramas sG-1e .S(ì-2 (tig. f9), ao invés da reflexão dOOZ, é um resultado inesperado em face do índicc tla cor e ¿a ra.áá- H/C que sugerem qu;
os querogênios pesquisacJos já ultrapassaram a fase de geração doó1eo (catagênese) ' una prováve1 expticação para a aparente desor¿emcstrutural se relaciona con as razões o/c elevados e, portanto,in
conpatíveis com a NIO naturada sob o efeito da temperatura e pres_
sao.

A nlaior j.a dos querogênj.os proterozóicos de nature_za estronatolÍtica (.i,g.:{l ì..ìrf. l:.) crrjos progenitores quÍnicos fo¡arn as



Fig. 17 - Difratograma do raio-X do querogênio recuperado por separação fÍsica-,de
folhelhõs oleosos naturos (amostra Petrobrás). Notar reflexao-d00Z.Ja.-b9m
bem desenvolvida. (0s dadoi foran obtidos en um difratômetro de-iãio-X Hi
gaku, usando-se a iadiação Cuk< , filtrada com níquel- ' a uma velocidade
ãe espalhamento de 8o/min, e do papel de 80 nm/min).
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Ix]be unô cornposicào eìementðr nò quòl ¿ ròzåo H/C é ltgeiròm9ñte mcñor que 2,0, s u 9 e r i n d o _ t r ð t ¿ r _ I e de um esqueìetó caibonjco rico em estruturòs àlifáticòs. 0corrern ¡55qq1¿¿65 oo¡dep0sjtos l¿9unareS, cujò referênCia é a Sacia de Ujntð (USA),
nos euðis a H0 origin¿ì, remanescente dàs algas e vegctòìsl0Ì tot¿ìmente retr¿b¿lhòdò por microorg¿njsmOS (U¿ctéir¿s).
flòs ¿nostrðs ñ¿ls ric¿s em Corô ð H0 õ qúase que e¡cìvsjvamente remònescente das òì9às unìCeìulares dð fònilið dðs Botriõcoccôced, rlcò e¡¡ ìipïdcos ì ineðres

Exibc r¡¿ão lllCs1 e é normôlmente rrco em oxì9ênto, sL.rgerìn-d0 u.n e s q u e ì e t o , c ò r b o n o constituído de estrutr]r¿s óoljã.omã_trcòs e hclcrocicììcàs. Ocorrem òssocjâdos ãs sór!es ¿etrí_t\còst nðs qu¿is ð subsidôncìa õ rãpida. A H0 deri;ô-se orjnci p¿)mente dos vege tð j s superìores, cujo precurro. bì;qr!,,:co prìncìÞùl e à lìqnìnà.

- Apresentà um¡ r¡¿ão H/C ljgeirÀmente nenor.que 1,5 que (jor
responde à !ñ esqueìeto caibônico rico em estrutjr¿s polr cilcljc¿s sðturòd¿s. €stão frequentemente òssocjòdos a oepoir-tos de ôr9jlòs cörbonãticðs de ðmbientes mòrj nhos, nos quôrsprcdor¡inè condjções ¿nõxíc¡s. A M0 derivè_se priÁcipaìnrente
de m¿teriòì plòncto¡,ico (fito e zoopìôñcton), pcrr ve¿es excìusivanrcnte de To aroni t cs.



55

Fig.19 - Ði. fratogramas do raio-X dos querogênios SG-1 e SG-2 e do semi-antr.acito da formaçao
Rio Freíco (subacius, 19SS) ä tÍtüfo de comparação. \otar que ambos querogênios,. apq

sar de exibirern Valores p^ru ^ razãa ll/C- <O,S (para SG-2 a razão lI/C.e 0/C foi-dete¡
ninada a partir do I.ll.=iS " do I.O.=i7) e. portanto, na mesma zona de maturaçào do

seni-antràcito, apresentan uma banda cÌo ¡ipo t (região de Z0 = 1i-51"). (0s dados -Íoran obtidos em um difratôÌnetro clo r-aio-\ ,ñri1il>s, usando-se a radiação Cuk"" , ii1
tt-ada com Ni, a una yelocic.larìc tle espalìra.rirL.nio de lo/rnin. e do papel de l0 mn/n¡in I .
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secreções mucí lagr rìos¿ìs cle cianobactérias e/ou tecido péctico cle

algas eucariótica:; (Sperman e Skipwìth ¿n McKirdy, 197ó) apresen_
tam uma compos j.ção elcn)e ntar próxima ao da vitrinita (organotita
derivada da parede ligno-celu1ósica de plantas superiores) e por
vezes da fusinita, se expostos a una oxidação parcial durante a

diagônese precoce (I'fcKirdy e llahn, 1982). Contudo, apesar de ori
gìnalmente ricos em oxigênío, esÈes cluerogênios tanbén desenvol
ven durallte a maturaç¿io orgâníca a reflexão d00Z (fiC, l9C) e in
cLusive as reflexões bi e tridinens ionais de antracito e grafite ,

quando sujeitos ao metanorfisrno mj.neral (veja French, 1964). O

grau cle crj.stalinidacle é uma consequência do aurnento do carbono
fíxado com .a perda dc grupos funcionaís con heteroátonos e de gru
pos alifáticos, Senclo assirn, a razâo O/C d.e vários querogênios hú
nrì.cos proterozóicos é talvez o marcador nais importante de que a

iilO não foi adequadamente aquecida para liberar todos os grupos
funcionais oxigenados, o que acontece no fj-nal da catagênese (cf .

Durand e llonin, 1980). Esta perda de grupos funcionais residuais
con heteroátomos, após a geração dos alifãticos, se verifica para
toclos os querogênio-s laneÌozói cos (tipo I, II e III) , conconitan
tcmente ao aparecimc.nto cìa ref -Lexão dOOZ (f ig. Ió.) . Querogênios
proterozõicos do tipo I (alginita) (veja fig. Z0), com razòes
Iìl(l < 0,6, iá exibcrn a ¡ef lexão d002 bem desenvoJ-vicla (f ig, 2L).

As razões H/C e O/C dos querogênios SG-l e SG_2 são
comparáveis aos querogênios húnicos proterozóicos do tipo IV (fÍg,
ìr)), o que signiFica que ambos são crerivados najoritaria¡nente das
sccrcções rnucilaginosâs clc cianobactérias responsáveis pela forna
ção das esteiras, e que foran parcialrnente oxidados corn a exposi
ção periódica do sedimento (c:f . McKirdy e Hahn, 19gZ), As razões
0/c sugerem tanbém que arnbos querogônios não seguirarn o esquena
c1ássico da maturação' Deste motro o oxigênio, retido na estrutura
quírnica, formou ti-gaçòcs cruzaclas que impedirarn a fornação dos
cri stalitos (termo cìue se refere ã disposição das camad.as aromá_
ticas numa ordem crìstarina pareci.cra corn a da grafite, Khovani-
Khorasani e Murch j.son, 1979) (oberlin et ar. 1974; oberrin et ar.
1980), mesmo quando cstes querogônios foram aquecidos por meta
morfismo regional' o Íncrice de cor é provavelmente a única evic.ren
cia deste aquecinetìto tarclío.
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Fig. 20- Razões It/C e O/C cJos querogênios SG_1 (t )e SC-Z ( r ) plotadas rio aiå!i"r" a" VanKrcvclcn ilustrado ¡or l"hKir<ìy 
"_iln¡n ffssZlquå*r*

:Ii', lf fe rcnças n" co,nposi çãoãicmenta, cìevarlos.querogénios estromátolíticos do p¡oterozoico e do paleozóico. Noiai qu" o, qùãrogênìos sc_{ e sG-t-;;;;'näI'äå^r.,io, ¿o=querogênios do tipo.lv iiuli"t.ãl q;;- -"ñ
g!ra1 estão associa¿o, â ,"ãireitos carl¡o*naticos cìe arnbiente, :"agunarãî-" ae inter-nrarõ, As linhas ."..;;;;;ã;ñ"a"tra¡etõ¡iãde carboni fi cação da:

I Alginita (tipo I)L Lrptrnrta (tipo II)v vrrrrntta (tipo Ill)Ir llicrinrta (tiio rIl)r t-usÌnl riì (tipo IV)
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A, (.a¡aci¿¡tiz.ação dr,t.t Gnupctt F uncíonaí¿ ccrnt.e.ndo 0xigã.níct

- O espectro de it.rf r.a-ve rrne tho ( IV) -

O espectro de infra_vermelho é urna das técnicas
que permi te inves tigal- aspectos específicos cla estrutura quínica
dos cluerogênios, principalmente a presença de gïupos funcionais
oxì.genados (cetonas, õsteres, etc. ) , bem como as rnudanças sis
tcnráticas exibicìas poï ô1es conì a naturação orgânica (Du
¡.,d c Iìpistale, 1976; Iissot e Wclte, lgTgi Rouxhlet et al.
198{); llayes et aL .l 983).

Os espcctros IV dos diversos tipos de quero
gênios fanerozóicos se assemelharn nuito àquetes obtíclos pa
r¡ ácidos húmicos c carvões, <ìiferindo principalmente nu.
:i Dtensidades das bandas cle absorção (Rouxhlet et a1. l9g0) .Os
querogônÍos imatu¡os (ripícricos, rrúmicos e mistos) apresentam ban
das Jc absorçõcs intensas devÍdas a deformação angulaï rct) e a:ci aì
(C-Cl de grupos netilas e metilenos (fig. 22), que desaparece_
ram ã medida que prosseg\re a maturùão (Durand e Epistale,
'I9 76) ' Ainda dLrïante a catagênese, conconitantenente ao de
saparecì.mento das absorções cH dos alifãticos, evidencia-se u*
banda na região entre lb30-1600 .,n-l ¡fig. ZZ), Atribui_se vãrias
causas a esta absorção, entÌe elas, as vibrações C=C de olefinas,
de aromáticos ' ou cre ca¡racias polinucleadas com z ou 3 anéis aroná
ticos (Rouxhlet et ar. r.9s0) e/ou do c=0 de quinonas tigadas ao I
de grupos 0ll vizi.nhos (steverson e Butleï, 1969), No início da ¡ne
tagônese, quando todos os querogênios indistintanente aorrr"rg"i
para urna zona incliferenci.acla, as .bandas de absorção do CH (fora edcntlo do plano) clos aromãticos desaparecem, restando apenas a
absorção em I600 cm-1 ,levida à vibração do anel.. Neste estágio de maturação, os querogônios já clesenvolveran uma estïutuïa
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grafítica rudimentar' (cf llaycs et al. 19831

Os quc rogênios húrni cos pro tc ro zói cos exibem um es
pcctrÒ tle absorção cl i fcrente (los clrrcrogônios fanerozõicos "seni s'l
l:s t.cs cspcctros c:rl.ar tcrizarn-sc lìor r)ma absorção na região de
l(r(¡()-l(,.10 t,r- I ,,r.,r.,,, t(.s nos rlrrc'r'o¡1ôn i os quc scguiram o csqucn¿ì
cIíssico da matu)açiìo orgârricl. f)or cxempLo1 os querogônios SC-t
o S(ì-2 tìros trarn rrrna irìrsolção itìtetìsa eìlì I(i()(ì- I{r50 crrr-1 t-espccc.iv;urrc¡
Lc c ,-ìr-las banclas eIr ìli¡5-147U cìlt- I (f iS,:.f). l.stas úItinurs . for:I in
tcr|¡c,tadas como cìu¡rlctcs e atribuídas a deformação axial de u-
ronlíti cos. Notâ-se t:rnrirõn absorções muito cliscretas em 3000 cm-1

_lc entrc 900-700 cm'¡1¡re Suget.cnt uma exte)lSiva substituição dos
¡r¡rcíis. A1énl disto, o esl)ectro dc IV clo querogênio SG-l revela
duas absorções, também cliscretas, em Zg00 cm-I e 720 cn-l cleviclas
a grr¡pos alifãticos l)c(ìuetìos que possiveLmcnte unem os sistelnas
do anciis aronlãtrcos (Iig. 23 ). (;orìt cfcito, r lra¡tcla cnt 720 .u,-]
provém da vibração do osqueleto carbônico clc cadeías Iineares
co¡n nais de 4 grupanlentos Cll2 (cf . Silverstcitì et a1. 1979),

Ar¡ibui-se aqui às absorções em 16ó0 e IóS0 .r- 1 
u

presença de ¡ad i cai s cro tipo c¡uinona ou seni -quinona que conpõem
a estrutura básica clcs sistenras de anéis aromátícos destes quero
gêni os . As qu i nonas abso¡vern IV en tre 1690-r655 cn-r (stevenson ã
llutler ' 1969) , porénr qu¿ìndo as carbonilas a¡rarecem em anéis dife
r('nres. a absorçâo c'nr consequi'nc i a da conj ugação estendida ¿esro
c3-sc r)ara freqüû'ci.s nrais baixas (I655-1():5 cm-1) (silverstein
et a1. 1979).

O espectro clc Iosso¡.1 îrrcia paramagrrótica.cìo clótron (lìl)E)

I'odos os qucrogônios clão sinal em espectro de res
sonâ¡rcia paranugnótrca iLo oì.ctron (lU)ì:) <.lcviclo aos ra.di. cai s .l i -vres que f azern pa rtc cl¡ sLla estrutrlra quími ca. A conccntração
clcstcs radicaj.s, Que ó clada pclo spin/g (corresponcìe a integra_L
cìo pico cìe absorção), crn geral oscÍLa entre 10I6 _ t019, d"p"r,.1",.,
<io do tipo da Mo precrrrsora e particurarmente do níve1 de alte_



cm r !c() l9ü) 2üÐ 1600 1¿OC

Fig' 23 - Espectros de absorção do Infra-verme.Iho dos querogênios sG-r e sG-Zen pastilhas de kBr (os dados foram obtidos 
"* ur'"rp"atrômetro perkin-Ejmer, na região'enti"-¿õoô_oo.o. ;;.1:";p;;";ä iàr r*suinres cotrdiçôcs: Ic (co¡ìsrrrì!c rJc tcnqro) = 3; Velocidáaå"åå-',.ã.ïàdura = t0),à t0/:g"il:ri.r mil iarnpéres. 

".ðá, uma resoruçã" qr; ;;;;àu de 2 cm_r ã
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19 76 ; l.l¡.r lch an dração díagen6ti(;a cio rlrrclogônio (l)rìr-and et at
1976i ltlarchancl er (lonr'¡tl , 1980),

O ti¡;o (ìa MO Io)]tc :influi diretalnente na cotìccn-
tração inicial clos radi cais livrc.s (Stuemer et al. 1978) e no
co)rportamento do querogônio cìur a:rte o seu craqueamento térmico
quc promove a geração qìe novos radicais (Marchand c C-ont acl, 1gg0).
st ucnìcr ct íì1. I ll)7s) c o rì s t a t i r r íì rìl cluc it cstal;i'] i daclc c colìccrìt r ¿.r

ç: ào clos r¿rdicaìs I ivrcs ó f Lrtrção clo carátcr arontãtico da MO pre-
cursora, De fato , os qircrogôni.os derivados cle plantas superiores
slto nrais conL-orìtl¡cìos trr r¿rc.ìic¿r.L livrc clo qr¡e os qucrogêrrios cle-
.i v¿Lclos de progr:rr itr¡ r'c,..' ¿llifitic:os (ll/(. 1 ). t)oréni con a n¿ttura
r'io o¡gânic:r, torlos .s (lrror-ogôrrios r-.xì bc¡r uìr ¿ìumcnto :; j.stcmático
n¿r dcnsiclarlc clos c-- solitÍrios, cLrjo v¡.Lor nrãxinro (s¡rÍn/g) cìcpc¡r
rlcrá obviamcnte rlo t i ¡-ro NIO fontc envolviclo n¿r sua síntese, A
pârti.r deste máxrrlro (ri.:ra1 c.l' catagônese ). a concentração clos ra-
dicais livres dccrcsce com a porcìa rlos volãteis (C02, IlZO,NI.l3) e
o início da ca¡L¡oni{icação ('ì'>200çC). O spì.n/g é portanto uln pa_
râmetro irnportante co¡to inclicarìor paleote¡mom6trico,

A posição do sinal , que é dado pelo valor <lo C,
também v¿r'ia conr ¿ì nrrr,r'rrção trc 2,00 36-2,0024 (Marchand e Co¡rracl
1!)80i Petrakis e' (ìranrly, lgB0), denotando a geraçãro cle novos ti
pos de radicaj,s l ivr"cs , coÌlten(lo especial-mente hiclrogênio e car_
bono (Adarns et ¿1. t!)5tì. Sc1,aJ c1. a.l . l.96S; lìetcof sky ct a1 . Ì968;
l)c'tÎakis c C¡¿r¡rrlv. l!7tJ), 'l'a I comportaÍìento. todavia, ainda
r'ìão cstá bem escrareci cìo, porque o aLì ìento do carãter aronático
do carbono resìdr¿r L, ,o f irral cl. catagênese, tendería a el-evar
os valores do g (> 2,0023) e não ¡eduzÍ_los (Marchancl e Con..ad,
I980) ' Por esta r¿rzã(), , pos.i ção cìo sinal 6 um parâmetro nìenos

'clcv¿rlte '¿ì a\¡¿ì1iação cì'hist6ria t6rmica (catage'ótica) cro que
rogê'io. Ln contr¿pur.t. irìa, o v¿rlor clo g, se'do uma característi_
ca cspccífica cro ce:rtro rl¿ìram¿ìgnétìco, pernite caracterizar o arnbicnte quÍmico do e- sol:itário, principalrnente quando o oxigên:io
c o cnxôfre f a;rcrn partc cìo r"¿.r tl .i cal livrc (lìetco.lisky ct a:l . I{168i
l)ctr¿lkis c. (ì¡anrly, l97g).

Os clLrc rogônì.os S(i-.1 e Sr-ì-2 absorvem en Rplr gra_
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Ças a estabilicl;¡dc J (ìuâsc inf ìllita, dos raclj.cais livres em so-
liclos (cf . N'larchancì , 19 76) e a grancle nobilidacle do ¿- ao 1on-
go das Ligações 1f :ros siste iir s de anéis aromáticos, que confe-
rc. una estabilidacle adicion¿rI aos radi caìs ( figs .24 e25). Ambos

clucrogônios dão valolcs para o spin/g ('l'ab.6 ) na mesma orclcnr

de grandeza que os pr-otoquerogôni.os (resí<1uos orgânícos insolú-
vcis a ãcidos f ortcs isolaclos c.le scdinentos clo Iìoloceno, Petcrs
ct ¿ìÌ, 1981) clt' rì¿ìtLìr'cz¿l ciartoìrlctoriünír. I'al rcsult:rclo niro s ig
ni f ica muito cm tcrìnos p a I c o t c rnro nlé t r i c o s , u)Ìa vez que ù posi.-
çho do sinal (g - Z ,00b) imp-Lica en tipos diferentes cle r¿rd:i -
cais livres ('lab, (t ). O valor cro g sugere que os ¿ solitá-
rios estão ligrrclos a r¿rr-licais cle núcleos aronáticos contendo o-
xi.gônio ou enxíjf rc (l)ctrakis c Crancly, 1978J. Os radÍcais orgâ-
r.r.i cos con oxigônio e enxôfrc absorven em IìPE para g = 2,004
2,007 (Austin e Given .t,,r Retcofsky et a1. Ì968; Petrakis e Gr¿rn

cly, 1978) e g = 2,008 (Petrakis e Grandy, 19i8) , respectivamen-
te.

Âs lirzões 0/C elevadas, em ambos querogênios
(SC-Ì c SG-2), c o sin;rl dc absorção lV em rcgiões de grupos qui
nó ides assegu.ram quc es tas abs o rçõe s são devidas a presença clo

oxigenio na viz:inhrurç:r cìo c.- livre. lìecliceis scmi-quinona em air
traqui.nona, suposta)ltctìte prcscntes em carvõès de séries infe-
riorcs, dio vttLoros; ilc' g., I,00,1 ct¡ consctlüôltcia cl<¡ fortc aco¡rìa
nento spin-orbitrl (Austrn e Given ¿n Iìetcof sky et al. 1968;
N{¿rrchand e Conlatì , 1980) .

As Razões Isol:.ópicas do Carbono LZ e 13

^ 
fo tross íntcsc õ o principal separador isotópi -. 12^ 1:i_.co do'-C c "(ì ('nttù i¡s fÒrlìirs iìe c rhono oxidado (Ca"aìr) 

" ag

Juziclo IU.,".). lr'ós frrscs, nrr Iixrrçäo hiológica Jo COr,tìiscrimi
17 --Þ

n lrm o t'C:

l. À dìfusão ir"r'ever-sÍvel do C02 atmosfórì.co pa

ra o interj.or da pJ.lrrrtir (Claig, 1953; Si.l.vernran e Ëpstei.n,l9S8;
Schi c.llowski , 1982) ;
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Fig.24 - O espectro de RPE do querogênio SG-L após o tratamento corn resina de troca-iônica (Subacius, no
prelò). O sinal de absorção do radical-orgânico ocorre para g = 2,006. Os demaìs sinai.s são devi
àos aos ¿- solitárros de'grupos funcronaiõ de fragmentos de Tesina. (.{s medidas em RPE foram fei-
tas à ternperaturas ambienie èm u* espectrometro dð ressonância nuclear paran4gnética com umã
f r-equência modulada ã tOOtHz e um sistema de amplificação"Lock-in"(G =ó,3x10r)).

30t0

006
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Fig.25 - 0 espectr.o de RPE do querogênio SG-Z, após o tratamento com resina de
troca-iônica. 0 sinat do radical orgânico ocorre para g = 2,006. 0 si
nal , mais 1argo, é devido a fragmenios de reslna (as medidas foram oF
tidas à temperatura ambiente em un espectrômetro de RPE com una frã
quência modulada de I00kHz e un sistema de amplificação'Iock-in" (G ;
io+lt .



TABELA

AMOSTRA

Iìesultados do espectro de RPE (ressonância paramagnética do e-irronl dos quero
gênios SG-1 e SG'-Z e de protoquerogênios recentes.

ì

SG- ].

