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Resumo 

 

Carbonatos pertencentes à Formação Sete Lagoas, aflorantes na região de Pains (Minas Gerais), 

registram a sobreposição de duas sequências marinhas transgressivas sobre a porção sudoeste do 

Cráton São Francisco. Estas transgressões são separadas por um evento de exposição subaérea e 

acompanhadas por um progressivo aquecimento climático. 

Calcarenitos calcíticos, de coloração intempérica cinza azulado claro, registram a deposição em 

parassequências progradantes sobre uma rampa dominada por ondas e tempestades do tipo distally 

steepened. Relaciona-se a condições marinhas abertas e climas quentes e úmidos. Suas microfácies são 

neomórficas a cristalinas, com dolomitas sacaroidais médias, não-miméticas e dispersas no arcabouço, 

provavelmente relacionadas a ascenção de salmouras bacinais ricas em nutrientes em uma coluna 

d’água estratificada. 

Sobre descontinuidade erosiva assentam depósitos dolomíticos, de coloração intempérica cinza róseos 

a arroxeados escuros, localmente reconhecidos em pacotes lenticulares na associação inferior. 

Registram a exposição subaérea de porções intermediárias dessa rampa e se relacionam ao 

estabelecimento de um paleocarste. A influência meteórica prolongada sobre o arcabouço subjacente 

potencialmente se relaciona ao estabelecimento das razões Y/Ho e das feições de dedolomitização nas 

dolomitas sacaroidais médias dispersas nos depósitos de rampa. A dolomitização em mosaicos das 

microfácies paleocársticas é potencialmente relacionada à prolongada flutuação da zona de mistura 

sobre seus depósitos. 

Acima de paraconformidade se registra nova transgressão marinha, reconhecida em doloarenitos e 

dolossiltitos a calcários magnesianos, de colorações cinza variadas. Relacionam-se a deposição em 

ambiente marinho proximal, influenciado por águas doces e pelo influxo siliciclástico, em ciclos de 

alta frequência de raseamento ascendente sobre rampa influenciada por correntes. Este ambiente era 

parcialmente restrito por barreiras estromatolíticas e oolíticas, e condicionado por condições 

evaporíticas em climas semi-áridos. A dolomitização precoce de seu arcabouço é, em geral, mimética 

e polimodal, sendo mais expressiva junto à associação de rampa intermediária estromatolítica de 

energia moderada, e provavelmente relacionada ao refluxo de salmouras proximais, a influência da 

cunha de mistura e a condições eodiagenéticas redutoras. Tal quadro é presumivelmente relacionado 

aos altos valores isotópicos de carbono desse ambiente eminentemente prolífero. 

Correlacionam-se a primeira e segunda sequências transgressivo-regressivas do Bambuí, se 

relacionando ao Membro Lagoa Santa da Formação Sete Lagoas. 
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A influência de fluidos tardios é registrada em expressivas cimentações espáticas calcíticas nas 

associações paleocársticas e de rampa intermediária a interna influenciada por correntes, e relacionada 

a condições fortemente redutoras e alcalinas. A disseminação de sulfetos hidrotermais tardios é 

potencialmente relacionada ao estabelecimento dessas cimentações. 

Idades deposicionais máximas, obtidas em zircões detríticos da Formação Samburá, e idades 

deposicionais mínimas, obtidas por datações U-Pb nestas cimentações mesodiagenéticas do arcabouço 

do Membro Lagoa Santa, indicam limites entre 671 (±31) Ma e 560 (±15) Ma, respectivamente. Um 

intervalo entre a deposição destas duas sequências carbonáticas marinhas de no mínimo 3 Ma é 

indicado pelas idades de fechamento diagenético destas sequências, com a datação U-Pb em 

carbonatos estabilizados durante o evento de exposição subaérea em 594±22 Ma. 