SG- 2

Laguna Àbrnpna*
(Méx i co )

MATERIAL
AìiAL I SADO

querogênió c i anob ac t éri as
bentônicas

querogênio c i anobac t éri as
bentônicas

protoquerogê- cianobactérias
nio b entôni cas

Laguna lnbrmona* protoquerogê- ci anobactéri as(Mèxico) nio - benrônicas

B IOTA
FONTE

* Dados obtidos de Stuemer et a1 . (197g) e peters

PARÂMETROS

SPIN/gr

4,32 x 1015

9,43 x 1015

DA

6,34 x 1016

RI:

c

2 ,006

0,118 x 1017

hr

ilargura da li¡ha

2,006

2,0035

et

7,5

3,5

8,67

al . (1981), respectir-a:,enre.

2,0032 8,16

o\
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2. A reação inicial de carboxilação pela qual
CO2 entra no CicIo cte (lalvin (Schidlowski, I980, 1981 e I982)

3. E a descarboxilação e clissimilação do CO2 duran
te a respiração (Schicllowski, 1982).

Desta mancira, com o fracíonanento isot6pico a na-
tõria prina dos fotorìutotróficos ó enriquecida "t 

12C, 
"t rela-

ção aos carbonatos (Tab, 7 ), Este enriquecimento, todavia. é de-
sigual e depende dâ fonte de carbono metabolizada que pode ser o

CO, atnosf6rico e o CO, dissolvido. Por exemplo, as cianobacté
rias e algas modernas exibem valores de ol3c"oou mais positivos do
que as plantas terrestres porque consonem o ca¡bono <lissolvido
na água, nais concentÌa(io no isótopo pesado ¡13c¡ lrau. z ).

O querogênio e os carbonatos proterozóicos dão 'va-
^13_lores de ô^-C na mesna nagnì.tude que os contenporâneos (Tab.7 ).

Contudo, o querogênio, a despeito de representar MO produto do
decainento de comunidade microbio16gicas, é normalnente enriqueci
do com o isõtopo 1eve. Alguns parânetros ambientais, tais como,
temperatura, disponibilidade de C0?, restrição a¡nbiental e pH

explicam parte deste incremento 
"r-I2C 

(Gorrnly e Sackett, l97S;
McKirdy, 1976; Schj.dlowrti, fg81 e 1982), Por exemplo, Gornly e

Sackett (1975) observaran que o autnento-da temperatura da ã.gua
de 1ó a 30çC acarreta uma variação no ô13C de 3 até 6,t, em favor. l2^dq ^-C, notadamente na fração 1ipídica celular. O reaproveitamen
to do C0, liberado da atividade metab6lic.a e do decai¡nento das
cianobactérias construtoras de est.ro¡nató1itos, sob condições de
baixa disponibilidade de COr, pode increnenta¡ a MO celular com

* Os valores do ô13(: são obtidos en comparação com a razào lJCl
I2a produzida a partir da combustão completa d.e urna amostra de
carbonato pa<1rão, normâlmetìte a belemnlta da Formação pee Dee,
Carolina do Su1, segundo a fórmuIa:

(l3C/I2(. )_(t3t./)2(. - )

613C = ' "anrostra ' 'padrão x 1000
(r 3c./r 2 tìnndrãn)
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TABELÀ 7 - valo¡es de Á c-obtidos Para..carbonatos e organis¡nos contenporâneos e para a r4o sedinentar doFane¡ozóico e Precanbriaåo. ¡r"iii-ärã-ã r.ro 

"ãai!åriãaà'Ë 
-;;íi;;;;å.".on 

o isótopo ¡¡ais reve.0 sinat . indi cai inrervato, .u¡oi J.i"i", -aã - 
¡ìt-öä-,"¿-lr"i;;,Ëiä. rtr" ra. lssj: silvernan eEpstein' ress: r'rcxirdv, rszo: échiáiãwiii,-isfr, "¡åîräi å'Ë'"üiì"ìnà)1.

água do nar (ttcOl . co2: . co2 dissotvido)

l------J carbonatos narinhos pE !' recenres tc¿Icira e doloniraj

H aO, a tnos féri co

cianobactóri as, e esreiras atgais

p 1an c ton narinho

plantas terrestres

# sedimentos ¡narinhos

sed i mcrì tos não r¡arinho! fane¡ozóicos

[-------{ carvão

l---.-l lolhe thos prócanbrianos

t--.--..----.-{

I ipídeos de plancton ¡nâ¡inho

fanerozóiccis

át

chrhonelo. t \I t(IÌtiltol ít r eos prcc¡fl¡ì)tr¡¡ìl.)3
( si I ici fic¡dos or¡ ¡rão)

co
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o 12C lMcKircly, ì.97tr). ,{Icínr tlos Latorcs anìbientais, a tnaturaçiro
da lr4O sedimentacla pÌolìove um r.lc s .L o cr a nìe n t o negativo do 613C. As

reações de condensação e polimerização que se inician ainda na
superfÍcie são marcaclas pela pcrrla prefe¡encial de grupos futrci
orìais isotopicanentc nrais pesaclos (carboxíÌicos, anidas , trtc . )
(tìalinov, 1980). Excnrp1.s moclernos <lcmonstrsm que cste efeito ó
mais pronunciadO para a MO cìcrivada cle fontes marinhas, cuja for
nação supõe-se .'vcl lve r a pol ì.rnerização de clerivaclos geoquímicos
clos carbohi dratos e proteínas (Calimov, l9g0; Lluc , f9g0),

^ 
cor.ìtribuição nìajoritária cle componentes bioquí_

nri cos cspecíficos na fornração clo qucrogônio determina uma varla_
ção efetiva no balanço isotópico final. As várias fontes precur_
soras dos querogênios proterozóicos são responsáveis pelas dife_
renças de ¿13C detectaclos nos querogônios clo típo I e II (rerna-
ncscelltes de algas 1tlanctônicas priDcipalmente acritarcas) e clo
tipo III (derivado cìa secreção mucilaginosa, de natureza polissa
car'ídea, produzida pelas cianobactérias) (Tab, 7 ) . O significado
destas diferenças poss ivelrnente abrange tambén características
metabó1icas þarticula¡es destas microbìotas em fixai fotossinte_
t i crmente o carbono { Ita rghoorn ct al , Ig7 7 ) .

Os c¡uer.ogônios S(ì_ l. e SG_2 dão valores .le 6I3C,,o
intervalo fotossi¡rt6tico par¿r a MO cle fácies silicosas (Tab, 7).
Ânttros c¡uerogôni os s ão ì sotopicamente mais leves que os que
rogô'ios cìas forrnações cstrangeiras c.la mesma faixa .le idade, por
exemplo Bitter Springs e Skillogalee (fíg.26 1. As causas destas
diferenças proviìve 1nìente são clcvidas a fatores anbientais (por
exemplo, temperatura) , se estes que rogênios foram estabilizados
tliageneticamente. O cleslocamento negativo (_ 2,0?) em favor do12..(. no querogenio SC_Z,rcflcte diferenças no tipo da bíota domi_lliìrìtc, Variações no ólrt- forcn observadas por tsarghoorn et aI .(1977) ern várias facics ritológicas (carbo'ática ou silicosa) claI:n' Gunflint e atribuí.as a c¿¡racterísticas metabóricas particu-
Ì arcs clas nicrobiotas pr.ìcÌomin¿ìll¿cs.

os valor.c,s de ó13t: cìos querogênios SG_l e SC_2são ìnconpatíveis corÌÌ as observações de campo. As duas aJrostÌ.¿Ìs
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l)¡ovénì de urna área af c.tada por unì tcctollisnìo regional que clevc
tô'las aquccrdo, O aunrc¡tto (ìa tcnpc.t-atura, co r rnaturação orgânrca
o corìl o metarnorf isnlo nt itrcral, tc.ntlc, v,La da /L( g)LcL, enriqucccr o
car[ro:ro residua] con o isóto¡ro pcsado ('f ab. 7), por causa c.l o cra
{u(,irr)(,rìto tõì'mico I)rclùr(.rìe i;rl ,l;¡s ìigeçõcs ll,.-l2t: (sjlverrnan ;
ll)stcltr, 19581 Àf cKr r.cl¡, c ll¿rh', .t9821 ou cl¡ troca isotópica que sc
cl-crua cntre o C c u L __.._. à 'l 2 jS0oC (SchicìÌowski et al .oÌg úarb
llls .ì) . l)elo ìrì('nos r.ìJrir (lir:ì t r'ôs llossibìlitìrrrìc's ,jrrstil.ic¡r os valores cle. ] r.¡ ( naIJ AmDOS (lìl(, l'uËCntOS:

1. O ìetantorf is¡lo incipiente scco, isto é, na au
¡!'nr'r ;r de cloaclorcs J.. li , , l,ot- cxoml)l o, :r água { IlcKi rdy c IIahnl
I 1)S i ) ,

2. IJm cfcì to adiabático do síicx (lue protegeu o

lucrogônio de um aclucci ìcnto tardio (cf . Nyborg c Schopf, l9g1),

3. Ë una imobilidade química estrutural do quero_
gônio devida aos grupos funcion¿is contendo oxigênio, E prováve1
(luc esta seja a causa prrncipal cl¿t natìutenção clos valores del1\'c Jo querogênio Jc são cabricr Jcrìtro de níveis cìiagenétrcos,
r.'lr vez que o íncrice dc cor c.renlrncía apenas arterações de nature
l-iì ttstcil .

À Fração Solúvcì

0 Enp):ega ci,¿ 6¡.,:¡¡rLrc:aCorc.t ¡¿ct ['S para a Caracteri zcLção da
Biota P r,: c u r:; t: ¡,,¡

Yirias cl¡rsscs tìe conrpostos (,l,ab. g ) ocorrem na
forma livre em divc'sos trpos cÌe rocrras r)rotcrozóicas e são recu
l'! l:Ldos rì( lir cxt):ì\ìo r'or. solvc.tcs orgãrric(r5 uSuars. contuJo, J:
pcìrils partc dcs ta f f iìç llo ó s ingcnótic:r, ¡rolt¡ r-rc poucos conìpos Los
s¡io cstáveis às co¡rrì içõr:s georógicas, tais corìo, os carboh i crra*
tos e os aminoácidos c¡ Lrc tìesrrpa¡ocenr por conrpreto corn o soterr¿l-
l cn to (Abc lson z¡r (.rr lv j ll , l ô!) ) .

Os l.r I cl r- o c a r b on t' t o s sensu s tTi (: tu pe r faze m a clas_
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TÀBEt^ 8 - Àtguns !1pos de fósseLs gulmtcos qr¡e ocorrem em Eedl
mcnfos pré-càmbrlàhos e seua s¿a¿!o como ¡nàrcôdore;
btotó9tcos ( HcK t rdy, 1974),

Clàsse Esq\re le to cårbôñ1co båslco S tgnt fIcådo evoluLtvo

-è Icànos .noÉi¡åls
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se de compostos que apr"esenta rnaior estabilidade geoquímica. Es-
tima-se que para tenperaturas de 57çC e f !7.0Ç os seus ternpos de

vida nos sed,inentos atinjam ató l0z7 .I0I4 '5 anos, resnectiva-
rncntc' (Calvin, l!)ó9) . Craças íì capâcidade dc retenção da sua
cstrutura molecuL¿rr, distingue-se entre eles biomarc¿rdores,. atri,r
vés dos quais identifica-se os prováveis precursores biológicos
d¡ MO scdimcntat ( lìssot ct ¿ìl, ì975) , c as fontes alóctonas <.ìe

IrS, inclusive cie socììmentos protcrozóicos (McK,irdy e Hahn,lg gZ) .

O valo¡ inforlnativo dos hidrocarbonetos como bìo
marcadores varia dirct¿lmente com a sua complexi<1ade estrutural
na seguinte orclenr: alcanos llorIìais < isoprenóides < iso e antei_
so < esteranos < triterpanos pentacíclicos (Tissot e Welte, 197g),
A inportância dos ¿rlcanos norrnais refere-se a certas caracterÍs-
ticas do seu padrão de distribuição obtido pela cromatografia ga
sosa, tais cornÕ, o tipo da curva, o j-ntervalo da série honó1oga,
a sua concentração náxima, e a preferência pelos honó1ogos cor1t

núme ros ímpares de carbono (Círp"r). por exenplo, os padrões de
n-alcanos de peso nlolecular rnédio (nCrr-nC23) com máximo no nCr'
vLa" d¿ tLe-gna sugetem Mo derivada de cianobactérias extintas e re
centes (Tissot et al. 197s). o nCr, é o hidrocarboneto nais a_
bundante entre os nicroorganismos fotossintetizadores (carvin,
l9ô9), É certo que algumas cianobactérias, algas verd.es e verme_
I has c bactérias co'tóm n-alcanos (ou arccnos) de caclei as lor-
gas com preferôncia ¡rclo Cr._-^_ (McKirdy, 197ó), Apesar disto,
as clistribuições nur'quoirt'lfååorlnor os homó1ogos con alro peso
molecular (nCrr-nCrr), com preferência p"1o Círp"r, ocorrem prin
cipalmente en extratos a partir do Devoniano ðr'--corr"qüência da
contribuição adicionar dos álcoois e ácidos pares derivados de
ce¡as cuticulares dos vegetais superiores (Tissot et a,l , 19 751
N-alcarros pesa<ìos ínpares são inclusive sintetizados diretamen-
te por estes vegetais. por esta razáo, a preferêncía pelo C-
1> nc25) em extratos nìuito antigos seguramente implica ""rläfii:nação muito recente (Srnith et a1. I970; Subacius e Fairchilcl ,sub
mc ti do para publicação).

Os perfis de n_alcanos sedinentåres que preservam
taís catacterísticas, cm particular a imparidade, refletem MO bio
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clc.gradada, isto ó, principalmentc os hidrocarbonetos de primeira
geração. Estes hiclroc¡rboneto..c são :incolporados aos sedimentos
plovcnientes dirc'tantcnte clo decainìcnto celular e da descart¡oxi-
ìação dos ácidos carboxíÌicos satrrraclos e insaturados, possivel
mcnte via Sínte'sc dc Kolbe (.f:rg. 27) (Cooper e Iìray, I963) ou
enì presença de m j.ne rars catalíticos (Brooks e Snith, 1969 ; A1-
moìl e .Joìrns, 1975). ,{trav6s cla descarboxilação se justifica a

r¡cclrtuada prefclcnc ir pc 1o Cr. .. cxibicìa pe 1.os hi drocarbonetos
rlc sercl incntos inìirt.rros. uru iä!t'äu. p'evalescem na 'atrrreza os
ác j dos lineares coll rrúlret'os pares tìe carbono (Tab. g ) . I'ais pa
dr'õe s traduzem secl :i me.lrtos subnìetidos a uma história térmica
blanda (cliagenót.icrr.1 (cf. ÂJbr.ccht e Ourisson, 1969; 'lissot et
¿1. l!)71; Albrrl clrt ct. ¿ì I. 1976). Quando as condições re i.nantes
na cliagênese são rnr¡j to leclutoras a hidrogenação direta dos áci-
dos carboxílicos ó l¿rr¡c¡reci11a. Co:r isto, observa-se distribui
çõr:s con preferônciir pclos hontõ1ogos pares (Cor.) , por cxemplo,

'os folhc lhos rrcgros do Quaclri lãtero |erríferb (McKircJy e llahn,
1982) e em sed jnìcntos ovaporÍticos do Cretáceo ('l.issot ct ¿rl.
197s).

A inrltirridaclc cll r-actc¡ríst:ica dos ex tratos imatu_
)"s s(' tìiIue grlr,lrrt iv;UIc'llt t' r. 1'¡¡¡ {) l)rosscguimento (lir rrratrlr.ação
orgiinica (PhilLipi, l9b5;Wcltc, .I9(rS; Albrecht e Ouri.sson,Ì!)69 I

Iissot ct a1, 197r). o craqLrc¿l*c'to térDìico do c¡ue rogônio pronro
\/c íì rìeo-síntesc' cle ìli rlrocarbo¡retos cuja abunrìânciu nrasc"ra o
perfi I originat. Fe Ì r znìente , os hicìrocari¡onetos secundários pre
servanì parte clas c¿rrricterísti cas dos hi drocarbone tos biodegracla
cìos o que per:mi te r-cconhecer r lnesno a grandes profundidades, as
1ìontes biológicas pr.edoninantes (I.issot et a1. L9 7S) . Os extra_
tos rssoc iados ¿r rìo is r ipos pa..ìrõcs de querogônios fallcrozóicos
(tipo II e III) l 'l.r:s tr¿ìm bem co'ìo o padrão cle n_alcanos, em p1e
na f ase cìe geração clo 61eo, nrantónr traços particulares rlepencìen
clo da MO precu.t-sol. a (fig. 281 . Nos extratos continentais o per_
f i 1, a1ém da abunclânc j a cle n-¿rlcatìos longos (nCrO_nCrn), aincla e_
riìr.'. um¿r ligcir.tr l)ì.r,t(,ì.ôt)ci:r pt ìo (.-
trr.õcs crcrivados ,,,, n,,"";,,::,1" i;,:: "i:,r:'.jTl;;::::i;"t i;;,,,:;_lrrouckc', 1980).
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'l'at>e1a 9 - ocorrência cìe ácidos ca.rboxílicos lineares na Biosfera,
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Querogènios do Lrpo il - Àprese¡ìt¡ um¿ ra¿ão g/C ligeiròrìente nenor que 1,5 que corrcsponde ð um e5queleto C¡rbõnjCo rtco e¡n estrutur¡s poìj cí:clìcòs sòturòdðs, tstio frequentemente ôssocrðdos ¿ depósì,tos de ð.9i1¿s cÀrboñãticðs de ¿mbìente5 ñàrinhos, nos quèis
0redorìin¿ condiçòes ¡nõ¡jc¿s, A H0 derìvò-se prjncipòìmeñte
dc m¿teriòl pìònctonico (fito e ¿oopìðncton), po. ve¡es er-
clLrs ìvðñe¡te de TaEî,añ¿¿eo.

Querogenìos do trpo lJl t¡ibe rô¡io H,/Csl e €- nóir¿1.""r. rrco em o¡rgénro, sugerìn..Jo ur¡ esqueleto còrbono coñstituído de e5Ìrutúròs poiijrorã_tìcðs e heterocic ìi c¿s, ocorrem òssocìò¿os ii i¡.í", ¿ei.i-lrc¿5, nòs qu¿is ¿ subsidëncìa é rãpìda. A HO derivò_se Drrno¿)mente dos vegetòis superrores. cu¡o p.ecr.iã. ¡ioqrÍ.,:) orrnclpà) c ò ttqnln¡,

FIGURA 28 - Cromatograf ìa gasosa da f ração saturðda dostos ôssocjados ò querogênios do Iipo ll e(Vand ernbroucke , 1980 ) . 
-

extra
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Nos paclrões cromatogrãficos da fração saturada i
clentifica-se tanb6nt ¿ìlguns bionarcadores especÍficos, notadamen-
te os isoprenõides pristano (2,6, 10.14 tetrarnetil-pentadecano) e

f j. tano (2,6, l0, i4 tctranetil-hexadecano) . Ambos isopren6ides
são quantitativanìentc raros na natureza. O pristano ocorre em
plantas superiorcs, org.nismos narinhos e sedimentos itnaturos
(llrooks, Could c' S'r itll , l9o9). O fitano, ao contrário, ¿rp¿lt occ
praticamente só em b¿rctérias, sendo ausente em sedinentos muito
rccentes (Bluner e Synder, 196S), por esta razào, acretlita_ se
que arrbos sejam produtos diagenéticos da cadeia lateral fitol da
clorofila (fig. 29) (tìlurner e Synder, 196S; Calvin, 1969).

As E,¿í.dâncias da ônigem ALõctona d.a FS em São Gaby,ie-L

O ìnte¡valo da série honóloga nos padrões de n_
alcanos SG-l e SG-Z é amplo e exibe uma notável preferência pelo
Cí^pur, em particular entre os hom6Ìogos pesados (> nCZS).

Cal

Dis tribuições cle n_alcanos arnplas (nCrU _nC, 
n 
) em

extratos proterozóicos associados a rochas não geradoiãs (carrro-
natos e sí1ex) não implicam em MO alóctona (fíg, 30), desde que
sejam distribuições homogÈne.s ou que sugerem hidrocarbonetos se
cundários. A preferôncia pelo Cr-_^_ em ambos cromatogranas (f igl
.it c 32) é atípica para MO ,i,re",ìä11åu e seguramenre ref rere con-
taninação muito r.eccnte (cf, Snti th et a1. 1970). Atribui_se aquì-
a fonte destas contaminações a Mo proveniente do so10 retida nas
fraturas das amostras de mão. A contribuição de 1íquens, embora
não existarn evidências de líquens recobrindo as amostras, prova_
velmente justifica a concentração distoante do nCl 7, juntanente
con o nCrO (figs.31 e 32). O nCrO prevalesce nos extratos cle fungos onde cerca de ó0? consiste cle hom6logos pesados (Han evin, J9o9).

parcialmente mascarada pela contaminação, visua_
1i.za-se no perfil cle SG-1 una distrj.buição discreta, dentro das6rie nC14-nC* conr rrnl máximo aparente no nCr7, na qual identifica-se o par fitano/nCrr. A presença do fitanã, cu¡a formação nos
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R-

Fig. 29 - Sequência de _decomposição do fitol (c4deia latera1 da clorofila) ños ðedimentos (pòwe11-ã -M;=
Kirdy, 197S).
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sedinentos é lenta (Blumer e Synder, l-9ó5), e do par fitano/nCtt
con uma razáo i L,0, assegura u¡na idade geologicanente avança-
da para parte da FS en SG-l. A1én disto, o fitano é un biomarca-
dor da capacidade fotossintética dos precursores biológícos.

A razão fitano/nCrg revela tanbém que a M0, repre
sentada pot esta distribuição, apresenta u¡n níve1 de maturidade
compatíve1 co¡n a idade do sedímento em questão, A MO no interva-
Lo catagenético exibe uma razão pristano/nC' e fitano/nC* que
varia de 1,0-0,5 (Connan e Cassou, 1980; Tissot et al , 1971) . Po

r6m é difícil afirmar se a MO solúvel em SG-l é de, 6atct sin-
genética, en face do grande risco de contarninação do sÍlex por
M0 geologicamente recente, por exemplo do Fanerozóico. Sanyal et
al. (1981) provaram que os sílex são rochas suficientemente per-
meáveis para retèf, nos seus interstícios quantidades mensurá-
veis de FS en curtos períodos de tempo. O sí1ex SG-l é notadamen
te rico em FS(300 ppn), en comparação com outras anostras silico
sas do Proterozóico (cf. Snith et a1. 1970), o que suscita sus-
peita sobre a singenicidade da M0 local,

0 sí1ex negro SG-2 contén aproxinadanente 100 ppm
de FS, que inclue a1én dos.hidrocarbonetos, um ¡naterial de aspec
to sólido, solúve1 apenas em clorof6rnio, provavelnente asfalte-
nos. A fração saturada, diferente de SG-1, é rica e¡n alcanos ra-
mificados e policiclanos e r distribuíção abrange praticarnente a
série homóloga conìpleta (fig. 32) . Na realidade,
duas ou mais fontes de M0 representadas por:

distingue-se

1. Um predonínio atípico de alguns n-alcanos
(nCtZ, nCrO, nCrT) e uma acentuada preferência pelo C.
¡r nc25) f,ir", "-"*"rp1o de SG-1, denota contaminação do ,oråTp"t

2. E uma segunda distribuição nais hornogênea, com
náxino no nCrr, aparentemente for¡nada por hidrocarbonetos de 2ç
geração' Nota-se tanbém una predonínância atípica do par fitano
./nCr,, cuja relação com esta distribuição é ainda obscura,

A despeito da concent¡ação distoante do par fita_
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no/nC1g, ta1 distribr-rição de n-alcanos é sinilar aos perfis encon
trados para a fração saturada associada a extratos singen6ticos
de carbonatos estromatolíticos proterozóicos (McKirdy, 197ó; Mc

Kirdy e Hahn, 1982), Nestes extratos, a abundância dos componen-
tes ra¡nificados e cíc1icos, juntamente con o tipo da curva de
distribuição, infere MO imatura, isto é, sujeita apenas a diagê-
nese precoce. À, medicla que prossegue a catagênese, com a intensi
ficação dos processos de craqueamento do querogênio e dos dernais
componentes da fração saturada, a série homól"oga tende a se es-
treitar e o náximo desloca-se para es n-alcanos de cadeia mais
curtas (Tissot et al. 1971; PhiIlipr, 19ó5; Albrecht e Ourisson,
1969). Todavia, Pov,,e1l. e McKirdy (1973) constararan que a conti-
nuidade da naturação depende tambén da f.itofãcies hospedeira (ve-
ja tarnbén McKirdy e I'lahn, 1982). Por exenplo, a MO associada a
carbonatos profundos nen sempre mostra os nesnos nÍveis de rna-
turidade que a MO de rochas geradoras subnetidas a nesma tempera
tura (McKi.rdy e Ilahn, 1982). Etes atribuírarn a carência nos car-
bonatos de certos tipos de ninerais catalíticos que possivelmen-
te participam da maturação orgânica, Tais observações, portantq
não invalidan a hipótese ern favor da singenicidade da FS en SG-
2, apesar dos seus sinaj.s de irnaturidade, por outro 1ado, é inci
piente atribuir-se, conr base apenas nos padrões de n-alcanos, una
idade para a M0 Iocal contenporânea ao sedimento pelas mesnas ra
zões apresentadas para a FS em SG-1. po'. exenplo, se extrairmos
do perfil de SG-2, comparando-se com o perfil SG-l, os hidrocar_
bonetos que claramente denotam contaminação do solo, o par fita_
no/nC* sugere una terceira fonte de MO, al-óctona e geologicamen_
te antiga, que foi sujeita a urn fracionanento estratigráfico (cf.
Powell e McKirdy ' r97s) - Este fracionamento provaver-nente respon
de pela ausência. por exemplo, do nCrn e do isopren6ide prístano.
AIiás, este isoprenóide, bastante comum em extratos pré-fanerozói
cos (McKirdy, I976), tanb6m não aparece no perfil SG_1.
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IJESCRIÇÃO MICROSCÕPICA DO SÍLEX: 1'IPOS DË, FABRIC E A SILICIFI
CAÇ,ÃO

As aná1ises microscópicas cle 1âminas petrogrãfi_
c¿ls das anostras cìc sí.lcx sG-1 e sG-z revelaram diferenças signi
ficativas no aspccto gcral da matri z si licosa e no processo de
silicificação enr consequôncia de pequenas diferenças do ambien
te de depos ição.

Em SC-1, a silicificação preservou a feição lani_
nar' de prováve1 natureza criptalgalaminada, da rocha carbonáti-
ca original (fig.3a). Verifica-se também uma alternãncia de ca_
madas claras e escuras que derimÍta, ao longo de una secção ver-
tical, zonas que diferetn quanto a distribuição, concentração e
textura da Mo, nos seus teores em cristais de dolomita e na cri.s
talinidade do sí1ex. O estudo destas zonas, denominaclas de fa_br'íc (KnoII e Golubic,lgTg), é notadamente importante na caracte_
rização da qua.r.idade cìe preservação dos. microfósseis. por exem-
p1o' no fabnic Fl, (f ig.34) as camadas escuras são formadas por filnes
carbonosos p1a'o-paraJ-eros, de espessura submilimétrica a miliné
trica, que tingem a matriz de marron be¡n escuro. A porção mine_
ra1 consiste de síIex criptocris talino a ¡nicrocristalino, na
forna de nosáico, intimarnente associado a cristais romboédrícos
de dolomita, . Em algu:nas regiões ao fabr,¿c Fl entre os filmes
carbonosos, observa-se agregados de cristais de dol0mita maio
res. A origen deste fabrtc provavelmente se reraciona com uma
leve cornpactação pós-cìeposicionar da est.eira microbiológica e
da M0, derivada do seu decainento, nos estágios finais da diagê_
nese (sindiagênese). ¡\f ina1, este fabz,ic, apesar de muito denso
em M0, é relativamente pobre em microfósseis e em espaços aber-
tos, preenchidos com calcedônia fibro-radiada ou quartzo micro-
crístalino, nuito freqUentes em estromató1itos antigos (KnoÌI e
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Colubic, 1979; florodyski e Donaldson, 1980; Nyberg e Schopf, t9B1).
No {abrr.cc FZ (superior e inferior) (fiE. 34) o padrão de cristali
nidade do sílex e da dolonita se mantén igual a FZ, nas a MO se
distribui de for¡na diferente, A ¡naior parte ocorre disserninada na
natriz, coLorindo-a de narrom be¡n c1aro, onde eventualrnente obser
va-se concentrados orgânicos anorfos e nicrofósseis. Muitas vezes
estes concentrados apareceJn no interior de clastos de carbonatos
submili¡nétrícos, subordinada¡nente, ocorren grãos opacos (discretos
ou agregados) de forrnatos cúbicos e hexagonais (pirita) , grãos es
féri.cos arnarelados (óxÍclos de ferro) no interior cie fraturas se
cundá¡ias, e nuitos espaços abertos preenchidos co¡n carcedônia fi
bro-radiada (notadarnente ern F2 sup.) e quartzo ou dor.o¡nita nicro
cristalina. 0s espaços abcrtos que predoninam em F2 sup. represen
tan aparenternente feições prinárias nesur.tantes da expulsão de ga
ses no decorrer da decornposição das esteiras precursoras ð,o [abnLeF1' Por outro 1ado, as cavidades en F2 inf, exibem formatos nuito
definidos (arredondados) sendo prováveis pseudornorfos de cristais
evaporÍticos (fig. 34). Bn F2 sup. e inf. são abundantes tanbé¡n
clastos de tananhos variados, derivados do retrabarhanento de se
climentos contemporâneos, e filmes orgânícos, ¡nuito finos 

" irr"g¡
1ares. O da6nic F3, que apar.ece cono lentes rnuito claras (fig.34)
distingue-se dos demais pela carência de cristais de dolo¡nita e
de MO amorfa e estruturada (microfósseis) e adicionalmente pelo
padrão criptocristalino hornogêneo do sítex.

O estudo microscópico do sílex SG_l revelou que a
silicificação substituiu urna rocha carbonática, cuj a fornação envolveu: a precipitação de partícu1as de carbonatos, de ta¡nanhos
iguais ou inferiores a silte, de MO, e a deposição de clastos pe
quenos ' ern conjunto com o crescimento e desenvolvi¡nento de co¡nuni
rlades de cianobactérias bentônicas, No (abnie F2 a espessura ¿as
1âminas de sedimento e a abuncrância de crastos indica¡n períodos
de instabilidade deposicíonar das condições reinantes nornalmente
cle águas calmas e de circulação restrità. R manutenção do padrão
horizontar do acamanento dissociado de estruturas sedirnentares
de dessecação exclue a possibilidade de um ambiente de interrnaré
periodicarnente agitado. A ausência de material clástico ter¡í
geno reflete, inclusive, a pouca influência continental . Sendã
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assim, parece razoãvel atribuir-se a ação dc tempest.ade os perío
dos de instabilidade, responsãveis pelo transporte de sedímento
para o loca.I , en detrimento do cïescimento das esteiras (cf.
Park, I97ó). SÕnente durante os pcríodos de melho¡ia é,que as es
teiras precursoras òo fabz.íc Fl, tiveram um ijmportante desempe
nho na preÊipitåção clas partículas de carbonato que fazen par-
te das l.ãminas de sedimentÕ internediárias as camadas ricas em
MO. A julgar pela pouca perturbação e unifornidade do padrão ho-
ri zontal o fabric Fl reflete um arnbiente de águas tranqUilas,
quentes e salgadas.

A ausôncia de vestígios da microflora bentónica
no (abnLc FI reforça a argunentação de que a silicificação não
ocorreu precoceÍìente, isto é, a partir da pcrnineralização das es
teiras com a precipítação da sí1ica coloidal (cf. I.rorodyski e Do
naldson, 1980). Todavia, a silicificação tanbóm não acontec"u 

"pó,a litificação total do sedirnento, uma vez que observa-se no [abn Lc
Fl , filmes orgânicos e pequenas colonias, com abundante nateïial
mucilaginoso, que resistiram à compactação e ao decainento, e en
F2 diversos nicrofósseis, todos tridimensionarmente preservados.
Estes últirnos foram protegidos da cornpactação pelo suporte nine_
ra1 . A silicificação, portantor ocorreu durante a sindiagênese,
através da precipitação da sílica coloidal suspensa na água e
aprisionada nos ínte¡stÍcios do carbonato, en urn mícroambiente de
ptl ácido. com a precipitação da sí1ica coloidal , uma série de rea
ções de desidratação e cristal ízação (petcrson e Von.der Borch,
19ó5ì Leo e Barghoorn, ì.976 e Knauth, 1g79) pronoveu a fornação da
calcedônia e do quartzo m i c r o c r i s t a 1 i n o . ¡\ írltirna associação do
sílex com os cristais romboécrricos de doromita sugere uma co-pre
cipitação da doromíta sob a influência da fro 1oca1 (veja também
Dardenne et a1 . 19 76 ; Dardenne , l9 79) .

A matriz s j-licosa da amostra SG_2 exibe um pa_
drão laminar acompanrrado de uma outra fei.ção incornu¡n em sí1ex negros e estromâto1íticos que comportan microfloras (fig. 35 ). Amaior parte da matrÍ z apresenta-se virtualnrcnte fragmentada. Tal
aspecto aproxima-se muito das gretas de sinerese resultantes da
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deforrnação hidroprástica de pelítos em resposta a una leve so
brecarga de sedinentos sobrejacentes (cf. plunmer e Gostin, rggr).
Ðe fato, a análise microscópica revelou que o ,,f raturarnento,, pode
ser uma feição precoce, que apareceu logo apõs a precipitação da
sílica coloidal em substituíção a uma rocha carbonãtica nuito fi
na (margosa?) não consolidada, mas satuÌada co¡n água rica ur rífi
ca e nagnésio' os fragmentos, aparentemente cinentados corn quartzo
microc¡istalino mais grosseiro, exibern tamanhos de niti¡nétricos a
submilimétri.cos e contornos bem sinuosos. No seu interiot, o quar
tzo (criptocristarino a microcristarino) ocorre intina¡nente asso
ciado a microcristais bem formados de doro¡ni ta As partícuras de
MO (mui to abundantes ) bern co¡no os nicrofõsseis , es tão confinados
no interior destes fragnentos ou ern algumas ca¡nadas de sedimentos,
originalmente maís grosseiros, que representan urna descontinuida
de do aspecto predomirrante da natriz (f ig. 3S).

A homo ge ne i dade das estruturas sedimenta_res sugere urn anbiente de deposição de águas ¡nuito calmas e co¡npoucas variações das condições de sedi¡nentação, no qual ocorreu
uma deposição gradacionar cle partícu1as de carbonato e/ou Mo. Aausência de filmes carbonosos d.ensos indica que cianobactérias
bentônicas não participaran ativarnente da acurnuração da rocha carbonática, una vez que a maior païte da MO dispõe_se sob a f"r;;de concentrados orgânicos anorfos e ¡nais raranente cono nicrof6s
seis.

2. A MICROFLOR,A PRESERV.ADA

a. Critérios Adotados na Interpretação da Microflora

A interpretação do registro nicrofossilífero de fácies silicosas cto próterozóico baseia-se em dois tipos nrorrorógicos fundanentais: un rnorf otipo tubular senelhante a formas filamentosas de procariontes e algas (prancha lA e B), e un norfotipoesférico, solitário or.r conpondo pequenos grupos, cuja rnaioria 1e¡nbra colônias de procariontes coccoidais modernos (fra1cha IC e D). Anbos norfotipos, por sua vez, exibern urna gana limita
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P¡ancha I Fotomicrografias dos morfotipos fundarnentais e seus
vari¿!ntes degradacíonaís preservaclos nos síIex negros
de São Gab¡iel, amostra SG_1 (Fotos D, E, I, L lâmina 4,/I7-07 /80/BAl Fotos F, C, lJ, .l lâmina 4/17_07_80_SBJ
e amostrasSG (Subacius, relatório ne 2, proc . 77/gSI_
FAPEljp) (Iìotos C tårnina I/3 VIII 77/ZE) e Unaí (foto K Lârnina 5/3 vIII 77/LK). Nas fotos A e B (genrilr"nt" .uaidas por Thomas R. Fairchild) os microfõsseis 

"r.ã;;;;servados no síl.ex negro e estromatolÍtico da Fn, 
r-=

SkilIogatlee, Boorthanna (Austrátia) . Todas as escal as representam 10 ¡tn.

A-ll' Morfotipos tuburares que Ienbram cianob,actérias filamentosas
Na foto n observa_se apenas a bainh¿L coIoidaI. N. fotoB as céIu1¿ts, que cornpunham o tricoma estão intensanente
pi gnentadas e ret raídas.

C-D. Morfotipos esferoidais solitários e coloniais que
procari on tes mo<le rnos .

lr-t' I:otonicrografias que mos tram a c61u 1a ( co rpo denso e nais o-paco) em diferen tes es tágios <ìe retração, convergindo até aum grãnu1o negro central (foto H) . Na foto F distingue_se
:]i:ii"":" 

a rcsposta.ct ifcrcnciada cta trainha e cla cótula àdegradaçao"

ì -,i. tjnvelopes ceLula¡r:s vazios
K' céruIas ret.raídas preservadas durante a ciivisão,
L ' Resíduos citoplasrnáticos (inclusões do tipo I) preservadosno interio¡ de uma célu1a colapsada.

le nb r arn
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tl;r clo paclrõcs tnor f oos t t'utL¡t'ais, ontrc os r¡uais dcstacanì-se:

1. Um corpo, ern gera1, denso, consistente e opaco,
que em estágios a.vançados de aparente retração converge de un for
mato anguloso at6 um grânu1o negro (Prancha IE - I.l);

2. E urn corpo translúcido (prancha
rência entumescida, gLanulado, por vezes exibíndo
pLas, que eventualmente envolve o corpo descrito

È) .

I IeJ) de apa
paredes múlti

acina (Prancha I

A interpretação destes varíantes norfológicos como
prováveis remanescentes cìe células e de bainhas coloidais ou enve
lopes celulares, encontra respaldo nas pesquisas tafonômicas. Tais
pesquisas denonstram qr"re o prineiro sintolna das alterações pc)Af.-
na'n.t¿n 6 a retração que acontece de forma diferenci-ada na céruIa e
na baj.nha (Kno11 e GolubÍc, ]979). A parede ce1ular, por ser mais
rígida, con a rettação se clobra forrnando sulcos ou pregas. A cé1u
la perde assin o seu contorno originar e converge para un forma
to poliédrico (fig. .j(r) . Os envelopes e as bainhas coloidais, em
gcral constituÍdos de polissacarídeos hidratados, com a desidrata
ç:ão se retraen nais unifornenente, de rnodo que o seu contorno o,.i
ginal é måntido, incrusive a sua aparência turgida ou entunesci-
da (fig' 36). o fenôneno de retração abrange inclusive as cé1u1as
em plena divisão ( Prarcha I K), e as forrnas filanentosas. Nestas
úl'timas, as morfologias cìegradacionais dos t¡icomas são en muÍtos
aspectos especÍficas para f anÍri-as e gêneros (Golubic e Barghoorn,
1977). Em estágios avançados cle retração celular os trico¡nas desa
parecen por conpleto restando apenas as bainhas col0idais yazias
(Prancha IA) .

Após o rcconheci¡nento clas c6Iulas e das bainhas a
interpretação do registro microfossilífero se estende ao detalha
rnento de traços norfológicos especÍficos, notadamente as estrutu
ras orgânicas irternas. co¡n o decaimento celurar e a diagênese a
matéria orgânic¿r se distribui no interior dos nicrofósseis sob a
forma de:
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Dì agrama que reconstroe as seqüências

de degradação da célula(a) e do enve-

ìope (b) antes e durante a divlsão ce

lu'ì ar de uma cì anobactéri a coccoidaì

hìpotética (inspirado em Knoll e Go-

1ubic, 19 79) .

FÓS S IL

@
I

@

o
{

c

ra 36

SAO

Fi

I.- DIVO'-
iil

't
I

+
I

li
\r7

^È
O,
/:"

@
Io
I

gu

VIVO

"lçl
ãl-l

FÕSS I L

A



OE

1. Aglonrerados granulares negt.os, corn formatos irre
gulares, de vãrios tamanhos cuja posição varia muito no interi-or
dos morfotipos (Prancha I L);

2. [Jm grãnulo negro, estruturalmente disperso, de
t¿rmanho variado, geralmente central, cujo contorno acompanha o
do pe rfi l encaixante ( prancha I )I

3, E um grânulo negro, discreto e opaco, regular_
)nente posicionado na periferia, cujo diâmetro varia de I/S à I/Izdo perf i. I encaixante.

Â:; i¡rclr:sòcs do t ipo l, pol,.¡s su¿ls c¡t ractc rÍs t icas
c distribuição, foranr irtcrprctaclas conro ros ícìuos citoprasnráticos
coalescidos (Oehler , Ig77; peat et al , 1978; ljofmann, 1976) , pa_
ra o gênero fóssi1 Myæococcaid.as, por exenpl-o, as inclusões deste
tipo representam a prõpria parecle celular colapsacìa (Oehler,I9i7).
0s resurtados tafonômicos descartam qualquer afinidade das inclu-
sòes do tipo z com remanescentes cìe organeras celurares (cf, oeh-ler' 1977) - Tratan-se dc cé1uIas siticificadas em estágios avança
dos de ptasmó1ise, a exemplo do que se veri f.tca in uitro (KnoII e
lrrrrghoorn, 1976: Oehter, Ig17). As inclusões do tipo III são as
que apresentam maior afiniàade com remanescentes de organelas,es
pecifÍcamente corpos pirenóides (organelas corn mernbranas dupJ.as,
que se localizarn dentro ou próximo do plastídío fotossintético,que
serve para armazenar o arnido) de algas eucarióticas (Schopf e Oeìl
lL r. l97ol Ochler, 197t1, ¡:*tas .i tìclusõcs são c ¿r r a c t e r í s t i c ,, s
tl iagnósticas clo gênero cLenobotrydion descri to nas microflóras
ttittcr springs (Sclro¡r1-, l9ô¡jl schopf e Btacjc, 1g7l) Niin, yar
(Nyberg e Schopf, f984). 0 gênero GLenobott,ydíon provavelment.e represenra clorofíceas ou rodofíceas prirnitivas que habitaran as cãnunidades estromatolít.icas proterozóicas (Schopf , lg6g).

Dsta sértc (le trans.l ormações llorfoestruturais pelaqual passâm as cianobactérias e as algas, cor o decainento ceru-lar e a di'agênese, concruz a uma variedade morfológica secundária
com profundas irnplicações na taxionomia, A variedade .rnorf orógica
adqui rida , j untamente com â intraespecífica (clevido a fatores bi
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o1ógicos internos e ambientais), é responsávc I por una diversida<le
morfológica <io regrstro ÌnicrofossiLífero cle lícrcs silicosas v.i-a.

de. tegno" inconpatíveL conr a diversidade taxionômica verdacleira
(cf. Knol1 e Golubic, Ì979).

b. CaÌacterística Geral da ÀJicrof lora, com Enfase na paleoecolo
gia dos I'licrofósscis

Os microfósse j.s preservados nas amosLras SG-l e

SG-Z representa¡n uma comunidade de microorganismos típica de fã-
c ies silícosas do ProterozóÍco Médio e SuperÍor (Schopf, 1968ì
Schopf e Blacici, l97ll llofrnarm, 1!)761 Kno11, M8Z) (Tab. 10). Um SC-
1, onde a densidade rnicrofossilífera é mais expressiva a população
é dominada por formas coccoidais que incluenì 1I tara. que guardam
relações morfológicas com cianobactérias chroococcaceae e Entophy
salidaceae, 5 taxa ince).tae sedis e 3 tara com possíveis afinida
des eucarióticas. As fornras fì IÍnnentosas são raras e quanclo pre_
sentes dispõem-se perpendicular ao acamamento. Em SG-2, das três
ta.r:a. caracterizadas, todas aIóctonas e representadas por poucos
indivÍduos, duas represcntam fragmentos de filamentos mobi.riza-
dos, anbos com afinidades cianotracterianas,

A característica mais intrigante de a¡nbas microf l-õ
rulas (SG-1 e SG-2) é a falta de evidências dos nicroorganismos
supostamente envolvidos na deposição e acunuração da rocha carbo
nática original. Afinar as amostras sG-r e sG-2,notadamente sc-r,
exibem uma fina laminação que se assemer.ha a feições estromatolí-
ticas do tipo estratiforme (criptalgalami.na<.lo) que subentendem a
part j.cipaç4o dt." formas f ilamentosas (Aitken, l9ó7; Schopf et al.
l97l; Awramik e Semikhatov, 1979). Contudo, filanentos são tam_
ì¡érn vi rtualmente ausentes em várias microfloras proterozóicas as-
sociados a feições criptalgalaminadas(cf. Mendelson e Schopf,
res2).