Estes dados respaldam uma idade Ediacarana para a deposição da Formação Sete Lagoas nesta 

localidade. 
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Abstract 

 

Carbonates of Sete Lagoas Formation exposed at Pains city (Minas Gerais) comprises two 

transgressive-regressive marine cycles over the southwestern part of the São Francisco Craton. These 

marine transgressions are separated by a subaerial exposure event and correlated to a progressive 

climate warming. 

Calcarenites, light bluish grey in its weathering color, record progradant deposits in a wave-dominated 

distally steepened ramp. This sedimentation occurs in open sea conditions and warm-humid climates. 

Their microfacies are neomorphic to crystalline, with medium, non-mimetic and scattered saddle 

dolomites probably related to the upwelling of nutrient-rich basinal brines in a stratified water column. 

Dolomitic rocks lie over an erosive unconformity, whose weathering collors are pinkish to purplish 

dark gray, and are locally recognized in lenticular deposits within the lower association. These record 

the exposure of middle parts of that ramp to subaerial conditions and the establishment of a paleokarst. 

A protracted influence of the meteoric environment on this framework is likely related to the low 

Y/Ho ratios and to the dedolomitization of the saddle dolomites in ramp facies. The mosaics of 

dolomites in paleokarstic facies are probably the response to a prolonged fluctuation of the mixing 

zone on its deposits. 

Doloarenites and dolosiltites to magnesian limestones, of varied gray collors, record a new marine 

transgression over this setting. These record the proximal sedimentation in shallowing-upward cycles 

on a ramp, which was influenced by currents, fresh water influx and terrigenous input. This proximal 

environment was partially restricted by stromatolitic and oolitic barriers, under evaporitic and semi-

arid conditions. The early mimetic dolomitization of its framework is likely related to the reflux of 

proximal brines and optimized through reducing eodiagenetic conditions and the mixing zone. This 

setting was highly proliferous and correlate to high isotopic carbon compositions. 

These marine carbonate environments are correlated to the first and second trangressive-regressive 

sequences of the Bambuí Group, being likely related to Lagoa Santa Member of the Sete Lagoas 

Formation. 

Significant calcite spar cementation record the late migration of strongly reducing and alkaline fluids 

through paleokarst and tide-dominated platform associations. The late dissemination of hydrothermal 

sulfides is probably related to these conditions. 

Maximum depositional ages were obtained in Samburá Formation and yielded a lower limit on 671 

(±31) Ma. Late calcite spars of Lagoa Santa Member yielded a minimum depositional age on 560 
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(±15) Ma for the studied sucession. An interval of at least 3 Ma between these sequences is induced by 

the diagenetic closure age on 594±22 Ma of the lower sequence, which is likely coincident with the 

subaerial exposure event. 

This data set support an Ediacaran age for the deposition of the Sete Lagoas carbonates in this locality. 

 



 

 

CAPÍTULO 1  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1- INTRODUÇÃO 

O Grupo Bambuí encerra uma sequência deposicional de primeira ordem, composta por ciclos 

de sedimentação de caráter carbonático e pelito-psamítico, cujos depósitos são correlacionados a uma 

extensa transgressão marinha sobre o Cráton do São Francisco (Alkmim & Martins-Neto, 2012; Reis 

& Alkmim, 2015), formando uma extensa bacia epicontinental de idade neoproterozoica (Dardenne, 

2000). Esta unidade estratigráfica é interpretada por alguns autores como uma deposição em contexto 

de bacia foreland (Alkmim et al, 1989), em resposta ao soerguimento das faixas de dobramentos 

brasilianas, e apresenta deformação incipiente, em condições de tectônica epidérmica, que atinge 

fácies metamórfica xisto verde ao longo dessas faixas (Muzzi-Magalhães, 1989; Marshak & Alkmim, 

1989). 

A sequência carbonática basal do Bambuí, a Formação Sete Lagoas, reflete as mudanças da 

dinâmica interna e externa do planeta entre os períodos Criogeniano e Ediacariano, sendo portadoras 

de registros fossilíferos que podem ajudar a elucidar aspectos da evolução da biosfera nestes períodos 

geológicos (Nobre-Lopes, 1995; Vieira, 2007; Sanchez, 2010; Sanchez, 2014). O início da 

sedimentação da Formação Sete Lagoas é considerado uma sedimentação carbonática pós-glacial 

Neoproterozoica (Vieira, 2007; Sanchez, 2010). A ocorrência de microbialitos nesta sequência permite 

a realização de inferências sedimentológicas e paleogeográficas (Fairchild et al, 2017), auxiliando a 

caracterização de ambientes deposicionais e variações eustáticas, as quais subsidiam a realização de 

correlações estratigráficas entre sucessões cujas idades são semelhantes. 

O litotipo carbonático compõe o arcabouço geológico que suporta condições ideais para a 

otimização dos processos de interação entre os fatores endógenos e exógenos que desencadeiam a 

arquitetura do ambiente cárstico (Lino, 2001; Auler & Zogbi, 2006). Nos prolongamentos das 

exposições do Grupo Bambuí na Bacia do São Francisco se distribuem importantes províncias 

cársticas. A província de Arcos – Pains, situada no centro – oeste do estado de Minas Gerais, alvo de 

estudo do presente trabalho, apresenta uma gama de encavernamentos que exibem exposições 

contínuas do pacote da Formação Sete Lagoas, que, ora na dimensão horizontal e ora na vertical, 

podem configurar espessuras interessantes para a execução de estudos que visem à interpretação 

paleoambiental.  

Neste contexto, foram confeccionados perfis estratigráficos ao longo de uma pedreira 

desativada (Mineração Saldanha) e no interior de cavidades locadas na mesma (grutas do Éden, 

Divisa, complexos Marquises, Coqueiros, Sardinha, dentre outras). Nestes locais observa-se uma 
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sucessão de estruturas biossedimentares associadas a sucessões carbonáticas marinhas rasas. A estes 

perfis foram acoplados estudos petrológicos (macro e micro), quimioestratigráficos elementares 

(maiores, traço e terras raras), isotópicos (δ
18

O e δ
13

C), e geocronológicos (U-Pb, Pb-Pb). Os 

resultados obtidos auxiliaram a compreensão da evolução dos processos e produtos do ambiente 

deposicional da Formação Sete Lagoas nessa localidade. 

1.2- LOCALIZAÇÃO 

Afloramentos descontínuos de carbonatos da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, nas 

adjacências da pedreira desativada da Mineração Saldanha, município de Pains (centro-oeste de Minas 

Gerais) (Figura 1.1), são alvos do presente estudo. Inserida no sudoeste do Cráton São Francisco, a 

localidade situa-se a margem esquerda do rio São Miguel, na região conhecida como alto curso do rio 

São Francisco, onde cavidades naturais subterrâneas ocorrem distribuídas ao longo dos diferentes 

níveis faciológicos reconhecidos. 

Distante cerca de 220 km da capital mineira Belo Horizonte, o acesso pode ser feito a partir da 

rodovia BR-381 (Fernão Dias) sentido Betim, a partir donde se prossegue pela BR-262, sentido 

Divinópolis, até o município de Juatuba. A cerca de 15 km deste ponto, ingressa-se na MG-050, 

prosseguindo até o trevo com a BR-354 no município de Formiga. Após cerca de 10 km nesta última 

rodovia, atinge-se o entroncamento com a MG-439, a partir do qual se alcança a cidade de Pains. 

Deste ponto, prossegue-se por cerca de 400 m pela rodovia MG-170, sentido Pimenta, acessando uma 

estrada secundária não pavimentada a sul, que dá acesso à pedreira da Mineração Saldanha Ltda. 
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Figura 1.1: Mapa de localização e vias de acesso (BH-Pains) à área em estudo. Detalhe em Carta de Arcos em 

escala 1:50.000 (IBGE, 1970). 
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1.3- OBJETIVOS 

O presente trabalho intenciona o reconhecimento e caracterização da sucessão carbonática, 

pertencente à Formação Sete Lagoas, exposta nas adjacências da Mineração Saldanha (município de 

Pains, centro-oeste de Minas Gerais). Pretende a contextualização de suas diferentes características 

sedimentológicas, estratigráficas, geoquímicas e isotópicas em relação à evolução ambiental da Bacia 

Bambuí em nível local e regional. 