A nicroflora de São Gabriel consiste basicamente
d. clcmentos planctôrricos, solit¿írios ou colonÍuis, e alogônicos,
fragmentos de esteiras transportadas cle ãreas vizinhas e
tleposr tadas ¿n Loco. o lrãbi to pìanctônico 

'tribuído a várias uni-
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células solitãrias (aff. Zosterosphaera sp., Forma D, Forma E, KíL
díneLLa sppl e r:oloniais globulares (Myrococcoídes spp., 2CLenobo-
trydion sp) foi inferido com base em caractcres morfol6gicos ce-
lulares (fornato oval, parede espessa e robusta) e das coIônias
(dimensões pequenas e formatos globulares), bem como nas suas dÍs
tribuições ao acaso ao longo das Laminações (cf. Knoll, 19gZ) ,

Â maioria das unicólu1as planctônicos de S¿ìo (;a_
t)¡ ic I são comporrc.tcs cor.rìs cm rl ivcrsils rrir, rol'ìor¿rs tlo I)roto ro-
zóico Médio e supcrior dc ambierìtes propicios a <ìeposição de car-
honatos (Tab. 10 ). Irnt.etânto predominan as formas planctônicas
qllc ocorrcm nil ¡il icrol-lot'íÌ c s t I o rn a t o I Í t i c ¿l rlc llelcher Isl¿rncl ll,alt.
I0 ) , ¡ìa qua I as cs tc i ¡.as foranr collstruídas pela ativida-
de da cianob¿ctéria coccoi d.a) IioentophasaLis sp, (llofnrann, r.976) ,

Várias espécies do gêne ro EoentophgsaLis fazem parte da
população alogênica de São Gabriel. porém, as Eoentophg.sal,ít sp,
nesta nicroflóru1a não formam estromat6litos, mas se distribuem
ao acaso na forma de coIônÍas gl0bulares e estão melhor preserva
das nas camadas escuras (mais ricas em MO) rJo fabnic criptalgala_
minado, onde dão a ìmpressão cle terem desabrochaclo 1o c alnen te
(Prancha lv- F-I ). Aparentemente, tratam-se de sítios de recolonização
preservados graças a resistôncia do seu material mucilaginoso ao
decaimento.e aôs esforços 'compressivos que antecederam a Iitifica
ção e a silicificação da rocha carbonática. .l,ais esforços por ri
vclnente são responsávcis peìo tl c s a p a r c c i mc n t o clos mi croo rgan r s -
mos originalmente dominantes (cf. park, r97(r), as cianobactérias
c.cc'itlais c/o, l'i lrr..tt.¡si¡s, Iir c o n t r ¿l J) ¿r r t i d a , a conrunidadc bcn_
tônica s¿ de dato L'xlst iu não experimentou unì crescimento muito
exuberante. As condições reinantes aparentenrente não foram favorá
veis ao preno desenvorvimento clas esteiras nr i c ro b i o r ó g i c a s , .oro
sugere as tentativas rna l sucedidas de recol0nização da cf. E, ar-
ca úc (Prancha V B-lì),

Yârias to.xo- da microflora de São Gàbrie1, particu
larmente os Mqxoeoecoide.t spp. e os acritarcas (Forma D e Ki),d,Lnø!
'la spp. ) são mais comuns em ambientes marinhos normais, enbora ocor
ram en ambientes restri.tos ( KnoIl, 19821 KnoI1, 19g4; Nyþs¡g e Schopf,
1984). E difícíl saber se a presença de acritarcas em são cabriel, é rrcra¡ente
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ocasional ou roflete unì ambiente de deposição aberto para o mar,
Contudo, a abundância relativa das EoentophysaLis spp. implica
numa certa resrrição ambiental (cf. Hofnann, 197ó), De fato, a
popuração fitoplanctônica <Ie são Gabriel exibe una diversidade
taxionô¡nica. nuito aqu6rn dos ecossistemas d.e mar aberto (cf, Vi<ia1,
19 76 ; Knolt, I9B4) .

c. 0 Significado llvolutivo da pïesença de Acritarcas e o po_
tencial B ioe s tra t igrãfi co da Microflora

Uma boa parte do précambriano (cerca de 2,0 b.
a.) caracterizou-se pera evolução biológica a níve1 cel"u1ar,sen-
do que o evento mais inLportante foi o aparecinento dos unicerura
res eucario'ticos. com efeito, a descontinuidade norfológica e
bioquímica que distingue os eucariontes dos procariontes (ciano_
bactérias e bactérias) (Tab. l1) constituÍ a maior divisão entre
os organisnos contenporâneos (schopf, 1g7g) e sem dúvida antece-
deu a emergência das metafitas e rnetazoários (Valentine, t97g;
Francis et al. 19 7g) .

As prírneiras evidências de presença de eucarion_
tes no registro fóssil 0cbrrem en sedimentos do proterozóico Mé-tÌio e consistem pri:rcipalnente de:

l. I'licrofósscis esfcromórficos Iargos (acrj tar
casJ, por vezes portando necanismos de exci.stanento, isolados d;rochas c1ásticas (Peat et a1" 197g; Hofmann e Aitken, 197g);

2, Mícrofósseis filamentosos grandes con rarnificações laterais, semelhantes em alguns aspectos con algas fila_nentosas verdes e douradas,. preservados em estronatólitos par_cialmente sili cif icacìos (Licari, 197g) ;

j. Filnes e impressões carbonosas megascõpicasinterpretados como vestígios de algas filanentosas marrons, ver_melhas e Verdes (Walter et a1. 1976; Hofnann e Aitken, l97g).
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TABELA 11 - AS PRINCIPATS DIFERENÇAS ENTRE A ORGANIZAÇÃO CELULAR
PRó E ËUCARIÕTICA (Baseado em Francis et a1., 197S).

Critério

'l'a manho

Presença
núcleo

Processo
divisão

Sexual i dade

Reprodução

Metabol i smo

Conposição da
parede

Procn,riolltc'

A maioria das células ê
Þequena ( 1- l-0 llm). Todos
05 lnot vlduos sao mlcros-
cópicos, Os fi l amentos são
as formas mais cornplexas.

Ausente, com o material ge
nêtico concentrado no cðñ
t ro .

Fissão binãria,

Em geral ausente; quando
presente, a t rans ferênci a
da i nf o rrnaç ão genética ê
unidirecional ( do ador
hospedei ro) ,

Não se observa o desenvol
cimento de zi go tos diplóï
des

Ausência de organelas,tais
como, mitocondrios ou clo
roplastos. Portanto, a fõ
tossíntese e a oxidação -
das moléculas não sãõ com
partimentalizaðas

GlicopeptÍdica

Euc¿rriontc

A naioria das céIulas é
grande (10-100 Èrn) GeraI
mente conpõen indivíduos
macroscópicos . Formas ¡ni_
croscoplcas sao menos
abundantes, Angiospermas
e os i¡vertebrados são as
norfologias rnai s comp 1e
XAS .

Presente e no r¡nalme nt e
envolvído por menþranas
duplas.

Várias formas de mitose
co¡n cromossomas conten-
do DNA, RNA e pÌoteÍnas.

Presente con a contribui
ção de anbos parcei rof
na troca da i nf o rrnaç ão
genética.

Formas haplóides são pro
duzidas pela neiose cb n-o desenvolvímento de zi
gotos diplõides,
Presença de várias vias
netabó1icas (gticólise,
ciclo de Krebs) conÞar-
timentalizadas. O airarato para a fotossíntèse-
loca1i za-se tanbén nointeriot de organe I as .

Parede celular celulós i
ca ou quiti.noza. GlicõproteÍnas são conuns. -

do

de

l__-=---=-_.-_
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Alguns microfósseis esferoidais de fácies silico
sas foram considerados evidências seguras da organização celular
eucariótica, com base na clisposição de um grupo de quatTo célu
las na forma de tétrades tetraédricas (Schopf, 1978). SaIvo o 99
nero G!.a.nobofttqdl.on (Schopf, 1968; Nyberg e Schopf, 1984; KnoI1,
1984), a contribuição dos esfeïoidais de microfloras silicificadas,
nâ interpretação evoluti.va do regi.stro microfossirífero é bastan-
te controvertida, A riqueza de fornas degradacionais que caracte
ríza estas ¡nicrofloras, notadamente aquelas associad.as a estroma
tó1itos, liníta o valor <riscriminatõrio dos critérios morfonétri
cos e morfoestruturâis adotados para teconhecer unicéluras euca
ri.óticas. Por ex.,mpro, em rnì.crof loras onde a distinção entre a cé
1u1a e a bainha õ prejudicada pela qualidade de preservação muito
variada' o tananho nen sempre assegura afinidades euca¡ióticas.
Vários morfotipos, ãpesar de exibire¡n tananhos próprios de euca_
riontes, representam apenas bainhas coloidais de corônias de pro
ca¡iontes cujas células foran seletivanente destTuídas (veja dis
cussão detalhada ¿n Hofmann, 1976). A1ém disto, é nuito p.o.,rá.r"1
que algumas cianobactérias filamentosas, na ausência de cornpetido
res eucarióticos, foram nuito rnaiores que seus análogos modernos.
Irilamentos gigantes (diâmetros > s0 ¡rn) con caracterÍsticas ciano
bacterianas, alguns corn afinidades 0¿ cíL!,cLf o nía.c eo.¿, ocorren en
rnicrofloras desde o proterozóico Méclio (peat et a1. 197g; Schopf,
1977) ' Taís filanentos tÕdavia são exceçôes, pois a ¡naiorÍa das
ta'xd' coccoidais e fila¡nentosas exibe tananhos conpatÍveis coÍr
os procariontes modernos (Schopf, Ig77). Estes últinos em geraJ-
são bem menores que os eucariontes e esta tendência se verifica
também no registro ¡nicrofossilífero. Distribuições de ta¡nanhos po
limodais para os microfósseis esferoidais associados a sedi¡nentos
,ais jóvens que I,4 b.a., com alguns indivíduos atingindo até 60
¡m' foram atribuídas a contribuição de comunidades nicrobiológicas
oliginalmente mistas, pïo e eucari.õticas (Schopf, Ig77 e 197g).

0s demais critérios norfológicos, conplexidade mo¡
foestrutural e o ¡nodo de reproduç:ão, são os rnais afetados pela va
riat¡ilidade mo'fo1ógica. acìquirida, com o decaimento e diagênese
das cornunidades de fácies silicosas. As i.nclusões orgânicas e oarranjo celular na forma de tétrades tetraódricas são norforogias
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degradacionais prcvist.ils para as cõ1u1as procari6ticas (Kno11 e

[ìar¡¡hoorn, 1l)76, (ìolrrlric c ìlirrghoorn, ll)711 lilr.ulc.i s ct al. 11]7fì1

Krroll c (blullic, )t)79). ,\ cxe:t:( io nlllis irìtportrnto, cuja vcrif icíl-
ção envolveu a nricroscopì.a cletrônica, refere-se as inclusões <.li ag
nósticas do gôncro CT.enobotrydi.on da Fm. Bitter Springs (Schopf,

\csto c¿ìso, os c:spóc illrc:ns fo¡anl interprctados como remanescct).tes
dc c lorofíceas ou rotlof íceas baseacios na confirmação de sua natu
leza ceÌu1ar e origen ¡riren6ide da inclusão orgânica (Oeh1er,
te77).

I"atoÌcs ambientais também influiram negativamente
na expressão eJn terrnos evolutivos das mi croflóru1as de fácies s i
lj cosas. Estas microfloras en geral são dorninadas por mícroorga-
ni smos procarióticos bentônicos , e subordinadarnente por formas
pÌanctônicas quc ìraìt j tirranr os anltìcntcs marinhos marginais e quc
se c'.aracterizam por Lltì conse rvaclor j snlo morfo_I6gico impressionan
te, Por esta razão é quc microfloras como as de Belcher IslancÌ
(2,1-1,9 b,a.) e de lìi.trer Springs (0,8S b.a.), a despeiro das
cl istâncias temporal e geográfica, exibe¡n af íniclades no seu con-
tcúdo microfossilífer.o (vcja IIofmíìnn, 19761 .

Ilarroìras ambientais (oxigenação e salinidade) e

inclusive ecológìcas (competição) restring:iram assirn muitas r,aîa
com inovações mo¡foìógi.cas representativas cla organì. zação celu_
lar eucariótica âo hábito planctônico de ambientes marinhos nor
nrais. Os acritarcas, por exemplo, isolados de seclimentos c1ásti
cos finos descìe o p r o t. c_. r o z 6 :i. c o Módio (Peat et al. l97g), reúnem
u¡ra sõrie de atri.butos us¿rclos como critérì os se guros de eucario-
dicidacle, prirrcipalme|lte. os seus tananhos (> l0-500 Um) e a sua
compìexidade nrorfoest rLltuIa.l (parede robusta, espêssa e ornamen-
tada) ' Âlgumas espócìc:; clc acrltarcas exiben mecanisrnos da excis
tanento (fendrrs c opórculos) que thes conferem afinidades com es
poros e cistos; reprocìutivos de atgas eucarióticas. Várias d"st"s
i.nov.ções morfológicas são virtualmente dependentes do tenpo e
estão restrit,s ao Iìifeano Superior e vendiano refretindo um pe-
ríodo de f ranr:a exparrslo e rarli aqàc-, cìestas formas no rneio planc
tônico (viclal e Knol l , r98 z) . hs re evento 1r-ustra na reariclacle



o sucesso dos eucariontes rìo re i.no ptanct-õnico sugerindo que
não emergÍram, aí prcva1esccr'¡rn durante o proterozóico.

SC

L ocorrôncia fortuita de acri tarcas (Forma D, K¿L-
díneLLa spp) na rnicrof lora de São Gabriel constitui a primeira
descrição formal. de eucariontes no registro microfossilífero bra-
sileiro.

Os acritarcas perfazem menos que Ig da população
p).anctônica mas destacarn-se pelos tamanhos, complexiciade moTfoestì-uturar (argumas formas exibem até provãveis mecanismos de excil
tamento; veja prancha VIII C) e qualidacle de preservação. Um ¿o,prováveis rnembros da cf . KLLd.ínø!,!-o. htlbetbozo-ic. 'r'inìofeev,1966 (pran_
cha VIII G-H: compare com a ilustraçâo cìe Timofeev, prancha LXIIlig'11), contém adicio¡rarmente inclusões mú1tip1as, negras e coûìpactas, no interior de estruturas membranosas pequenas, com gra!de possibilidade de representalem renanescentes de organelas,

A presença clo gênero KiLdin¿LLa-, reconhecido como
zoosporangios abandonados de algas prasinofíceas (Downie, I973; Vida1, l98l), é inclusive <.'e interesse bioestratigráfico, una vezque estas formas, com exceçao cJa Kildin¿L!.a ¿inlc¿ Timofeev, estão restritas ao Rifeano suþerior ((g00 m.a.) e vendiano Inferior.(700-650 m.a.) (Vidal, 1976 e 1981; Vidal e Kno11, t98Z).

i' I.AXIONOMIA DOS MICROI;ÕSSE]S ASSOCIAI]OS AO SfLEX NEGRO SG-]
SG-2

A Identificação dos Gône ¡os e Ëspécies

0 côncei to de espéci-e enpregado na micropaleontolo
gía do Proterozõico não é equÍ.valente ao de espécie biológica, ntaxi onomia dos microorganisnos rnocrernos baseia-se em caracterís titas fundamentais. tajs como, o nívcJ <ìe organização ceIular, ;fonte de energia metabolrzada e a natureza do ciclo de vida (cf,Diver e Peat, l97B) cuj as e vi dênci as pa le on to lógi cas são obscu
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rirs c inccrtíìs. ì)cstit ìltiul('il-it , o t c c o tì lì o c ì nlc n t o dc una cspócic nrì

cropaleontológica bascia-sc apctìas em critérios norfológicos que
necessariamente tên que considerar todas as causas (diversidade
morfológica adquirida e intra-específica) que intïoduzen uma di-
versidade taxionômica apenas aparente. l'al conduta envolve o Lun-
pinq ou o agrupamento dos microfõsseis em poucas ta,ra visando as-
sim urna classi.ficação mais p16xima da diversidade biológíca ori-
ginal (veja discussão em Schopf, 1969; Schopf e Blacic, l-971; Hof
mann, 1976), O Lunping é de fato a conduta mais adequada na clas
sificação dos r¡:icrofõsseis siricificados, notadamente porque estas mi
crofloras, a exemplo de São Gabriel, exibem uma diversidade morfo
lógica que não reftete urna variedade original em espécies biológi_
cas.

0s critérios morfol69icos que distinguirarn os gêne
ros e as espácíes na microfl0ra de são cabriel foran: os forma-
tos c espessura da parede dos mo¡fotipos, o tipo cle ornamentaçãc
supcrf icial (arlqui.rida or¡ origínal) , a regul,aridade clo conteúc.lo ín
terno (c61u1a retraída, resíduo citoplasmático ou organela?) e ã
presença de envel0pes externos mono ou mu1ti1amelad.os. para os
nicrofósseis coroniais adotou-se crité¡ios adicionais, tais como,
a presença ou não dc céìu1as com inv6rucros externos individuais,
a f orrna e o tamanho das corônias e a reguraridade do arranjo e di
visão celular. A partir- daí, a distinção de diferentes espécies
baseou-se na identificação de un conjunto de rnorfotipos que manti
veram entre si uma gama limitada de padrões morfoestruturais ;
morfon6tiicos freqUen te s e regulares,

Distinguiu_se cerca de 430 morfotipos entre os mi_crofósseis preservados e¡r SG-l e SG-2 distribuídos ern g gêneros e
13 espócies já estabeleciclos na literatura, um gênero e una espécie
nova c 8 t.axa informais ('r'ab.r2 ). os dois gêneros que guardam afi_nidades co¡n cianobractérias filamentosas ocorrem na amostra SG_2
onde os microfósseis sio raros, c geralmente estão associados aclastos pequenos ou representam fragme.tos cre cianor¡actérias mobili-
zad¿¡s de áreas vi z inhas .

O uso do Lumpíng na taxiononia dos microfósseìs de



'I'ab. 12 Diagrama que resume a cofìPoslçao
quanto a morlologia, lrrriotrolttia
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da microflora de São Gabriel
classificação, abundânci a e
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São Gabriel reduziu sensiyel¡nente a suposta diversidade original
em espécies biol6gicas, notadanente no sílex SG-1, onde a densida
de populacional é ¡naior, Por exemplo, o esp6cirnen colapsado ilus-
trado na Prâncha VII E, exibe tarnanho e inclusões orgânicas nuito
parecidas êon o, espéci¡nen ilustrado na prancha VII D A¡nbos fo
rarn então interpretados cono estãgios degradacionais de uma nesna
esp6cie biol'ógica original. U¡n outro exenplo refere-se ao anplo
espectro de fornas degradacionais das Eoøntophqtalia spp. en SC_1,
no qual co1ônias nonoespecíficas (originarnente cornposta por uma
única espécie biolõgica) apresent a de 7 a 9 variantes degradacio
nais (Prancha IV F-J). Estes variantes degradacionais eventuar
tnente aparecem como indivÍduos solitários.

Por outro lado, a despeito de u¡na aparente incoe
rência con o !-unpíng, os rnorfotipos ?G.d-e.nígndtiá (prancha VI E)
e prováveis tnenblos a6ó, Ca,Lq (r a pho.enct id,e,s sp. (prancha VI I F) não
forarn inteipretados como variantes degradacionais de uma nesma es
pécie biolõgica, como sugeriu Hofrnann (r976). o decai¡nento ceru
lar e a diagênese não justificarn satisfatorianente as diferenças
de tamanhos entre os coïpos orgânicos internos dos cattqoaphaønoi
del sp, e dos Glenct|otnqdLon sp, A tendência prevista .o, o prorl
seguimento da diagênese é o desaparecirnento das estruturas inter
nas juntamente con uma retràção acentuad.a da inclusão orgânica
¡cé1ula ou organela) ' Em sG-r onde a qualidade de preservação da
microfl6rula é ben i_nf erior a de Belcher Island (Hofrnann, 1976) e
de Bitte¡ Springs (Schopf, f968) fica bern evidente que as incl_u
sões internas que ocorren nos aff. Canq o t phaeno ídet sp (IZ,g )ûn),
r;Lro abrange formas nuito parecidas com as de Ber"cher rsland (cf, pran
cha 9, tigs.4-ó, I,lofnann,1976) - representan cél,ulas retraídas uo
invés de remanescentes de organelas. os provãveis ¡ne¡nb ros dos 7
GLønoboi.nqdíon sp, ltøn,su Schopf, l9óg) carecem das estruturas
menbranosas, porén exibem con regularidade u¡n grânu1o interno, de
dimensões pequenas (- 2,3 ¡.rm) senpre posicionado na. periferia da
cé1uIa.

0s fatores biolõgicos internos introduzira¡n também
una expressiva plasticídade aos nicrofósseis de são Gabriel. É o
caso' por exenpl.o da espëcie nova unselh¡n banrbuiense (prancha Iv A-E)
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e da cf, E" dJLcat d. (Prancha V B-F), A preservação dâs norfologias
intermediárias do ciclo de vida da cf , E, o.\ctú.a contribuiu para
caracteri zar o seu morlo de reproclução (.lig. 37) e a classificação
cie vários indivíduos solitãrios,

b. Local-ização dos Espõcimens Ilustrados

0s espéci.mens ilustrados nas Pranchas I (exceto C

e K), IV, V (excerto I o C), VI (exceto 
^), 

ViI, VIII, XI e X são
encontrados nas amostras SG-1. (1âninas 4/I7.07.80/e.A. e 4/L7,O7.BO/
88) e SG-2 (1âninas I/17.07.80/4A e I / I7 .0 7 . 80 / 4. 2 . 4) . As fotos C

e K (Prancha i), F e G (Prancha V) e A (prancha VI) pertencen a

amosrïa SG (.lânrinas 1/3 \'IIl 7t/2]È: I/3 vIIl;. 71/IL) e Unaí (5/3 yIII 77/IK),
coletada por Dardenne et aL (1976) e pesquisada durante bolsa de
lniciação CientÍfica nc 77/8SI - Fapesp sob a orientação de Thomas

R. Fairchild. Para a localização dos espécimens nas 1âninas petro
gráfícas foran feitas duplicatas en branco, nas quais assinalou-
se com um X a posiçao de cada espécinen, As 1âninas petrográ
ficas e suas duplicatas fazem parte da coJ.eção de tese do Departa
mento de Paleontologia e Esrratigrafia do IGUSp: lâminas 4/17,07.
80/84 (cP/L-6E-1) i 4/17.07.80/88 (cp/L-68-2) i t/17.07,s0/4A (Gp/L
-6E-s)', 1/17.07.80/4.2.A (GP/t,-68-6) ; s/s vrrt 77 /rK (cplL-68-14);
r/3 vrrr 77/28 (cp/L-óE-13); 1/3 Vrfr 77/rC (Gp/L-6E_12).

c. Descrição Sistemática e Relações Biológicas

Divi s ão Cya nophyt a

Classe Cyanophycc ac
Ordem Chroococcalcs Wet t.s tein , IgZ4
Famí1ia Chroococacceae Naegeli, 1g49
Gênero Mqxococcoidør Schopf, 1968
1,1 t1 xo co cco ,i-d e-t s p . a
P¡ancha Ii A-C fabela 12

Descrição: Células esferoidais a irregulares (5,6-9,0 )rn) , por ve
zes achatadas devido a compressão mútua, norfologica_
mente muito sínp1es e con textura superficial honogê
nea ou finanente Ìeticulada. Ocorren na forrna de co1ô
nias globulares conpostas por algurnas dezenas de cé1u
1as.
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I)iscussão: A dil;tinqào das diferentes es1:écies de Myæococcoides
na mlcro.f. l.oru de São Gabriel baseia-se no tamanho ce-
luIar, na sua organização col.onial e no núnero de in-
divíduos por colônia.A espécie M sp.a caracteriza- se
pelo tamanho das células (<10¡.rm) e por formar co1ônias
globulares muito populosas com várias dezenas de in-
divíduos que flutuam em un abundante naterial mucila-
ginoso. A qualidade de preservação é muito variada e

não perrni tc comparações con os M. ca.ntabrígíensis que
ocorrem no sílex negro do Conglomerado Draken (Kno11,
1982). A distribuição aleatóría das colônias na ma-
triz silicos¿r infere o seu hábito planctônico, A mor_
fologia o o tamanho inequivocamente sugeren afinida_
des com Chroococcaceae (cf, Schopf, 1969).

Myxococcoides sp. b

P¡ancha II D-E l'¿rbeÌa 12

l)escrição: Cé1u1as esferoí<.lais a irregulares (g,0-14,0 pm) even_
tual.rnente co¡n inclusões orgânicas, de parede robusta
(1 ¡m de esp,) comumente na forma de aglomerados celula
r.es, com ou sem material mucílaginoso, contendo de S

a 8 indivíduos.

Discussão: Ern geral , as colônias de M sp.b. compõem_se de poucos
indj.víduos que eventualnente apresentan uma disposi
ção sinétricâ. que assegura afinidades con Chroococca_
ceae (veja prancha I,Foto C ), As inclusões orgâni
cas, em alguns indivíduos, foram interpretadas simples_
rnente como resíduos citoplásnãticos coalescidos,

? llg æoco ccot des sp,
Prancha II Ir*C l'ab. I2

lescrição: Cé1u1as esferoidais e angulosas (1g,0 a 25,0 um) de as_
pecto hialino, parede robusta (0,7 )¡n de esp.) .e superf í_
cie grossc jì.¿ìmente granulacìa com um nítido grânu1o
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Prancha rl - r'lyoococcoides spp. preservados em râninas petrográfi
cas do sílex negro de São Gabriel, amostra SG_I (Fo
tos A,B,D,E,F,G 1âmina 4/I7-O 7-80l8A;foto C lâmina
4/I3-0 7-80lBB).'lodas as escalas representan 10 ¡m.Afoto F é uma montagen fotogrãfica.

A-C Na foto A. Odestaque é o formato globular e o tamanho da co_
lônia de Myrococcoidøs sp. a. En aumento Ìnaior (foto B) as cé
luIas estão visìvermente retraídas e flutuan lruma matriz mu-
c i l aginosa (cf. foto C).

D-E Myæococcoidee sp.b , As céluIas são maiores e exibe¡n parede
robusta e superfície grosseiranente granulada (vide foto E),O
material mur:ilaginoso é também menos abundante,

l:-c ?Mgæoxococcoídes sp., No.tar que as cé1uras são envorvídas in
dividualnente por uma tênue bainha nucilaginosa e alguns es_
p6cimens exibem urn grânulo negro central.
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interno. Una tênue muciLagern recobre cada indivíduo do

grupo '

Discussão: Estas; células são diferentes dos espécimens descritos
origínalrnente por Schopf (1968) como pertencentes ao

gêne:ro I'4gæococcoídes sp. , mas assenelha¡n-se a alguns
exemplares da esp6cie M. cen tab!í, giens ís descrito por
Kno1l" (1982). Knoll (1982) in c lu,i este taæon no
grupo dos incertae eedie enfatizando que o gênero MAeo

coceoides provaveLrnente acomoda diversas populações de

esferoidais, cujo intervalo de tarnanho (3-35 ¡rn) t'eú-
ne retnanescentes de rnicroorganisnos . fotoautotrõficos
prõ e eucarióticos (veja tanbén Horod¡ski e Donaldson,
19 80) .

Gênero Sphaerophgcus Schopf, 1968
Sphaønophqcq's sp,
Prancha III A-B Tabela 12

Descrição: Pares de c6lulas, esferoidais ou elipsoidais (S,Z aS,Z
!rn) , sem envelope celular individual que fLutuan nu-
na natriz rnucilaginosa. Ocorren na forrna de colônias
globulares pequenas (-23 

¡urr) ¡coñ no náxi¡no doze indiví-
duos,

Discussão: No tamanho e no arranjo (en pares) estes norfotipos
são semelhantes a menbros do gênero Sphaez,ophycue
(Schopf, 1968)q com a espécie S.nediun descrita na mi-
croflora de Disnal Lake (Horodyski-rl Donaldson, 1980).
Contudo,em São Gabriel os'. Sphaerophycue sp f ornarn colô-
nias globulares, o que não acontece nas rnicrofloras de
Bitter Springs (Schopf, 1968), onde foran originalmen-
te descrítos, e de Disnal Lake (Horodyski e Donaldson
19 80) .

Gênero GLoeodiniopsis Schopf, 1968

GLoeodiniopsís ef, G. LameLLoea

Prancha III C-D Tabela IZ
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Prancha III Microfósseis unicelulares preservados em 1âminas pe
trogrãficas do sÍlex negro de São GabrieI, anostra
SG-i (Fotos A,B,E,H,I, 1ârnina 4/17_07_80/gA; fotos
C e D tâminas 4/¡7-97-80lBB) amosrra SG (fotos G, H,
1âmina I/3 VIII Z7/IL) Todas as escalas representam
10 ¡-rm. A f oto A é uma montagern fotogrãf ica.

A-l\ sphaenophycua sp.Dstas colônins caractcrizi¡m_sc pelas cé1ulas sempre em pa re s,

C-D 0Loeodíntopsís cf. G. LameLLosa, Notar que as célu1as (corpo
mais escuro, cf, foto D) exiben textura granulada e baÍnhasmúItiplas que as envolve individualmente, ben como o par,

E. Forma A..Verifica-se claramente que cada grupo de ce_1u1as(subcolônias nenores) está isolado pelos 1imítes do enve_Iope muci Iaginos o, n o qual flutua
F-I Morfotipos solitãrios ihdiferenciados com afinidades Chroo_coccaceae. Vários deles provavelrnente representarn apenas envelopes celul¿rres vazios (foto H). As cóIu1as exibem 

"fgrru,diferenças morfológicas ' no tadarnente a textura superficial,
que sugere tratar_se de espe-cies cliferentes (compare o esfe_roidal ilustrado na foto C ,?tluz,oníoepo|a sp. com o d.a fotor).
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Descrição: Pares de céIul.as esferoidais (I0,0 x 7,6 ¡.rn) , pigmenta
das , superfi cialmente reticuladas e retraídas envolvi-
das por um espesso envelope individual, e por envelo-
pes múItiplos.

Discussão: Na nricroflora de são Gabriel apenas dois pares de céru
1as guardam afinidades con c. .(.aneLLosa (tøntu
Schopf, 1968) , notadamente por causa dos enveLopes
múItiplos. Ë prováve1 que estes pares representem es_
tígios do ciclo clc vida da ÕLocodiníopoia LameLLosa,

- Morfotipos com afinidades com a Chroococacbeae
Forma A

Prancha III E Tabela 12

Descrição: Co1ônias formadas poï pacotes de cé1ulas pequenas (2,7

¡n de diâmetro) que flutuam numa matriz rnucilaginosa,
contendo de 6 a 10 indivÍduos sem envelopes celulares
individuai s .

Discussão: Estas co1ônias são muíto freqüentes na ¡nicrof rora de
São Gabríel, porérn a qualidade de preservação é muito
variada. A sua organização colonial é ra¡a em micro
floras proterozóicas nas lembra vagarnente algunas co
lônias ðe T ¿fnq.phuc&¿ sp. (Oehler, l97B). O que clife
rencia estas colônias dos T zttto,phqcut sp. <io Dolomitã
Balbiriní, que ocorrem també¡n em estromatõritos sili
sificados do Grupo Ba¡nbuí em São Domingos, Goiãs frãja prancha I, Fíg, t0; Fairchitd et al, 1980), é a
pequena distancia que sepaÌa as céIulas e a ausência
de pseudo-tétrades. Não se exclui a possibilidade des
tas formas representaren remanescentes de bactérias
(anaeróbicas) responsáveis pela decomposição das es
teiras.

- Morfotipos sol i t ãrios indife¡enciados
Prancha III F_J Tabela lZ
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Ðescrição: CéluLas soIj,tárias, esferoidais ou ovais (9 a I3 ¡n),
de parede fina e textura superficial finamente reticu-
da ou granul ada.

Discussão: Devido a sua sinplicidade norfolõgica e tarnanho, estes
norfotipos podem representar diversas espécies de cia_
nobacté.rias coccoidais Chroococcaceae freqüentes em vá
rias microfloras protetozóicas. Alguns indivíduos lern
brarn nrernbros do gênero Hunoniodpona sp,(prancha III G),
descrito na rnicroflora de Gunflint, Canadá (Barghoorn
e TyIer, 19ó5).

UttucøUwn bambui¿n¿ ø, gênero novo
Prancha ]]-E Tabela 12

Diagnose: Cé1utas esferoidais ou ovõides (-10 a J-5 ¡n), honogenea
mente pignentadas, com ou sen grânulo negro central ,en
volvides por u l envelope rnucilaginoso, consist.ente e
espesso (-S,5 ¡n) de superfície granulada e conto-rnos
bem definidos. Ocorrem cono indivíduos soJ.itários, em
pates ou t¡íades, eventualnente conpondo aglornerados
celulares poliespecíficos (fornados originalnente por
mais de uma espéiie biológica) . O modo de reprodução é
por fissão binária, en três planos perpendiculares,

UnucøLltn 6a"nb uíønt e, espécie nova

Descrição: semelhante ao do gênero. o comprinento totar dos indi
vÍduos (céluta mais bainha) varia de ZI ,S à 1ó,S ¡n,durante â divisão celular (rnedida efetuada ern 12 exenplares)

lrtimologia: (Unu=cofre; cøl-., ttm=p eq u e no ) Cofre pequeno que guarda
pertences valiosos (.em tupi_guarani) e corn referência
a sua ocorrôncia no Grupo Banbuí.

llo1ótipo: prancha IV, Foto B, ilustra o esp6cimen que reúne as
características ¡nais salientes.

Localidade: Anosrra SG-r (1ânina petrográfica ne 4/17,07.80/gA e B)
coletada por Thornas R. Fairchild g kn a oeste da roca-lidade de São Gabriet (GO),

Para a localização dos espécines na lârnina, veja 1â
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Prancha IV Morfotipos solitários e coloniais preservados em lã
m.inas petrográficas do sílex negro de São cabriefl
anostra Sc-1 (Foros F,G,H,J, 1ânina 4/L7_07_80/8A ;
Fotos B,C,D,E,I, 1âmina 4/17-07-80/BB) e anosrra SG
(Foto A, 1âmina S/3 VIII 77/tk). Todas as escatas
representam l0 ¡m,A foto Fb é uma interpretação grá
fica da colônia Fa. A foto I é una montagem fotográ
fica,

A-E ' lJ t'u cè:l'lwn bambuiense (gênero novo). o holotipo aparece nafig, B. A seqUência de fotos (B_E) mostra o ¡nodo de reprodu
ção da espécie nova Urucellum bambuúenee na qual nota_se umeventual surginento de um grãnulo negro central (foto D).
Não se observa, durante o seu ciclo de vida, a produção de envelopes múltipros (comparc com cLoeod,t)níopeie cf, c. Lo,nntl
Zos¿, ilustrada na p.iancha III figs. C e D),

F-J. EoentophyeaLíe sp. a. corno se obser.va nesta seq(.tência de fo_tos a. Eo enfophq aaLit sp, de São Gabriel exibe, a exenplo deE.beLcheyenois (confira com Hofirnrn,1976 ) , um amplo espectro
de fornas degradacionais, Em algunas co1ônias ¡foto F_.1¡ ascélu1as estão preservadas e são envolvidas por bainhas mrlL_tiplas ¡nuito consistentes. A maioria delas estão en pares.
En outras colônias restaram apenas fragnentos das cólulas,preservadas no interior dos envelopes (foto I, confira coma seta). Quando a retração cerular foi muito intensa obser_va-se apenas um grânulo negro central (foto J).





Discussão:
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nina duplicata que faz parte da coleção do Depto. de

Paleontologia e E,stratigrafia ( TGUSP) .

Os nrorf otipos reunidos sob este taæon sáo muito pa-
recidos com as for¡nas descritas como Eozggíon sp.(Hof
¡nann, 1976) e GLoeodiniopeie LaneLLoea" enend, por
Knotl e Golubic (1979) (veja tambén Kno11, 1982). Po

rém ern São Gabriel a preservação do ciclo de vida
desca espécie, juntamente com as morfologias interme
diárias daG,LaneLLosa (eenazr Schopf, 1968) , prova
que se trata d. e. [al.o de um gênero e espécie nova
que exibe afinidades com a cianobactéria
Chroococau,.s turgidus Naegeli,

mo cle rn a

FamíIia Entophysatidaceae Geitler, 1925

Gênero Eoentophysa Z.ie Hofmann , 1976, (emend, por Mendelson
e Schopf, 1982).

Eo o-nto ¡thgt aLil sp . a

Prancha IV F-J 'labela 12
VA

Descrição: CóIu1as intensa.mente pigmentadas e retraídas, cujos
fornatos variam de esferoidal até anguloso (poliédri_
co), eventualmente restringindo-se a un grânulo negro
central , As ce-lulas são envolvidas por un espesso en-
velope ceIuIar, bastante coeso e de aspecto e1ástico,
nas com contornos bem definidos, Ocorrem co¡no indivÍ_
duos solitários, sendo mais freqüentes colônias, con
10 ã 20 indivíduos, formadas por cé1u1as e/ou bainhas
nult.ilameladas que flutuan numa matriz r¡ucílaginosa
consistente e abundante,

Discussão: Eoentophgóa!-íó sp.a. exibe toda a sórie,de variantes
degradacionais (prrancha IV I e V A) (tapsulata t capsu_
lata tripunctata, punctatd) que ca,racte ríza a E, b¿t
c,he¡"¿n¿i¿ descrito por Hoffr¡ann, 197ó, cf . pg. l04g). por ouqro làdo, diferern das E. behcrt enønÁ ia por!,ue não forma¡n estãi
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Prancha V Eoe.ntophysaZis spp, preservadas em 1ãrninas petrogrã-
ficas do síIex negro de São GabrieI, amosrra SG-I
(1ämina 4/I7-0 7-80l84). Todas as escalas represen-
tan 10 ¡m , As figuras B e G são nontagens fotográfi
c as .

A. Eoentophyealis sp, a , Notar que nesta colônia algunas céIu_
las estão preservadas

lÌ-lr. cL, EoenëophyaaLia arcata. 
^ 

toto R ilustra urna co1ônia cia

cf. E, a"cata na qual estão preservados os fenótipos de
transição do seu ciclo de vida. Notar o aspecto difuso e

multilaneLado do envelope mucilaginoso (confira fotos D e

F). Algumas c6Iulas .apresentam grânu1o negro centr.al.
G. Eoentophyealis sp. b, O destaque desta colônia é o seu for-

mato subesférico. As céIulas (ou envelopes celulares va_
zios) exibem tipos distintos de inclusões.
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ras, mas ocorrem como colônias globulares, nelhor pre-
servadas nas camadas escuras, constítuídas por poucos

indivíduos geralmente em pares' Estas coIônias, dão a

impressão de que as Eo ønfo phga aI-Lt sp.a. fora¡n preservadas
no início do processo'de forrnação da esteira. Tratan -
se, provavelnente de componentes alogênicos transporta
dos de áreas vizinhas e depositadas ín Loco.

cf . Eoentophg s alis a.r,cata

Prancha V B-F 'labeta 12

Descrição: CéIulas esferoidais a quadráticas (8 a 13 um) compac-
tes e intensamente pigrnentadas, envolvidas por un enve
lope celular individual monolanelad'o de aspecto difu-
so. Alguns indivíduos cont6n inclusões orgânicas (grê
nulos opacos) , Ocorrem cono indivíduos soLitários ou
fornando colônias com dois, três ou mais conponentes
envolvidos por uma bainha coloída1 difusa s nultí1a-
melada,

Discussão; Esta espécie é.nuito semelhante no tamanho e organiza
ção colonial. com nembros de B.a.ycata descritos por Men

delson e Schopf (1982) na Fm. Tunguska (URSS). As có-
1ulas, intensamente pigmentadas aparen tenen te sao
mais resistentes a degradação do que os envelopes, A

qualidade de preservação da E. a?ca.ta de São Gabriel é
inferior as forrnas descrÍtas;en Tunguska. O nodo de
reprodução (fig,37) e o hábito bentônico foram inferidos
graças a preservação fortuita de urna co1ônia no iní_
cio da formação da esteira.

EoentophysaLís sp.b

Prancha y 6 Tabela 12

Descrição: Ba:lnhas (ou cé1u1as) subesferoidais (_ l0 urn) que com
põem uma única coIônia subesf6rica sen matriz nucÍIa_
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gÍnosa co1onia1.

Discussão: A característica nais narcante desta coIônia que a di-
fere das demais é a sua organização coLonial muito se
nelhante a exemplares da E, dí¿mala"hen¿ø, ilustrados poi
Horodyski e DonaLdson (1980 ; veja pg,t47, Fig. t IB) .'
0 astrrecto dos indivíduos aparentenente sugere tratar-
-se do envelope celu1ar, que é em geral nais resisten
te a degraclação que a pr6pria cé1u1a (cf. Horodoyski e

Donal.dson, 1980) . Nota-se dois tipos distintos de in-
clusões orgânicas, um grãnulo negro opaco (-I,25 yrn) e

vestígios orgânicos muito claros.

0rden Osc illatol.iales
Famí1ia Osciltatoriaceae (S.F.Gray) Harvey, I836
Gênero? SaLome, Kno11, 1982
'l SaLone sp,
Prancha VL{-C 'Ì'at¡e1a I Z

Descrição: l'ricoma largo (4s,6 ¡rn) em corte transversal , envorvido
por bainhas múltíp1as, pouco nítidas, en conseql.lência
do espesso mateiial mucilaginoso que circunda o esp6_
cirnen. En secção tongitudinal, as c61u1as que cornpunham
o tricona praticanente desaparecetanrrestando apenas
una seqtlência de 4 células, na forma de disco.

Discussão: Este fóssi1 é único na nricroflora de são Gabrier e pro
vavelmente representa fragrnentos do f i1a¡nento original
transportado e depositado no rocal. Em corte tïansver-
sal, o seu tamanho e as bainhas múltiplas lembram mem_
bros da espécie Saltsme süaLbard.ensis presentes no Con_
glonrerado Draken (c.f , l)rancha IIl, 11íg. Z, ín
1982).

Gênero Siphonophg czzs Schopf, 19óg
SiphonoplLycrs sp-
Prancha VI D I'abe1a 12

xriri r r
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Prancha VI Morfotipos tubulares e esferoidais preservados em
lâninas petrográficas do sílex negro de São Gabriel
anostra SG-2 (Fotos A,B,C, 1âmina I/17_07_80/4A efoto D, târnina I / t 7 -0 7 - 80 / 4, 2 . A) e amosrra SG_t (Fo
tos E, F, tâmína 4/17-07-80/gA) . Todas as 

"scul"lrepresen tam 10 ¡m,
A-C. ?SaLone sp.,Todo o fragmento (foto A) aparece envolvidopor una nucilagern muito abundante, na qual observa_se al_gunas células pequenas (foro C). O tricoma é bem largo. Notar as bainhas múJ tiplas que envolvem o tricoma (foto Bt

D. Stphonophy c¿¿s sp,

E-F. ? GLenobotrydion aenignatís, O norfotipo solitário (foto E)está melhor preservado que as formas coloniais, cujas cé1u1as já perderam o seu formato esferoiCal original 
"r;;;;exiban,com regularidade, um grânulo negro periférico (fotoF), Notar a tênue ,rciI^guln que recobre o espécimer.r solitário,
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Descrição¡ Bainha tuburar (l!) ¡n cle cliâ¡netro) sern clualquer vest
gio do tricoma, não septada e sem ramificações,

Discussão: A analogia deste fragnento de filanento com membros
do S.iphonophycus sp, descrito por Schopf (196g), ba_
seia-se principalmente na ausência do tricoma e dimen
sões da hainha.