Com esse intuito, os seguintes objetivos específicos foram perseguidos: 

 Levantamento de perfis estratigráficos de detalhe nas exposições carbonáticas exo- e 

endocársticas reconhecidas nessa localidade e sua posterior compilação. Descrição 

petrográfica e de feições sedimentares e paleobiológicas, que auxiliem a 

individualização dos diferentes processos atuantes sobre o seu ambiente à época de 

sua sedimentação, a fim de se reconhecer as características de seu cenário 

deposicional; 

 Reconhecimento micropetrográfico de sua composição mineralógica, texturas e 

estruturas, a fim de identificar os processos e condições sedimentares e diagenéticos 

atuantes no contexto de formação dessas rochas; 

 Caracterização quimioestratigráfica elementar e isotópica de suas fácies, de forma a 

amarrar sua assinatura química ao contexto deposicional e diagenético reconhecido; 

 Análises geocronológicas que permitam identificar limites superiores e inferiores para 

sua idade. 



 

 

CAPÍTULO 2  

CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1- O CRÁTON SÃO FRANCISCO 

A unidade geotectônica do Cráton São Francisco (Figura 2.1A) é definida como um núcleo 

crustal, constituído por províncias arqueanas e paleoproterozoicas, estabilizado desde o final do Ciclo 

Transamazônico (2,1 – 1,8 Ga – Almeida & Hasui, 1984; Alkmim & Marshak, 1998). Seus limites são 

delineados pelos terrenos aglutinados nas faixas móveis brasilianas (950 – 500 Ma) Araçuaí, a leste; 

Brasília, a oeste; Rio Preto, a noroeste; Riacho do Pontal, a norte; e Sergipana, a nordeste; e pela 

margem passiva Cretácea ao longo do litoral a nordeste, relacionada à abertura do Oceano Atlântico 

Sul (120 Ma) (Almeida, 1977; Alkmim & Martins-Neto, 2012; Campello et al, 2015). 

A Bacia do São Francisco (BSF) (Figura 2.1B) recobre o domínio ocidental e meridional do 

cráton homônimo, cujo registro estratigráfico reflete uma complexa evolução policíclica, que remonta 

à ruptura do supercontinente Rodínia chegando até a amalgamação do Gondwana Ocidental (Martins-

Neto & Alkmim, 2001; Martins-Neto et al, 2001). 

Essa bacia compreende um dos domínios morfotectônicos do Cráton (Chemale Jr. et al, 1993; 

Alkmim et al, 1993) e é subdividida em quatro compartimentos: três deles correspondem a faixas 

pericratônicas (Rio Preto, Brasília e Araçuaí); e o quarto a porção central (Figura 2.1D). Dentro deste 

último são reconhecíveis dois altos do embasamento, Januária, a Norte, e Sete Lagoas, a Sul, 

separados pelo Baixo de Pirapora (Figura 2.1C) (Alkmim & Martins-Neto, 2001; D’Arrigo, 1995; 

Ortu, 1990). 

A BSF hospeda as coberturas metasedimentares de idade Neoproterozoica (1,0 – 0,54 Ga) do 

Supergrupo São Francisco (Figura 2.1D) (Pflug & Renger, 1973). Ainda que de difícil correlação 

devido à ampla distribuição geográfica e variações faciológicas, as unidades litoestratigráficas desse 

Supergrupo são caracterizadas por rochas de caráter preponderantemente terrígeno, sotopostas a 

pacotes essencialmente carbonáticos – terrígenos. São correspondentes, respectivamente, aos grupos 

Macaúbas e Bambuí (Babinski, 1993; Dardenne, 1978; Uhlein et al, 1999; Martins-Neto et al, 2001). 