Di vis ão ?Chì.orophycophyta ou ?Rhodophycophyta
Gênero ".GLenobotnydion Schopf, 1.96g (emend. por Nyberg

. Schopf, I9B4) .
? GLenobotrg dton aení gmati s

Prancha VI E- F 'lab e 1¡ I 2VII A

Descrição: ÇéIulas esferoidais ou elipsoidais (9 a LZ yn) transpa
rentes portando um grânulo negro e compacto (2,0 a Z,S
pm) sempre posicionado na periferia, ocorren como indi
víduos solitários, eventualnente envolvidos por una tê
nue rnucilagem, ou for¡nando aglomerados celulares poli_
específicos e/ov na for¡na de co1õnias con poucas deze
nas de indivíduos

Discussão: E difícil estabelecer com segurança afinidades destes
norfotipos com os GLenobotrydion aenígmatíe descritos
na mic¡oflora de Bitrer Springs (Schopf, l9óg; Schopf
e Btacic, 1971) e Min,yar (Nyberg e Schopf, I984) por
causa da qualidade de preservação bastante variada dos
microfósseis em São 6ab¡ieI. Contudo, eles exiben al_
gurnas semeJhanças com variantes degradacionaÍs desta
espécie iLustraclos por Knoll (veja Fig. 4H, Knotl,f9B4). Em São Gabriel os ?G. aenignatía ta¡nbém não apre
sentam as estruturas r¡embranosas diagnósticas do gêne_ro (cf. schopf, rgós) no inte¡ior da qual se 10car"iza
regularmente o grânulo negro interpr"etado cono corpopirenóide (Oehter, Ig77; Nyberg e Schopf, I9g4),

tl
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Morfot ípos fnce ntae sedis
6ênerp af f , GLobophycus sp,
Prancha VII B-(t tabeta t2

[)cscrição: Vesícrlas csfcroirlais (ló u Z3 pln) transparentes, dc
parede espessa, no interior da qual ocorre urn corpo
compacto de formato irregular, apalentemente colapsa_
do, por vezes intensamente pigmentado, Ocorrem como
indivíduos solitários ou em coloniais, de dois
três indivíduos.

ou

Drscussão: 0s aff. GLobophycus sp, <le São Gabriet são semelhan_
tes aos espécimens classificados dentro deste gênero
presentes na microflora de Belcher Island (Hofmann,
r97ó). l)o.ci¡n .mtros llão cx irrc'nr as c a r ír c t c r í s t i c a s cl iag
n6sticas clas fortras aLrstrâl jatras (cf, Schopf, I96g;
Schopf e Btacic, L97l). É muito provãveI que estes es
pécimens representem feições degradacionais, em .on]
cordãncia com as interpretações de Hofmann (I976),mas
a qualidade de preservação e o reduzido número de e_
xemplares não pennitem inferir relações com outros mi_
crofósseis ou a. caracterização de um novo taÍon.

Gênero af f . Zo.t.tetto.tphctøz'a Schopf , 196g
aff . Zo^.terLo,s¡tltctztta sp..
Prancha VII D-l: Tabela 12

Descrição: Célu1as grandes (ca. cle

granuladas, solitárias,
ria 1 nuci taginoso pouco

çõe s orgân i cas opaca s e

35 prn de diâmetro) , finamente
e circundadas por um mate_
de finido, Contém concentra
centrais.

Discussão: O espécimen ilustrado na prancha VII E,6 muito pareci
do con membros do gênero Zotfettoaphauno Or"r"na", ";microftora de Belche¡ Island (veja prancha 9, Fig. I,Hofmann 1976). Contudo estas forrnas foram interpretadas
de t¡na maneira dÍferente de Hofmann (1g76). A nassa com
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Prancha \rII Morfotipos esferoidais solitários e coloniais preser
vados em 1âminas petrográficas do sílex negro de São
Gabriel, amostra Sc-l ( Fotos A,C,D,E,F,G,H Iâmina
4/17-0 7-80/8Al foto B, Iâmina 4/t7-07-80lBB) . Todas
as escalas representan l0 ¡m.

A. ? Clenobotz,ydton aenígmatís que faz parte de um aglomerado
IuJ.ar poliespecíf ico.

Il-C. aff, CLobophycus sp..Notar que a célula (corpo
sado) apresenta unìa textura homogônea e clobras
cia da re tração,

I)-li' aff. zooterosphae,d sp,, o morfotipo ilustraclo na foto D es
tá preservado na camacra crara da matriz siricosa. Aí observa
-se una secreção mucilaginosa espessa envolvendo o espécimen.
A célula colapsada ( f.oto E) exibe textura grosseiramente gra
nur-ada. As incrusões internas representa¡n resíduos citopras-
máticos.

F, aff. Canyoephaenoid.es sp. . O destaque deste morfotipo é ocorpo interno (cóIu1a retraída) e a presença de grânulos com
pactos

G-lJ, Forma B, Notar a textura superficial bastante homogênea e oenvelope mucilagi noso.

ce

interno colap
em conseqUên-
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pacta provavelmente corresponde a céIu1a colapsada, e
portanto desgarrada da parede externa e os grânulos in
ternos provãveis vestígios clo citoplasma, Este espéci
men ):epresenta uma feiçâo degradacional do norfotipo
ilustrado na prancha VII D,
Morfotipos semelhantes a Zo¿tøttcttphaøna sÞ. (¿etuu
Schopf , f9óg) ocorrem na anìostra de sílex de São Gabriel pesqu:sada por Fairchitd e Dardenne (197g) (com
pare a itustração na prancha 2tFíg,2I ín Faírchild ;
Dardenne com a ilustração na prancha 110 Fig, 12 ínschopf e Ilracic, r97I) . En ambos os casos a céluIa edividida no meio por una banda espessa de MO que é,a1iãs, um traço diagnóstico do gênero (vide Schopf,196g).

Gêne¡o af f . Cd"rL!/oLpho"øttttid.et Schopf , 19óg
aff. Caz'y o sph ae ro i de s sp,
Prancha VII F 'f abela 12

I)escrição: Vesículas (cavidades) solitárias (lg_23 ym), transpa-
rentes, e de parede fina, no interior da qual ocorïe
u¡n corpo opaco esferoidal ou anguloso (_10 Un), eventu
almente contendo inclusões orgânicas compactas.

Discussão: Hofmann (1976) concluíu que o Caz.yoephaeroid.ea sp, e
a GLobophyc¿¿s sp. representam variantes degradacionais
de una única espócie biológica, Com isto, e1e inclui
no genero Caryosphaez.otdes Schopf espécinens que não
exibem ca¡acterísticas diagnósticas irpo"auna"r, tais
cono, as estruturas mernbranosas intracelulares que comportan o grânulo negro, mencionadas por Schopf (1968t
e Nyberg e schopf (19g4), Ademais, os corpos orgãnicos
que ocorrem nas forrnas classificadas cono Canyoephae _
noídes sp, por Hofrnann (197ó), a exenplo do que se observa em São Gabriel, são nuito grandes para serem in_-terpretados cono renìanescentes de organelas, E maisprovãvel que se tratan de células preservadas em dife_
rentes estágios de retração. Tais feições, de naturezadiagenética, são bastante conuns e¡n microfloras prote_
rozój.cas (ve ja tarnbém Nytrerg e Schopf , t97l),
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Forma B

Pranch a VI I C-ll I'abe 1a 12

Descrição: Célula elipsoidal (25,ó X 15,0 um) compacta, intensa-
rnente pigmentada, corn superfície reticulada e parede
robusta. A cólula é circundada por urn envçlope nucila
ginoso espesso (-ó,ZS ym) e consistente, coìn contor
nos bem definido. No seu interior observa-se .orra"nl
trações granulares.

Discussão: o tananho da cérula (-2s,6 ¡n) j untanente com a presen-
ça de r-una inclusão orgânica, são feições norfológias que costu
nam sugerir afinidades eucari6ticas (Schopf e Oehler
197ó; Schopf, L977). Contudo este esp6cimen, que é ú_
nico na microflora, exibe um envelope gelatinoso nui_
to abundante que é uma caracterÍstica tipj.canente cia
nofítica (cf. peat et al, 197g). Alén disto, o aspec
to granular da inclusão é atípico para renanescentes
de organelas (cf. 0eh1er, 1977),

Forna C

Prancha VIII 
^-B

Tabela.'12

Descrição: c61u1a oval (16,6 x lz,5 um) corn una protuberância cí-
1Índ¡ica, de parede robusta, e superfície rugosa, râ
qual evi denci a-se sulcos,

Discussão: Este espécimen, que é único na microflora, exibe forma
to atÍpico, notadanente por causa d.a protuberãncia(fel
ção primária), para ¡nicrofósseis de fácies silicosas
do Proteroz6ico. A sua parede celular exibe, a1én de
sulcos de natureza diagenética que concentran IfO parti
culada, una robus te z que cons ti tuiu una evidencia do
seu hábito planctônico,

Acritarcas Evitt, 196 3
Gênero KíLCíneLLa Tinofeev, 1966
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Prancha vIII- Microf6sseis esferoicrais soritários preservados em 1â
ninas petrográficas do síl.ex negro de São GabrieI, a_
nostra SG_t ( lâmina 4/I7_0 7_80/gA), Todas as escalas
representarn l0 ¡m, A fig, C é uma montagem fotogrãfi_
ca.

^-B' 
Forma c., Notar a protuberância ci1índrica (feição prímária) e
o tipo de degradação responsáve1 pelos sulcos que concentram
part ículas de MO amorfa,

(l' Iìorma 0.. Neste espécimen cruas feições morforógicas charnam a-
tenção: a pequena projeção ci1índrica (necanisno de excista_
mento?) e as dobras muito salientes . Notar a excelente qua_
lidade de preservação do espécinen, o que sugere a natureza
p rinári a destas feições,

D-F' KiLdíneLLa sp. a. Esta seqtiência de fotos irustra díversos pJ.a
nos focais que evidenciam: a superfície homogênea, duas ir_clusõcs orgân.icas (ccntral c pcrifõrica.¡ c dobras <le origenrdiagenética, Urna tênue mucilagem recobre o espéci.nen.

Ç-H. ?K¿LdineLLa sp.. Na foto H notar o envelope celular espesso
que recobre a cérura visivelrnente retraÍda, No seu interior
observa-se cerca de quatro inclusões negras e compactas (Fotos
G e H ). sendo que três são envolvidas por uma estrutura deaspecto membranoso ( foto Il ) .
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KiLdíne!.!-a. sp.a
Prancha VIiI D-F Tabela t2

Descrição: C61ula esferonórfica (,40 ¡rrn de diârnetro) de aspecro
transparente e superfície grosseira¡nente granulada, de
parede fina e com dobras (de natureza diagenética) . No
seu interior ocorren concentrações gÌanulares, central
e periférica, de MO. O espécinen é envolvido por ulna
secreção nucilaginosa consistente. Ocorren cono indi_
víduos solitários ou associados a co1ônias planctôni
cas de Mqxocctecoid¿¿ sp.

Discussão: A K, sp.a é senelhante en alguns aspectos co¡n as for
rnas denoninadas por flof¡nann (1976) como MøX.a¿malot pho"e
tta, sp. que representan bainhas vazias de procariontes
coloniais. Contudo, a K. sp.a exibe várias caracterís
ticas que asseguran afinidades con o gênero KiLdinø!-La
Tinofeev, 1966. A1én do hábito planctônico, estas for
nas exiben dobras (de origem diagnética) que é un aru
ço diagn6srico de KiL.dinøL{a iTinofeev, 1966; Vidall
1976; VidaI, 1990; Kno11, 1984; Vidal e Ford, t98S). A
presença de mucilagem extracelular, ausente nas for¡nas
isoladas de rochds c1ásticas, pode ser explicada pela
preservação ín ¿if.u do esp6cimen corn a silicificação.
vidal e Ford (r98s) alteraran a sistenática dos acritar
cas, proposta por Tinofeev (I966), criando o gênero
KiLdínoaphaøtta Vida1, 1983 que inclue várias esp6
cies de Kít dínell.a. (possivelnente a K. sp.a aqui des
crita) e passando a K, hgpettboneiea Timofeev para o
gônero LoLo^ pl&uLLd'iÅ., riiscnack, r95g (ernend.por D¡u¡nie e sarjeant,
1963) ' corno est¿rs fomas são raras en São Gabriel, manteve-se
a classificação de Ti¡nofeev (1966).

? KíLdinelLa sp,
Prancha'. VIII G-H TabeIa IZ

Descrição: Cé1ula grande, irregular, de aspecto naciço e superfÍ_
cie honogênea que exibe dobras, devído a retração acen
tuada. No seu interiot ocorren cerca de quatro inclu



.r25.

.soes organicas compactas envolvidas individual¡nente
por uma estrutura menbranosa, U¡na mucilagen espessa
(-6,0 um) e consistente envolve o espécinen.

Discussão: A ? K.sp é atipica para nicrofloras de fácies silico
sas e clásticas notadanente por causa dos grânulos nú1
tiplos que exibern afinidades con renanescentes de orga
neIas. Porém, esta forma lembra a K. hqpønborLQ.íca. ,Iímo
feev ilustrada por Timofeev (veja prancha LXII, Fig,11,
Timofeev, I966). K, l,tg¡tøn\ohøLca Tirnofeev já foi des
crita e¡n comunidades microfossilÍferas lagunares tcfl
Knoll , 1984) .

Iro rma D

Prancha VI I I l¿rbela l2

Descrição:

Iliscussão:

Cé1ula solitária (2J,1 x 26,2 yn), hornogeneamente pig
nentada, dc su¡:lerfície lisa, parede rígida e robusta
qqe apresenta dobras salientes. o espécì.nen está envol
vido por urna tênue mucilagem.

A.sua çonplexiclade norfoestrutural (parede robusta con
dobras), o tamanþo e hábito, aparentenente planctônico,
sugere afinidades com os acrita¡cas, A pequena proje
ção (mecanisrno de excistanento?) e as dobras ,up"rfi
ciais, em face da boa qualidade de preservação, são
provavelment.e feições primárias di.agnósticas, ao invés
de artefatos degradacionais.
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Un dos principais objetivos da biogeoquímica <le se
dimentos antigos é reracionar a Mo a¡norfa (so1úver e insolúve1)
com a fração estrutuïada (microfõsseís) , visando a interpretação
evolutiva do regi.stro fóssi1 sob o ponto de vista quírnico e rnorfo
1ógico. Neste sentido, uma importante contribuição deste trabalho
foi. mostrar que os f6sseis quínicos, no caso o querogênio que re
presenta a fração singenética, por vezes cornp_lernentan as interpre
tações micropaleontolõgicas. Os valores do ó15C, típi"o, d" Mofotossintetízada, e a cornposição elenentar de a¡nbos querogênios
(sc-1 e sG-2) corrf i rmam a contribuição najoritária de precursores
derivados de cianobactérías bentônicl¡s fotoautotróficas. Este resultado é particularmente signÍficativo uma vez que, em arnbas anostras, a ¡nicroflora bentônica desapareceu conpletanente.

Incliretamente este resultaclo apoia as interpreta
ções rnicropaleontológicas J que consideram a ¡nicroflora preservada,
essencialmente alogênica e planctônica, A nicroflora de São Gabrie1, a despeito cra presença de acritarcas, consíste basicamentede cÍanobactérias planctônicas con afinidades chroococacceae e defragmentos de colônias de Entophysalidaceae, típicas de arnbientesrestfitos favoráveis a pïecipitação do CaCO3.

vários gêneros e espécies de cianobactérias bentônicas (conponentes alogônicas) e planctônicas que aparecem ;;;;;microfl0ra são freqüentes em diversas ¡nícrof roras de fácÍes sir-icosas de fornações estrangeiras. Tal fato ilustra a abundân.i;--;distribuição cosmopolita das cianobactérias durante o protero
z6ico nos anbientes marinhos rnarginais, E o caso, por 

".";;;;:=das Eoenl.ophqtaLia sp,, Mgxctcctccctid.ø¿ sp,, ?SaLone sp,, Spha.enophy
c¿¿ó sp, e outras que ocoïrem também no Canadá, Austrália, Estadosunidos, china, Sibéria (URSS) e suécia. Argunas destas fo¡nas exiben arém de simila¡idacles mo¡fo1ógicas, hábitos ¡nuito o"rulru"ri=notadanente o hábito planctônico do gênero Mqxocrccoíd.ø¿ e bentônico confirrnado para E, o"nco"ta. Em contrapartida, a descrição ;;;;;ido gênero novo IJ tLuc Q, !,I_ unt bambui¿n¿ ø ,otivará ¡nuita discussão, particularnente pela semerhança conr a espéc íe GLoøodiníoptit ,")"ri"-
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Áa (enend. por Knol1 c Colubic, I979) e EozrTgíon sp (llofmann,
1976). Ën são Gabriel a preservação de rnorforogias ínter¡nediárias
do cicLo de vida d.e G. Lo.møI-Ioto. (,søntu Schopf , 196 8) , j.nclu-
sive com a produção ininterrupta de secreções nucilaginosas múrti
plas' pernitiu diferenciar e classificar separadanente anbos nor
fotipos. o envelope extraceluraï , secreção nuciraginosa nurtira-
melado, como propôs Schopf (1968), constitui dø (ato urn traço dia
gn6stico importante da G. La.møI_!-ct ¿a.,

Os acritarcas proterozóicos geralrnente estão asso
ciados a sedinentos terrÍgenos que reflete¡n anbientes j¡narinhos
(mais aberto) e rerativanente profundos, A presença destas formas
em São Gabriel é, portanto, neramente fortuita, mas é de grande
valor evolutivo e bioestratigráfico. A Forma D e o gênero Ki\d.<ne&
La sp. constituem as prineiras descrições de eucariontes no regis
tro fóssil do Précambriano brasileiro e inferem uma idade para a
Fm. Sete Lagoas, notadamente a KiLdin¿LLa, restrito ao Rifeano su
perior' Esta datação coincide con os dados radiométricos e bioes]
tratigráficos, este ú1timo baseado en estronató1itos.

A posição do querogênio no diagrama de Van Kreve_
len' não serviu apenas para estabelecer afinidade co¡n a f,onte bio
1ógica precuïsora, mas possrbilitou ta¡nbé¡n u¡na anárise do seu p;
tencial paleoternornétrico. Neste sentido, a caracterização de radicais do tipo quinona, que envor.veu técnicas não convencionais
da biogeoquínica do précanbriano, por exemplo, o espectro <le res
sonância paranagnética r:r o e1étron (RpE) (subacius e caraceLli,
1985) revelou que os querogênios SG-1 e SG_Z não seguirarn o esque
ma c1ássico da rnaturação orgânica. Estes radicais, não aparece¡n
na estruturà quínica de querogênios hú¡nicos continentais, origi
nalmente mui!ò ricos em oxigênio e em an6is aronáticos, subrneti
dos principalnente a temperatura e a pressão. Isto porque, ;;
grupos funcionai.s. contendo oxigênio são perdidos ainda durante a
catagênese. Nos querogônÍos húmicos proterozóicos, ,se os seus teores em oxigênio refletem de do.lo a contribuição dos progenitores,
como propôs McKirdy e Hahn (19g2), a presença destes radicais suge
re que a MO sed j.nentada não foi adequadanente aquecida. 0 oxigê_
nio então, com o prosscguimento da rnaturação, formou Iigações cru
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zadas entre os sistenas de anéis aro¡náticos. Estas ligações prova
velmente são responsáveis pera imobir.idade estrutural destes qug
rogônios e portanto pelos scus baixos graus <le cristalinidaclc,mes
mo quando foran aqueciclos tar<iianento ã tenrperaturas de anquimet,a
norfismo, Os valores de ó13C são consistentes tanbén con MO sedí
mentar diageneticanente estabilizada.
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ANEXO - DETËRMINAÇÃ0 Do TI/C e o/C ATRAyES Do RTCK E\AL (AvALIA
çÃo Do POI.IìNCIAL oLËOGENÉTIco DA ROCHA)

Este método, desenvolvído por Epis tal-e et al. (197g)consiste en analisar q u an t i t a t i varnen t e o teo' de hidrocarbonetos
e de compostos ox.igenarìos contido en 0, t g de rocha moída pirolisada à tenperatura progranada. O registro gráfico que se ";;;;da pirólise da M0 (so1úve1 e insolúve1) caracteriza-se por trêsot:ot.!lt, nt l Ps).0 pico pt coÍresponde aos hidrocarbonerosvolatilizados à temperaturas mod.erad.as que fazen parte da FS(fig. 1), Este pico, por exenplo, não aparece para anostras d.erochas previarnente extraÍdas com solventes orgânicos. O pico p"representa os hidrocarbonetos gerados pe10 craqueanento térmicáparcial do querogênio, somado com uma pequena parcela provenientedadeco¡nposiçãodasresinaseasfa1tenos-onìcnp

somente aþós o reaquecimen to ð,o trap or;tll;"Ï"':t:,.iÉu"r::';:;:o intervalo de temperatura. da piró1ise, na qual os hidrocarbonetos
são volatilizados, não ocorre dissociação dos carbonatos. A side_r:ita, por exemplo, se dissocia à tenperatura de 400 e 600çc e adolomita e calcita somente para temperaturas superiores a 600çC(Epistate er a1..1978) .

A integral dos picos equivale a quantidade totalde compostos analisa<los. Â razão destas integrais, do pico I e

1.:i :"t:ti1 "o .o.r,clef inem o indice c1e hidrogênio (r.ti.) e d.e o-xigênio (I.O.), r"rp"-.?iu*"rrte (Figs, 2 e 3). Anbos Índices rnos tranuma boa correlação com as razões H/C e O/C, que envolr¡ern a desnineral i zação <la matri z rnineral. A partir do Rock ;;;;
irllrrt""t 

caracterizar tanbén o níve1 de naturação do querogê _
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Fig.l

Esquema do registro obtido atrav6s da análise da ro-
cha noída pelo Rock üxaL (Avaliação do potencial oleo
genético da rocha) onde 51 e S2 e 53 representam o ín-
dj-ce de produtividade, o índice de hidrogênio e o ín-
dice de oxigênio, respectÍvamente.



t31

L)

t
r!
u

to
(Ë

o
rc!
N

tr

Corre lação entre
RockEoaLeara
tri z mineral.

Fíg.2

o índice de hidrogênio obtrdo pelo
záo ll/C {o querogênio separado da ma_

1

I



.r32.

(J

AJ

(9 o.3oo

o
ICó

õ

o

--->- 

f nrl icc dc
?5 50
ox r gôn io (Mg(.0r,/B 0o rr)

l;ig.3

Correlações entre o índice de oxigênio obtido pelo
Rock EoaL e r rûzão atômj ca O/(, clo querogênio,

+

ta
ryùr,

rr l¡-
rl

a-À

,ttj^* ^



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



.133.

ADAMS, M., IILOIS, M.S, 6 SÀNDS, R.H. - 1958 - pararnagnetic
reÉsonance spectra of some serniquinone free radicals, J. chen.
Phys, 28 774-776,

AITKEN' J'D. - r967 - crassification and environnentar sígnificance
of cryptalgal rimestone and dolo¡nite with ilrustration from
the Ca¡nbrian and Ordovícian of southwestern Alberta J, of
Sedimentary Petrology. 37: lt63-11.78.

ALBRECHT, P. E OtiRISSoIt, G. - 1969 - Diagénesè des hydrocarbures
saturés dans une série sedimentaire épaisse (DouaJ.a, ca¡neroo¡n),
Geochi¡n. et Cosnochi-m. Acta 33: 13g_142.

ALBRECHT, P. VANDEMBROCKÈ, T{. 6 MANDENGUE, M. - ,Lg76 - GCOChC¡NiCA1
studies on the organic natter f ro¡n the Douala Basin (caneroon) -
I. Evolution of the extractable organic matter and the formation
of petroleun, Geochirn. et Cosmochin. Acta 4O: 791_799.

ALMEIDA, F.F.M. de 6 HASUI ' y. (eds.) - 1984 - o preca¡nbriano do
Brasil, Ed. Edgard Blucher Ltda., São pau1o, BrasiI.

ALMON, W.R. & JoHNS, W.D. - 1975 _ petroleurn forning reactions:
the mechanism and rate of clay catalyzed fatty acid carboxilation
ín Advance in Organic Geochenistry, p. IS7.

ALVARENGA, C,J.S. de 6 DARDENNE, M,H. _ t97g _ Geologia dos Grupos
Bambuí e paranoá, na Serra de São Domingos, Minas Gerais, Anais
do XXX Congres, Soc, Bras. de Geologia (Recife) v. Z: S46_5S6.

AWRAMIK, S. - 1977 - paleobiology of stronatolites ¿r¿ Che¡nical
Evolution of the Early preca¡nbrian (ponnanperuna, C. ed.)
Acade¡nic Press Inc., San Francisco, p, lI1.

-AWRÁMIK, S.M., SCHOPF, J.W, E WALTER, M.R. _ t9B3 - Filarnenrous
fossil bacteria fróm the Archean of western Australia, precambrian
Research . 20 : 357 -37 4 .

AWRA}IIK, S.M. q SEMIKLIATOV, M.A. _ 1979 _ The relationships
between norphoLogy, microstructure and nicrobio,ta in threevertically intergrading stromatolites fron the Gunflint Iton
Formation, Canadian Journal of Earth Sciences. 1.6: 484_495.



.134.

IIARGIIOOR¡i, E.S., KNOLL, A.ll., tlEl"lBICKI , Iì. Jr. 6 MEINSCHEIN, W. G.

1977 - Va¡iatjon in stable carbon isotopes in organic matter
from the GunfLint Ilon Irorn¡ation, Geochin. et Cosmochim. 41:
4Zs-430.

B^RCIIOOIìN, Il ,S. iì "lYLìrR, S.A, - 1965 - Mi.croorganísns fron thc
Cunflint cherts, Sc ience I4'l: 563-577 .

IltiììKNi:R, L.V.6 NfAlìSIl^LL, L.C. - l9ó5 - 0n the origin and rise
of oxygen conccntr'¿rtion in the Ilarth atmosphere, J. of the
Atmospheric Sciences 22: 225-26I .

BI,OESER, B., SCIIOPI, J.IÎ., IIORODYSKI, R.J. fì BREED, W,J, - L977 -
Chitinozoans fron tlìe Late Precambrian Chuar Group of the
Grand Canyon, Arízona. Science 195: 676-679,

Bl,Ul'lER, M. q SYNDER, l\'. D. - 1965 - Isoprenoid hydrocarbons in
recent sediments: presence of pristane and probable absence ol
phytane. Sci.e¡rce 150: 1588-I589.

B0NLIOMME, M,C. - 197ô - Mineralogie des fractions fines et
datat j.ons Rubidium-Strontiun dans 1e tìroupe Bambuí, MG, Brés j-1.-

Rev, Bras, Geocienc . 6: 2II-222,

BONHOMMË, M.c. ¿ì BERTMND-SAI^RTI - 1982 - Correlation of
proterozoic sediments of ì\restetn and central Africa and South
America based upon racliochronotogical and paleontological data
Precambrian ììesearch, 18: 171-194,

BRANCO, J,J.R. ç COST^, M,T, da - 19ó0 - Roreiro para a excurs¿ìo
Belo Horizonte-Brasí1ia, XIV Congres. Bras. de Geol-ogia (Minas
Cerais), Inst. Pesquisa Radioativa, Pub. 15, p. ZS.

BRAUN, O.P.G. - 19ó8 - Conrribuição ã estrarigrafia do Grupo Bam

buí. Anais do XXII Congres. da Soc, Bras. de Geologica (Be1o l.lo
rizonte) :155-16ó.

IIRAUN, 0.P,c. - 1982 - Novas contribuições ã esrratigrafia e aos
linites do Grupo BambuÍ. Anais do XXXII Congres. da Soc, Bras.
de Geologia (Salvar.lor) v.1 :Zó0-2ó8.



I35.

ßt{r1'o NEVES, 8.8., c()t{r)^Nl . rJ.G. f, TORQUA1'O, J,R.t_-. _ Ig80 _ Hvo
lução geocronológrca clo l)rccambriano da Bahia ¿n Geologia e
Recursos r'finerais (ro Lstacio da Bahi.a. 'r'extos Básicos v. s: r_101.

BROOKS, J.0., GOULD, K, I Sl,{IT.H, J.W. _ t9ó9 _ Isoprenoicl trycìro
carbons in coal ancl 1;etïoleun. Nature ZZ2: 257_259,

IIROOKS, J. and SllAtv, tì. (ccts.) _ Lg73 _ Origin and Development
of Lì_ving Systems . Ac¿rd.e¡ric press , London.

ilROOKS, J.D. fì St"f IT.t.l , .J.t{. _ 1969 - .t.he diagenesis of plant
lipids during the j.ormation o{ coal , petrol.eurn and naturalgas-IL Coalification and the formation of oi1 ancl gas on theCippsland Basin, Ceocìri.m. et CosmochÍn Acta 33: 11g3_I194.

CALVIN, M. (ed.) - i969 - Chemical Evolution, Oxford Univ, press.,
l,onclon.

CAIIPOS NETO, M.C. _ .t979 _ Contrjbution à t,étude des Brasil-ideslithostratigrapìrie cr1. structurc rles Croupes Canastra, paranoá
et tsambuÍ dans I'ouest-norcl_ouest de l,État des Minas Gerais,llrési1. Thése Doct. Spec. CõoI. Struct. parÍs, 15Sp.

CASSÈDANNE, J. G BRIZZ], A. -
tc Groupe Bambuí dc I,lltat
Irr. 2I:687-694.

ClOLA, R. - 1973 - lntroctução
Edgard Blücher, Brasit.

(ìl,Oul), I). - 1U74 - t:vol Lrtion
62: S4-66 ,,

I9 79 - Présence de ConttplLqt0,? dans
de Bahia (Brésil) . Bult . Soc. Géot .

ã tìromatografía e¡n Fase Gasosa, Ed.

of ccosystens. Âme ri can Scientist

(ìl.OUD, p.6 DARDENNE, 11 . _ 1.973 _ proterozoic age of the BanbuiCroup in BraziI. Geo1. Soc. Am. Bull . B4: I673-1.676,

C()i'lll,,\2, 
^. 

- I980 - Les kõrogène vus au
(Durand, B. ecr.) r¿. r.echníp r)aris, ;:';;:'"0" 

'<'n Kerogen

(10\N^N, J. G CASSOU, 
^.ÀJ 

. - 1.980 - l)ropertles of gases anctpctroLeum liquids del,ivecl from terrestrial kerogen at vaïious



c0ur0 ' J.c' Parenti - 1982 - contribuição ao estudo do proterozói
co Superior (R.if eano) da região meridional do Craton de São
Francisco (Brasíl) : Redefinição estratigráfica e correlação
Brasil.-Ãfrica. Anais do XXXII Congres, da Soc, Bras. de Geolo_
gia (Salvador). v,I: 269-278.

maturat ion levels. Geochin. et

cooPER, J. E. Ê BRAY, li. ti. - 1963
acids in petroleum fot'rnation.
1113-1127.

COUTO , J. C. Parent.i Ê BEZ ,

guia cs trot i grá fi co para
Iìcv. Bras . de (ìcociênc.

C0UTO, J. G. Pa rent i
MORAES, N.M.O. -
Banbuí co¡n bas e

de Geociehc. 11:

DARDENNE, T,I.A. Ê CAMPOS NETO, M.C, -
Lagamar, MG. XXIX Congres. 11a Soc
to) , Resumos , p. 17.

DARDENNE, M,A., FARIA, A. E ANDMDË,
estromatolites colunnaire dans 1e
si1) . An. Acad. Bras. Ciônc. 48:

- 1981 - A glaciação Jequítaí:
I'rócamb rì ano Superior no Bras j. I
17-2r.

, CORDANI, U.G. , KAWASHITA, K., IYËR, S.S. q

1981 - Considerações sobre a idade do Grupo
em anáIises isotópicas de Sr e pb. Rev. Bras.
5-1ó.

136.

Cosrnochim Acta 44: I-23 .

- A postulated rol"e of fatty
Geochim et Cosnochin, Acta 27

1976 - Geologia da região de
Bras. de Geologia (Ouro pre

G.F, - 1976 - Occurence de
Groupe BanbuÍ (Goiás, Bré-
555-5ó6.

L.

o

l_L:

CRAIG, H. - L9S3 - The geochernistry of the stable carbon isotopes,
Geochin et Cosnochim. Acta 3: S3-92,

DARDENNE' M.A. - 1978 - síniese sobre a estratigrafia do Grupo Ba¡n
buí no Brasil Cenrral. Anais do XXX Congres. da Soc. Bras. de
Geologia (Recife) v . Z: 597

DARDENNE, M.A. - 1979 - Les mineralizations de p1onb, zinc, fluor
du Proterozoique Superieur dans 1e BrésiI Centïal. These de
Doctorat d'État ès Scicnces Natuïe11es, université pierre et
l'{arie Curie, paris , 27Sp,



. t37,

DARDENNE, M.4., l'4AGALflÃES, L'F' q SOARES, L.A' - 1978 - Geologia
do Grupo BarnbuÍ na Bacia do Rio Paranã (Goiãs) . Anais do XXX

Congres. da Soc. Bras. de Geologia (Recife) . v.2: 611-621.

DIVER, W.L. û PEA.T, C.J. - f979 - On the interpretation and
cl.assification of Precambrian organic-walled microfossils,
Geology 7 t 407-404,

IIOWNIE, O. - L973 - Observations on the nature of the acritarch:;.
Paleontology 1ó: 239-259.

l)tJlì^Nl), B. (cd.) - 19[ì0 - Kcrogcn-Jnsolublc ()rganic lvlatter from
Serl imentary Rocks. l:d. 'l'cchni¡, Pari s ,

DURAND, B. & EPISTALË, J. - 1976 - Geochenical studies on the
organic matter from the DouaLa Basin (Caneroon) II. Evolution
of kerogen. Geochim. et Cosmoch j.n. Acta 4O; g01-g0g.

I)URAND, B., T{A,RCI.IAND, A. , AMIELL, J. € COMBAZ, A. - 1976 - Étude
de kérogènes par resonance paranagnétique éIectronique. BuII.
Centre ReLh. Pau SNPA I0: 267-269,

DURAND, B. q MONIN, J.C. - 1980 - Elenenral analysis of kerogens
(C,L{,N,O,S,Fe) ¿,x Kerogen (Durand, B. ed.) Ed, Technip pa_
ris, p.113.

DURAND, B. & NICAISE, c, - 1990 - procedures for kerogen isolation 
ìt-n Kerogen (Durand, B. ed.) Ed. Technip, paris, p.35 
i

tjt,tslALE, J,, LApOtìTË, J,1., MODljC, M.. MARQUIS, r., LEPLAT, p,, 
i

PAILET, J. fi BOUSTSFEN, A. - 1978 - Rapid ¡nethods for source 
ìrocks characterization and for evaluating theit petroleum 
:potential and their degree of evolution. I.F,p. projectu, 
,

13417 7 047

r',AIRCI-IILD' T.R. - 197s - The geologic setting and paleobiorogy of
a Late Precanbrian stronatolitic nicrofl0ra frorn the south
Australia. PHD Thesis university of california, Los Angeres,
272p 

"

IiAIRCI{ILD, T.R. & D^RIltrNNE, M,A. - 197g _ Iìirst report ef well j

l

i



. 138 .

llcserved Precamb¡:ian mj.cr.of.ossils ìn Braz:i1 (paraopeba
Irornation, Ba¡¡bui [ìr.oLr1t, Ncat. I]r.¿rs íf ia;. Ilol, I.C. lnst, clc
Ceociênc. USP 9: 02-08.

I:.\IRCllIt,D, T.R, tì SUB^CLUS, S.Nl.lì. - l'{i.crofoss jls associatecl with
si. licified S.tno"l!.Llo..nt und,cttct Komar lg(r6 from the Late
l)roterozoic Birnbui (;roup, South-Ccntral lJrazil. l)recambria:r
lìcsearch, in press.

F/\IIlCtìILD, T,R., SUB^(Il IJS, S.It.R. iì K^ÌìMANN, I. _ 1980 _ A

s il.i cÍfic<1 stronìato-[i.ti.c microflora fron the l,ate pre camb ri an
of l{est-central ancì i r:s ìmpric¿'Ltio's for the proterôzÕic
bioestratigraphr'. Iìol. ì.C. Inst. cìe (ìcocÍônc. u.sr), 1r.: iJ-40,

lrlilìGUSON, lV.S. - 1962 - .\'alytical problerns in tleternil-ri-ng hyclro
carbons in sediDìents, .{^l)C llr.rl.1 46: l(i13_1620.

ljlììRlrI Ir ' J'c. - 197s - ,\lctanìor.r..ismo té'mi.co cra nratéria orgânica
no Iìolhelho Ilancos, ¡rr'óxino ¿r c¡es tod ìlutt1e, colorado, I{as ter.'Ihesis of Rice Univclsity, .fexas.

l:ËlìREIRA, J.C. - 1981. - A origem clo petróleo: orgânica ou inorgâ_
nica? Spectrun J. Ilras. C.i. 7: 24_4L

l:0RSLl^¡i, J. P. t' IlLlNl, j.¡t . - IgSB - Insoluble orga¡ic rnatter
(kerogen) in sedinrcntlLr¡, r'ocìrs. ceocrrim, et cosnochim. 

^cta15: 170-182.

|lÂNClS, S., Ì'l^RCtJr. I.S, r.. tì IJ^r{CIIOORN, [i .S, _ 1978 _ On the
cxperi.ncntat s j l. j.cif-icrtion ol mi croorganisnìs 11. On the tinre
of appcarancc of ouli;r ì )'or-.i c organ.i.sns in thc r.ossil rocords.
P recamh ri an l:lesolt.clt 6: 6S_100.

ljlìÌiN(lll. B.¡J , - I9(r4 - (ìra¡rh i.t.izat.io¡t o.[ or.ganic nratcria] in a
progress ive I)' nìo taìno'l)hos ctl I)rec¿rml¡ri ¿rll I ron rjorûìat_ ì on.
Science 14ó: 917-919.

U,^ l, IIIO\¡, Ë.1"1 . - 1980 - I i,l/Ì2C ìn kerogcn in Kerogen (Dura;rct , lì.
ecl .) , Ed. l'echnrp, I,lr.is . p,Z7I.

(ll-^rssNER, ¡f 'F' - 1961 - r)r'ccanbrian a.i.n¿¡r,s. Sci. Anerican 2n4: 72-.iB



. 1.39 .

COLUBIC, St. - 7976 - 'l'axonomy of extant stromatolitic building
cyanophyte ¿n Stromarol j.tic (i,/aIter, M, R. ed. ) Ëlsevier
Pub l ishing, Ansterdar), p,I27 ,

C0LUBIC, Sr.6 BARGl.t0ORN, E.S. - 1977 - t. Inrerpretation of
microfossil with spcc j-al reference to the precambrian ¿n
FossíI Al.gae (I.1üget, D. ed.). Springer-Ver1ag, Germany, p.I.

GOLUBIC, St., q .HOFMANN, H.J. - Ig76 _ Cornparison of modern and
mid Precaþbrian Iintopìrysalidaccas (cyanoprryta) in stronatolitic
algal nats: cell division and degradation, J. of paleontology
50: 1074-,1082.

GORMLY, J.R. E SACKETT, t/,M, _ 197S _ Carbon isotope evidence
for the naturation of narine lipids t r,l Advance Organic
Geochemis try, p.321.

GRllW, Ë. - 1974 - Carbonaceous naterial in some metamorphic rocks
of a New England and other areas. J. of GeoloCy, gZ: 50_73.

GRIFFIN, G.M. - 1967 - X-ray diffraction techniques applicable
to studies of diagenesis and l0wer rank metanorphis¡n in hunic
sediments. J. Sed, pet¡ol. 37: 1006_I011.

ll,\DllEN, N., BAUMANN, F., t"facDONALD, F., MUNCK, M., STEVERSON, R.,
Cì]RIì, n,, ZAMIRONr, J;. fì M^JORS, Iì, (ccts.) _ 1971 _ Basic
l,i<1 uicl-(Jhromatography, IJcl , Vi¡r j an Âcrograph, USA,

ll,a,N, J. fi CALVIN, M, - 1969 _ l{ycìrocarbon distribution of a1¡1ae
and bacteria and microbiological activity in sedi¡nents. proc,
Natl, Acad. Sci. USi\, 64:436_443,

IIARRISON, l\¡.8. - 1979 - Levels of graphitization of kerogen as apotentially useful methods of assessing paleotenpeïatures inAspects of Diagenesis [Scho1I, p.A. et a]., ecis.) Soc, Econ,
Paleontol . Mineral. Spec. publ nç 26, p.4S ,

H^YES, J.M., KApLAN, I.R. tì 
'{EDEKINc, 

K.W. _ I983 _ precarnbrian
organic geochernistry, preservation of the record ¿n Earth,sËarliest Biosphere_ Its Origin and Evolution (Schopf, J.W. ed.)Princeton University Press, New Jersey, USA, p.g3.



14 0 .

fIOFMANN, H.J. - 1976 - Precarnbrían ¡¡icrof 1ora, Belcher Island,
Canada: Significance and systematics J. of paleontology 50:
1043-1073.

IloIìM^NN, I-l .J. q AIl'KEN, .1 .0. - t97g - precambrian biota fron tlìe
Little Da1 Group IJackenzie Mountains, Northwestern Canada.
(lanaclian Journal l:arth Scicnce. l(r: 150-151,

rrorrMANN ' Ir.J. fi scHOplì, .J.w. - 1993 - Ëarly protcrozoic ¡ni.crofossils
Ln Earth's Earliest Iìiosphere-lts Origin ancl j:volution
(Schopf, J,W. ed,) . princeton University press, London, p,3ZL

IIORODYSKI, R,J. E DON^LDSON, J.A. _ 1980 _ Mùcrofossils from the
Middle Proterozoic D j-smal Lake Group, Artic Canada.
Precanbrian Research, 1l: 125_1S9.

ItUC, A.Y. - 19B0 - Orì-gin and formation of organic natter in, recerít s.ediments anci its relation to kerogen ,t_n Kerogen
(Durand, B. ed.) . Ect. Technip, paris, p,445,

IZAIVA, E. - l9óg - Carbonaceous natter in some metamorphic rocksin Japan. J. Ceo1, Soc. Japan. 74: 427_431 .

JACKSON, T.A.. CERMS, A. E MOORMAN, M. - Ig74 _ An improved methodfor the maceration of seàinentary rocks. J. of paleontology,
48: 844-845.

JACKSON, T.A,6 MOORË, C.B. - Lg76 - Secular variations in kerogenstructure and carbon nitrogen and phosphorus concentTation inpre-phanerozoic ancl phanerozoic sedinentary rocks. Chemicalceology. 18:107-13S.

KIIO\¡ARI-KHORA$ANI, c. fi r''ruRcilISON, D.G. - 1979 _ The narure ofKarelian ghungite. Cìrernical GeoIogy, Z6: I65_1g2.

KNAUl't.t , L.p. : I979 - A ¡nodet for the orÍgin of chert inlimestone. Geology , 7 : 27 4_277 ,

KNOLL' A'H' - 1982 - Microfossirs forn the Late preoarnbrian DrakenConglonerate Ny Friesland, Svalbard, J. of paleontology. 56 :755-790.



.I47

KN0LL, A.H, - 1984 - tuf :i.crob j.otos of the Late precambrian IIuu¡þs¡g
formation, Nordaustlalldet, Svalbarcì. J, of paleontology 5g:
r37-162.

KNoLL, A.H. fi BARGHoORN, E,S. - Ig76 _ preca¡nbrian eukaryotic
organisms: a reassessnent of the evidence. Sciende 190: 5Z_S4.

KNOLL,4.H.6 GOLUBIC, St, - 1979 - Anatony and thaphonony of
Precanbrian argal stronatolite. preca¡nbrian iìesearch. 10: Ir.5_
151.

I-ANDIS, C.A. - I971 - Graphitization of dispersed carbonaceous
rnaterial in rnetamorphic rocl<s, Contr, Mineral . and petrol, 30:
:;4-45.

I,I]O , R. F. q BARCIIOORN ,

Cient, Venezolana,

I, ICARI . G.R. - 1978 -
Spríngs doloni te of
52: 767 -792 ,

L.S. - 197ó - SiIica in the biosphere. Acta
27 : 23I-234,

Biogeology of the Late pre-phanerozoic Beck
Eastern California, J. of paleontology.

LOCAN, B,t{., REZAK, R. q GINStsURG, R.N, _ 1964 _ Ctassification
and environnental signi.ficance of a1ga1 stronatolites. J.Ceology. 72: 68-83

NL{RCI.{AND, A. - L976 - R.p.E. des

MARCT.IAND, A, q CONRAD, J. - 1980
irr kcro¡¡cn stu(l ios .r.n Kcro¡¡ç¡t
I,irr is. p.243,

M^RCIIUSE, H,G, - 1974 _ Est
oriental d.e Minas Gerais
257-277.

kérogènes. BCNRA, I0: ZS4-266.

- Electron paranagneti c resonance
(l)urand, B. od.), ltd. T,cchnip,

romatolites Cynnosolenides in el lado
, Ilrasi.l. Rev, Bras . de Geociênc, 4:

IVTARINI, 0.J. , FUCK, R.A. , DARDENNE, M.A. E DANNI , J.C.M. _ t9B4 _ProvÍncia Tocantins, setores centrar e sudeste ¿n o preca¡nbria
no do Brasil (Almeida, F,l M. de e Hasui, y. eds.), ¡¿.;;;;;;Blucher Ltda., Brasil, p. tg7.