Essas sequências assentam discordantemente sobre o embasamento e as coberturas proterozoicas dos 

Supergrupo Espinhaço e Grupo Paranoá (Castro & Dardenne, 2000). 

Essas coberturas neoproterozoicas exibem metamorfismo e deformação em grau incipiente 

junto às regiões das faixas móveis brasilianas, que possuem vergência tectônica centrípeta em direção 

ao Cráton (Almeida, 1977; Alkmim, 2004; Uhlein et al, 2004). 
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Figura 2.1: (A) Cráton São Francisco-Congo no contexto de Gondwana Ocidental. Ao extremo sudoeste do Cráton São Francisco é indicada a localização da cidade de Pains 

(P), onde foi realizado o presente estudo. Adaptado de: Alkmim et al, 2006. (B) Bacia do São Francisco. (C) Mapa gravimétrico de anomalia de Bouguer das principais 

feições estruturais do arcabouço do embasamento. (D) Mapa geológico simplificado, com principais unidades estratigráficas e feições estruturais. Quadro vermelho com 

destaque para o extremo sudoeste do Cráton, onde está localizada a área em estudo. (B), (C) e (D) foram modificados de: Alkmim & Martins-Neto, 2001. 
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2.1.1- Grupo Bambuí 

O Grupo Bambuí (Rinmann, 1917) representa uma sequência transgressivo-regressiva de 1ª 

ordem, composta por ciclos de sedimentação de caráter carbonático e pelito-psamítico, cujos depósitos 

são correlacionados a uma extensa transgressão marinha sobre o Cráton do São Francisco (Figura 

2.2B) no limite do Neoproterozoico com o Cambriano (Alkmim & Martins-Neto, 2012). Suas 

exposições se estendem pelos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás (Dardenne, 1978), sendo 

condicionadas pelas estruturas do embasamento e pelas faixas móveis que margeiam o Cráton 

(Pedrosa-Soares et al, 2015). Esta unidade estratigráfica representa a deposição em um mar 

epicontinental e apresenta deformação incipiente, em condições de tectônica epidérmica, atingido 

fácies metamórfica xisto verde, ao longo das faixas de dobramentos brasilianas (Muzzi-Magalhães, 

1989; Marshak & Alkmim, 1989), sendo interpretada por alguns autores como uma deposição em 

contexto de bacia foreland (Alkmim et al, 1989). 

A coluna estratigráfica formal proposta para este Grupo (Figura 2.2A) é representada pelas 

formações Sete Lagoas, Serra Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias (Costa 

& Branco, 1961; Dardenne, 1981; RADAMBRASIL, 1982). De uma maneira geral, as rochas que 

compõem as unidades deste grupo são definidas abaixo (Dardenne, 1981): 

 Formação Sete Lagoas: composta por calcários e dolomitos, com margas e siltitos 

subordinados; 

 Formação Serra de Santa Helena: reconhecida em folhelhos, argilitos, ardósias e 

siltitos, com margas, calcários e arenitos subordinados; 

 Formação Lagoa do Jacaré: representada por calcários, com siltitos, folhelhos e 

margas subordinados; 

 Formação Serra da Saudade: reconhecida em siltitos, folhelhos e ardósias, com 

calcários e margas subordinados; 

 Formação Três Marias: composta por siltitos, arcósios e arenitos. 

Ocorrem ainda pacotes descontínuos de conglomerados e ritmitos que compõem as unidades: 

Formação Carrancas, na base do Grupo (Castro, 1997; Dardenne, 1978; Vieira et al, 2007a, Alkmim & 

Martins-Neto, 2001); e formações Samburá e Lagoa Formosa, interdigitadas, a oeste, no mesmo 

Grupo (Figura 2.2A, B) (Uhlein et al, 2011; Castro, 1997; Castro & Dardenne, 1999; Martins-Neto et 

al, 2001, Alkmim & Martins-Neto, 2001). Ainda são caracterizadas as formações Jaíba e Gorutuba, 

nas porções orientais da bacia, junto ao topo estratigráfico desse Grupo (Chiavegatto et al, 2003; 

Caxito et al, 2016; Kuchenbecker et al, 2016a). 
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Figura 2.2: (A) Coluna estratigráfica do Grupo Bambuí, com delineação dos três megaciclos transgressivo-regressivos (shallowing-up) que o compõem. Adaptado de 

Martins-Neto & Alkmim, 2001. (B) Mapa litoestratigráfico da porção sul do Cráton São Francisco. Destaque em vermelho para a localização da cidade em estudo (Pa: Pains). 

Adaptado de: Uhlein et al, 2017. 
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A deposição destas unidades, incluídas aquelas conglomeráticas, é reconhecida em 

megaciclos transgressivo-regressivos de segunda ordem (Dardenne, 2000; Alkmim & Martins-

Neto, 2001; Reis & Alkmim, 2015; Uhlein et al, 2017). Tradicionalmente, três megaciclos eram 

reconhecidos (Dardenne, 1981): uma primeira transgressão seria responsável pela deposição dos 

níveis conglomeráticos de base e pelo estabelecimento da plataforma carbonática, reconhecida 

na Formação Sete Lagoas; a segunda estaria registrada na gradação do ambiente de 

sedimentação terrígena da Formação Serra de Santa Helena para o ambiente de deposição dos 

sedimentos terrígeno-carbonatados da Formação Lagoa do Jacaré; e a última nos siltitos da 

Formação Serra da Saudade e sua transição para os sedimentos terrígenos da Formação Três 

Marias, que atingem fácies flúvio-deltaicas (Dardenne, 2000, Alkmim & Martins-Neto, 2001). 

Posteriormente, estudos sedimentológicos, estratigráficos, geoquímicos e geocronológicos 

permitiram o reconhecimento de mais de um ciclo transgressivo-regressivo de segunda ordem 

na deposição da Formação Sete Lagoas (Martins & Lemos, 2007; Alkmim & Martins-Neto, 

2012). Tal quadro suporta a existência de quatro ciclos desse tipo na deposição do Bambuí (Reis 

& Alkmim, 2015): uma sequência basal engloba estratos transgressivos glaciogênicos da 

Formação Carrancas que gradam a sucessões carbonáticas pós-glaciais regressivas da Formação 

Sete Lagoas; esta é sobreposta por duas sequências transgressivo-regressivas de segunda ordem 

que incluem os estratos carbonato-siliciclásticos das formações Sete Lagoas Superior, Serra de 

Santa Helena, Lagoa do Jacaré, e Serra da Saudade Inferior; e o último ciclo engloba a 

sequência superior de pelitos e arenitos da Formação Serra da Saudade Superior que gradam aos 

depósitos arenosos influenciados por tempestades da Formação Três Marias. Recentemente 

Uhlein et al (2017) descreveu cinco sequências transgressivo-regressivas de segunda ordem no 

Grupo Bambuí: a primeira se inicia com conglomerados, brechas e arenitos imaturos da 

Formação Carrancas Inferior, sobrepostos por pelitos e folhelhos pretos, que gradam a siltitos e 

dolomitos de trato regressivo da Formação Carrancas Superior; a segunda é composta pelo trato 

de sistema transgressivo dos carbonatos de capa do Sete Lagoas, com níveis dolomitizados e 

silicificados junto ao topo dessa sequência sugerindo um trato de sistema regressivo para a 

Formação Sete Lagoas Superior; a terceira é marcada por uma transgressão abrupta sobre esses 

carbonatos pelos folhelhos Serra de Santa Helena, gradando ao trato de sistema de mar baixo em 

bancos oolíticos e depósitos de tempestade de rampa carbonática da Formação Lagoa do Jacaré; 

a quarta compreende folhelhos e siltitos da transgressão da Formação Serra da Saudade, que 

progressivamente grada aos depósitos areníticos da Formação Três Marias; e a quinta 

representada pelos arenitos e pelitos da Formação Três Marias, que é uma sequência 

incompleta. 