McKIRDY, D.M, - J.gZ4 - Organic geochernistry in p¡ecanbrian



142.

rcscarch, Prcc¡¡mL: ril¡r Rcscarch. 1: 7S-I37.

['fcKlRDY ' D.M. - r97ó - l].iology of stroÍìatorites ¿n stronatorites
(Walter, Il.R, ed.). Llsevíer Sci. publ.. Co., New york, p.Il3.

McKIRDY, D.M. Ê HAflN, J.H. - 1982 - The composítion of kerogen
and hydrocarbon in precarnbriam rocks ¿n Mineral Deposits and
the Evolution of the Biosphere (Ho11and, H.D. e Schildlowski
ìvf. eds. ) . Springer-Ver1ag, New york, p. l2 3.

N,IEISCIIEIN, W.C. - 196S - Soudan fornration organic extract of
early Precanbrian rocks , Science, 1S0 : ó01_605,

IlENDËl,S0N, C.V. & SCHOpIì, J.W. - 19g2 * proterozoic microfossils
frorn the sukhaya-Tunguska, shorikha and yudorna formations of
the Siberian plataform, URSS, J. of paleontology 56: 4Z_gS,

IlOf Rl , lr. - 1g 72 - on a colunnar s trornatolite in the precaml¡rian
Bambui Group of centrar Brazil, Eclogae Geol. He1v, 65: r85-195.

i\röLLLR, p., scHUl,Z, s. ¿i JACOB, K,tj. - 1980 _ Formarion òf
fluorite ín sedinentary basins, Chcmical GeoIogy, 30: 9 7 -IL7 ,

À,rOIìAlS, L.J . fi CUIMAIì..Ã.rS, I). _ t9J0 _ Ceologia da região diamantí
fera do norte dc Minas Ccrais , l)fPM. Bol. I9 : 11S_13g .

NYBËRG' A'V' € scHOpF, J.hr. - 1981 - Microfossils in stronaroliric
cherts fron the proterozoic Alramoore formation of west rexas.
I)recambrian Rescarcìr, l6: lZ9_141,

NYBERG, A.V. 6 SCFIOPF, J,W. - I984 - Microfossits in stronatotitic
cherts fron the Upper proterozoic Min,yar for¡nation, Southern
Ural Mountains, UììSS, J. of paleontology, Sg: 7Sg_772,

OBERLIN, A, BoULMIER, J.L.6 DURAND, B. _ 1974 _ Electron
microscope investigatìon of the structure of naturally andârtificiarly metamorphosecr kerogen. Geochi-m. at cosmochim,
Acta 38: ó47-óS0.

OlJlrRLIN, 4., BOULMIER, J.L. ¿ì VILLEy, M. _ I980 _ Electron
microscopic study of kerogen nicÌotexture. Selected c¡íteÌiafor deternining the evolution path and evolutions stage of



143.

kerogen in Kerogen (Durand, ll . ed.). Ed. Technip, paris, p.191

oirtrlËR ' D.Z. - 1977 - 
'yrenoitr-rike 

structure in Late precanbrian
algae fron the Ilitter Springs fornation of Australia. J. of
PaIeontology, SI: 8gS-901.

Ol.lll.tjR, D.Z. - 1978 - luticrof lora of the Mid<l1e proterozoic
llalbirini Dolomite (McÂrthur Croup) of Australia. Alcheringa,
2: 269-5I0,

OEI'ILER, J,FI ., AIZENSIITAT, Z. tì SCHOPF, J,W. _ Ig74 _ Thermal
âlteration of blue-green algae and blue_gÌeen algal
ch1rophyl1, AApG BuIt. S8: 124_ISZ,

PARK, R. - 1976 - A note on the significance of laminatíon instromatolites. Sedimentology , Z3: 329_S9S,

PASTO, D,Y. 6 JOHNSON, C.R. (eds,) _ Ig74 _ Dererminación deEstructuras orgánì.cas. Ed. Reverte, México.

PEAT, C.J., MUIR, M.D., PLUMB, K.A., McKIRDy, D.M. Gl NORVICK, M.S. - 1978 - proterozoic microfossils fro¡n the Roper Group,
Northern Territory, Australia. J. of Aust¡a1ian Geology
Geophys i c s , 3: l-17.

PIì'IERS, K.E., ROHROBACK, B.c. 6 KA'LAN, LR. _ 198t _ C€ocheÍú s t ryof artificialry heated hurnic and saproperic sedinents I:ploto-kerogen. AApG BulL : 6gg_705.

PETERSON, M.N.A. & VON DER BORCH, C.C, _ l96S _ Cherr: Moderninorganic deposition j,n a carbonate_precipitating 1ocality,
Science , I49 : 1501-1S03.

PElRAKIS, L. & cR.q¡{Dy, D.l{. - 1978 - Ëlecrron spin resonancespectronetric study of free radicals in coa1s. Analytical
Chemistry, S0 : 303-308.

l'lillì^KIS, 1,. ¿; (jR^NI)y, t).l{. _ lt) fJ0 _ 
^tì 

clcctron spi.n rcsorìanccspcctromctric .invcst-igation of natLrral , cxtractcd anclthermally attered kerogeneous rnaterials. Geochin. et cosmochim.Acta 44 : 763-768.



Ì44

Ptl ILIPPI, G.T. - I96S - ()n rhe dep th , time and mechanism of
petroleum generation. ceochim. et cosmochim. Acta z9: 1020-1049.

Pt'uNIlfLR' P's. tì cosl'IN, v.A' - r98I - Shrinkage cracks: Desiccati-on
or syrìaeresis? J. of Seclimentary petrology, S1:1147_1lSó,

I)OI{ELL, T.G. , C00K, P.J. ¿ì t"lcKl RDy, D.M, - t97S - Organic
gcoclrcnistry of I)hosplrol.itcs: Ilclcvancc to petroleum genesis.

^^I)(i 
I.]uIl. 59: ot8-032.

I)(lltLLL, T.G, fì l"lcKIRDY, l).tl. - 197j - 't'he effect of source
nraterial, rock typc ilncl cii agenes i s on the n_alkanes content of
sorlinlonts, Geoch im. ct Costììochim, Acta 37: 623_635,

POlr'El.L ' T.G' tr McKIRDy, i).M. - r.97s - ceologic fåctors controrring
crude oil composition in Australia and papua, New Guinea.
AAPC Bul1 . 59 : I1i6-i197 .

I)Rirrss, r{. v.. - Ig76 - rnternatronal correlations ¿n stromator-ites
(Walter, trf .R. ed.). IìIsevier Sci. pubI. Co,, New york, p,359.

QUADR0S, L.p. - 197S - Organopalinologia na prospecção do petró_
leo. Bol. Tec. da petrobrás, Ig:3_I1.

RETC0FSKY, tl ,L., STARK, J.M. & FRIEDEL, K.A. - 19óB _ Electron
spin resonance in arneric¿in coals. Nature,40: 1699_1704,

ROBINSON, W.E. - I969 - lsolation procedures for kerogens and
associated solublc orr:anic materiat in Organic Ceochemi s t ry_
Ì\JetlìÕds and lìesults lLglinton, C.R. t{urphy, M.T.J. eds.).
Springer-Ver1âg, Nev,, york, p, J.gI.

R0UXIIET, P.C., ROIIIN, p.L.& NIC,AISE, C. _ I9B0 _ Characterization
of kerogens and of thei r evolution by infr.ared spectroscopy
+n Kerogen (Durand, U. ecì.). Ëcì. Technip, paris, p,163.

S¡\LA't I, E. - IgTZ - Retação I3C/IZC 
em co1ônias. XXVI Congres. daSoc. B:ras. de GeoIogia, Resu¡no das comunicações, 1: ZS6,

SANYAL, S.K,, KVENVOLDEN, K.A. 6 tvtARSDEN, S.S. Jun. _ 1971 _
Perneabilities of precambrian onwerwacht cherts and other rowpermeabilíty rocks. Nature , 23Z: 3ZS_327.



.145.

SAXBY' J.D. - 1970 - Technique fo¡ the isolation of kerogen f rorn
sulfide ore, GeochiÌ). ct Cosmochim. Acta, 34.: 1317_1326.

SAXBY, J.D. - L976 - Isotation fron oi1 shale in DeveLopnent in
Petroleum Science Oi1 Shale (yen, T.F. G Chilengarian, G,V.
eds.). Elsevier Sci. publ. Co., Ansterdan, p.104.

scllIDLOldsKI ' M. - r9B0 - Antiquity of photosynthesis: possible
constïaints frornArchean carbon isotope record in Biogeo_
chemistry of Ancient and Moclern Environments (Trundiger, p.A.
tr Walter, M.R. ed.). procd. of the Fourth Internationl
Symposium on Environmental Biogeochenistry (ISEB). Australian
Acade¡nic Sci., p.47,

ScHIDLOWSKI ' M. - 1981 - Antiquiry of photoautotrophy: A f¡onti.er
revisited ¿n Science and Scientists, Essays by biochenists,
Biologists and Chenists (Kageyana, I,l. et al. eds.). Japan
Scientific Societies press , Tokyo, p. S7 .

SCI'{IDLOWSKI , M. - IggZ - Srable isoropes and the evolution of
life: An overview ¿n Stable Isotopes (Schnidt, H.L., Forstel,
ll . g Heinzinger, K, eds.), Elsevier Scientific pubI. Co.,
Amsterdan, p.9S .

SCIIIDLOWSKI, M., il^ytjs, ,1 .M. tì K^PL^N, I.R. - 1983 - Isotopic
inferences of ancient bioche¡nistries. Carbon, SuIfur, Hydrogen
and nitrogen ¿n Earth,s Ëarliest biosphere: Its Orígin andEvolution iScnopf, J.t/, ed.) , princeton University pTess,
London, p.149.

SCHoPF, J.W.:19óB
Late Precambrian,
651-688.

SCHOPF, J.W. - 1975
51-s8.

Microflora of the Bitteï Springs fornation
Central Australia. J, of paleontology, 4Z:

The age of rnicroscopic 1ife. Endeavour, 34

scH'PF' J.W. - 1977 ' Biostratigraphic usefulness of stïonatoritic
precambrian nicrobiotas : A preliminary analysis, p¡ecambrian
Reasearch, 3: 143-173,



t 46

SCÍÍOPF, J,W. - 1978 - L() evoluction de Ias cé1ulas prirnitivas.
Scientific Arnerican, 26: S8-75.

SCHOPF, J.W. (ed,) - 19BS - Earth's Earliest Biosphere. Its
0rígin and Evol.ution. princeton University pTess, London.

SCHOPF, J,W. & BLACIC, J.M. - I971 - New microorganis¡ns fron the
Bitter springs formation (Late precambrian) of the noÌth-central
Arnadeus Basin, Australia, J. of paleontology, 4S: gZS_960.

SCHOPF, J.W. & OEHLER, D.Z. * 1976 - How old are the eukarvotes?
Science, !93t 47-49.

SCIIOPF, J.W., OEHLER, 0.2., HORODYSKI, R.J. €1 KVENVOLDEN, K.A. -
1971 - lliogcnicity antJ signif-icancc ot thc ol<.lcst knowrr
stronatol.itcs. J. of l, ¿r L c o rì t o I o g y , 4li: 477-4g5,

l

SEC^L, 8.c., KApLAN, I,r. & I--RAENKEL, c.K. _ 196S _ Measurénenr of
g-val"ues in the efectron spin resonance spect.ta of free
radicals. The J. of Chemical physics, 4S: 4191_4200.

SILVERMAN, S.R. 6 EPSTEIN, S. _ 19S8 _ Carbon isotopic conposirion
of petroleun. AApG Bu1t. , 42: 9I3_I0IZ.

SiLVERSTEIN, R.M., BASSLER, :C.C. 
G MORRILL, T.C. . 1979 - IdENti-

ficação Espectrornétrica de conpostos .rgânicos, Ed. Guanabara
Dois S/4., Rio de Janeiro.

SMiTH, p,V. Jr, - 19S4 _ Studies on origin of petrol-eu¡n: occurenceof hydrocarbons in recenr sediments. AAPG Bul 1., 3g: 377-404.

sMIl'll, J.W., scllot)Jl, J.hr. {; K^t,tÂN, LR. _ 1970 _ Ëxtractabl-e
organic matter in I)recambrian cherts. Ceochím. et Cosnochin.
Acta 34: ó59-675.

SPJËLDNI\S, N. - I9ó3 - Â new fossi I (pappi[.!.onøm6.na.na sp) f rornthe Upper precarnbrian of Norway. Nature , 200: 63_64,

STEVERSoN, F.J. & BUTLER, J.H. _ 1969 _ Structural arrangnent offunctional group as revealed by infrared analysis l.r,r Organic
Geochenistry - Methods and Results (Eglinton, G. Murphy, M.T,J. eds.). Springer-Verlag, Berlin, p.S4g,

I

i



147.

S'IUEMER, D.H., PETERS, K.Ë, 6 KÂPLAN, LR. - 1978 - Source
indicators of hu¡nic substances and proto-kerogen, Stable
isotopes Ëatios, elemental conpositions and electron spin
resonance spectra, Ceochi.¡n. et Cosmochim, Acta 42: 999_997,

SUBACIUS ' s'r"r'R. - 1982 - Geoquírnica-orgânica do querogênio ex-
traído de sedinentos do preca¡nbriano brasireiro. xxxIV Reunião
Anual da SBPC, Resumo das Cornunicações, p.603.

SUIIACIUS, S.M.R. - 1982 - Método de separação do querogênio por
resina de troca-iônica. XXXIV Reunião Anual da SBpC, Resuno das
Comunicações, p. ó0 3.

SUBACIUS, S.M.R. - 19gS - O querogênio e o se¡niantracito da forma
ção Rio Fresco (pa) ' xxxvII Reunião Anual da sBpc, Resumo ¿as
Comunicações, p.ó29.

SUBACIUS ' S.M.R' - 1995 - Contribuições da taxonomia e paleoecol0
gia na interpretaçâo evolutiva do registro ¡nicrofossitífero com
¡nais de 6S0 milhões de anos. Ciência e Cultura, v, 37 (no prelo).

SUBACIUS, s.M.R. - r9B5 - synthetic minerars dissolution Ín theseparation chemical of the kerogen. Ciêncía e Cultura (no prelo).

SUBACIUS, S.M.R. q AMARAL, S.E, do - 1983 _ Esrudo biogeoquÍnico
da natéría orgânica preservada em folhelhos pirobetuninosos
prõxinos a soleiras cle diabásio _ Fornaçâo Irati, Sp. An. Acad.Bras, Ciênc. SS: 4S-S3,

SUBACIUS' S'M'R. ô CARACELLI, L - 1985 - A idenrificação do sinaldo radical 0rgânico no espectro de RpE de querogênios. xxxvlI
Reunião Anual da SBpC, Resuno das Conunicações, p.630.

SUBAClUS, S,M.R, & FAIIìCltILD, T.R. _ 1.9g3 _ Biogeoquínica dos estromat6litos estratiformes do Grupo BanbuÍ (pÌoterozói.o 
-srrpã

rior) Região de unai, MC _ Brasil. lV Reunião de paleob"aâ;;:=
cos e palinólogos IGUSp, Resumo das Cornunicações, p.J.

sutsAcIUS, S,M.R.6 FAIItcHI t,t), T.R. - 1985 _ All.ochrhonous organicnatter in Late proterozoic stronatolit íc (Stnat,i(erLd f,) fromBrazil. Sub¡netido para publicação nos An. Acad, Bras. de Ciênc.,1985.



.148.

TFIOI'{AZ-FILHo, A. & BoNHQMME, M. G. - lg 7g - Datations isotopiques
Rb-sr et K-Ar dans le Groupe Bambuí ã são Francisco (MG) , âu
Il16sil-Phase metanrorphique brósilienne synchrone det'la premiè
re phase panafricai¡re. c.R. Acad. sci. ser. D. zg9: rzzr. rzz4

TIMOFEEV, B.v. - 1966 - [¡,ricrophytological investigations of old
fornations], Acad. sci. uRSS Lab. precambrian Gebl. Nauka,
Leningrado, p.145.

,IISSOT, B.P.,CALIFET-DËBYSEIì, Y., DERRO,
0rigin and evolution of Ìrydrocarbon
Paris Basin, França. 

^ApC 
8u11. 55:

G. €ì OUDIN, J.L. _ 1971
in Early Torcian Shale,
2177-2193.

Biosphere

to Oil

TISS0T, 8.P., PELEI', R., ROCAUCI{E, J. 6 COI,{BAZ, A. _ 197S
LJtilization des alcanes comne fossils geochimiques indicateurs
des environments georogiques in Advance organic Geochemistry,
p.117.

TISS0T,B.P.G ln/ELTE, D.ir. (eds.) - r97g - Evolution of
in Petroleum Fornation and occurrence- A new approach
and Gaz Exploration. Springer-Ver1ag, Berlin.

uEsuGUI' N' - 1979 - Palinologia: Técnicas de tratamento das anos
tras . Bol . Téc. da petrobrás , 22: ZZg_240 .

evolución de 1as plantas y los
Scienti fic American, 26: 7 7 _gg .

vANDEMBROUCKE' M. - 1980 - structure of kerogen as seen byi¡rvcstigations orì sorrtrrc cxtracts ín Kcrogen (r)urancl , li.Ird.'l'echnip, I)aris, p.415.

VAI,ËNTiNE, J.W. - 1978 - I.A

animales pluricelulares .

\/IIIAL, G. - Ig74 - Late
sandstone unit. of the
et Paleontologica, B:

Precambrian microfossils from the basal
Visingso beds, South sweden. Geologica
t-13.

ccl..¡.

VIDAL' G' - 1976 - Late I)recambrian microfossils from the visingsobeds in southern srvecre', Fossil and strata, 9: r-s7.
vIDAL, G. - lggla - I,ficropaleontol0gy and biostratigraphy of theupper Proterozoic ancl Lower cambrian sequence in East Finnmark,



.149

Nothern Norway, Norges Geologiske undersokelse, 59: 1-s3.

vIDAL, G. - 1981b - Aspects of problernatic acid,-resistå'nt,
organic walled microfossils (Acritarch) in the upper
Proterozoic the north Atlantic region. Precambrian Research,
15: 9-23.

vIDAL, G' q FORD, T.D. - rggs - Microbiotas from the Late
Proterozoic chuar Group (f,orthern Arizona) and Uinta Mountain
croup (utah) and their chronostratigraphic implications.
Precarnbrian Research, Zg: J4g-3g6.

VIDAI,, C. û KNOLT,, A.II. - 1982
plankton in Late proterozoic
57-ó0.

- Radiations and extinction of
and Early Canbrian. Nature, Zg7:

IVALTER, M. R. , OETILER , J. II. 6 OEIILER,
algae 1300 millions years o1d from
na: A reinterpretation of lValcott,s
Paleontology, 50: B7Z-ggl.

WIìLTE, D.H. - 1965 - Relation between
AAPB 8u11. , 49: ZZ46-2268.

D.7,. - 197ó - Megascopic
the Belt Supergroup, Monta-

H øLmíntho ídíchnítøt, J.

petroleum and source rocks.

YEN, T.F. G CHILENGARIAN, G.V.
Petroleun Science Oil Shale,

- Developnent in
Pub1. Co. , Amsterdam

(eds.) - L976
Elsevier Sci



I'9 .

ii

it1

111

vtli

vili

7

tì

a)

7)

32

3G

4t

47

48

57_

59

fìl

ti4

65

6tì

7B

7B

B3

B6

B8

90

94

96

97

99

I U0

102

103

120

124

t2.6

126

t27

r27

Llnlr,r

33

3

4

2ß

'2t)

?f)

t7

t7

3ft

4

22

26

IJ

32

7\

l9

17

7l

3

35

ì3

l0

36

7

l5

l3

15

lt

36

23

I8

33

t3

2Íl

(lrtrJc sc I õ

Floento¡>ltg sa Ly s

[.]oen bophy saly s

reconst¡oe

Lara

r:onl;Li tuf

t¿¡xl.onomia

f'tn.JeqrrÍtaÍ de

¡'evel.¡lt ¿tll

lc56

rninerals

Philltpl

l.ig. 15

l: ¡t.[ ri l-,r I tt

e-

SKl ììog,rlr:t:

rj enuncla apenas

l'1r:K I r';ry e ll,rlrtr

ciilue

ir I ¡1;t:i vl,'l rltr:;-,rztlI t;

F7-

exclue

mor t en

Blar:i ci

tiênel t:s

lnver-tebrados

430 tnorloLiJros

Urucellull banrbui-
ense

XI e X

!\P,L)

I'ly rctt oa oa a oi,1c. s

Spltcte top lty cg s

IJ rueeLl.um banbui-
en$e, grìnRro novr)

1971

ín sítu

ClìroocrJc¿lcce¿iu

gônero novo

o ¡1ôttet-cr

qr:erogêrrl os lrr'itni cos

Ic:t,r-:;¡r

gênet-cr rrovtt

I!ocntophy:;aI.i :.;

Eoen topltysaLis

reconsl;¡'oi

taæon

cutrr;l:11:uern

taxl.nomla

I-trr. .l eqrr iLaí sent:u

t r:ve1nl

l9 5u

"mine¡'aÍs"

Phí1iÞpi

f'jg. I6

(f'owcll t:L dl. 1975)

l:;¡rll.irlìú

e-

1ìki I lo¡iirl ìce

dcnunr;i a nestn c,lsn .rpen¡s

ri ri f'lr:K ilrly rr ll,rllr

rl I I rr r

Fsqrremo sintótit:o ci ¿¡ :;íntet;e
de Kolbe

c [,rn{rlrirr: l-t] t i irl;

FI
('

exclrl
f 'l t"lîTi'

morltám
' ¡,r

Bl¿lclc \

'l'aÍorx \ti_l
vertebrados

430 irrrlivírJuos

lit,uce L Lum banbuíense

r;¡r,b

11 yæococcoidee

3 phae roph g cus

U ruceLLutn g.ène ro rìovo

ItiSl

ín Locu

[ìht'oor:ocr:¿rce¿¡c

e specl e nova

a espeó1er

r¡rrcrogõrr i o' l,Jtìe¡ ¡¡7i'i r;¡r:i