A definição da idade dos diversos momentos da história geológica do Grupo Bambuí 

ainda é controversa e carece de precisão. Contudo, a associação de estudos estratigráficos, 
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geocronológicos, quimioestratigráficos e paleontológicos indica a sua deposição no 

Neoproterozoico (Couto et al, 1981; Teixeira, 1985; Subacius, 1985; Quadros, 1987; Machado 

& Schrank, 1989; Babinski, 1993; Simonetti, 1994; Kawashita, 1996; Sanchez, 2014). A 

recorrência de feições glaciais junto aos carbonatos basais da Formação Sete Lagoas e suas 

relações estratigráficas com diamictitos glaciogênicos sotopostos – das formações Jequitaí 

(Sturtiano), Grupo Macaúbas, e/ou Carrancas (Marinoano), Grupo Bambuí – suportam sua 

correlação ora com a glaciação Sturtiana (Babinski et al, 1999; Babinski & Kaufman, 2003; 

Babinski et al, 2007; Vieira et al, 2007b) ora com a Marinoana ou posterior (Kuchenbecker, 

2011; Caxito et al, 2012; Uhlein et al, 2016; Crockford et al, 2017). Contudo, acervos de 

zircões detríticos relacionados aos prolongamentos do Grupo Bambuí indicam idades máximas 

de deposição no Ediacarano (Rodrigues, 2008; Pimentel et al, 2011; Paula-Santos et al, 2015; 

Uhlein et al, 2017), corroboradas pelo acervo fossilífero descrito em rochas do centro-norte da 

bacia (Warren et al, 2014; Perrella-Júnior et al, 2017). 

Abaixo algumas considerações gerais sobre a Formação Sete Lagoas, alvo do presente 

estudo, são apresentadas. 

Formação Sete Lagoas 

Os registros de sedimentação carbonática, representada principalmente por calcários e 

dolomitos em meio a uma sequência margosa e pelítica (Dardenne, 1978), que recobrem a Bacia 

do São Francisco são correspondentes à essa Formação. 

Schöll (1976) a subdivide em dois membros na região de Sete Lagoas (Minas Gerais): 

Pedro Leopoldo, inferior, constituído por margas e calcários a calcários dolomíticos impuros; e 

Lagoa Santa, superior, composto por calcários puros associados à matéria orgânica e laminações 

rítmicas com siltitos. 

Ao menos dois ciclos marinhos transgressivo-regressivos são registrados nessa 

sequência carbonática, com o fim do primeiro ciclo coincidindo com uma expressiva superfície 

de exposição subaérea, associada à tepees, nódulos substituídos de anidrita, brechas de 

dissolução e estromatólitos laminados e colunares (Misi et al, 2007; Misi et al, 2011). 

Contudo, o arcabouço de dados sedimentológicos, estratigráficos, geofísicos e 

quimioestratigráficos regionais corrobora a caracterização de três intervalos litoestratigráficos: 

inferior, composto por dolomitos argilosos vermelhos; intermediário, representado por calcários 

e folhelhos laminados e ricos em matéria orgânica; e superior, composto por doloarenitos a 

dololutitos cinza claros, associados a estromatólitos e teepees (Dardenne, 1978; Misi, 1978; 

Martins et al, 1993; Guerra et al, 1994; Vianna et al, 1994; Nobre-Lopes, 1995; Lima, 1997; 

Conceição-Filho et al, 1998; Nobre-Lopes, 2002; Vieira, 2007; Misi et al, 2007; Martins & 
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Lemos, 2007; Zalán & Romeiro-Silva, 2007; Lima, 2011; Kuchenbecker, 2011; Santos, 2012; 

Alvarenga et al, 2014). 

Em um contexto climático pós-glacial, a transgressão correlacionada instalou um 

sistema marinho raso e calmo, com deposição carbonato-silicatada no fundo marinho. Suas 

fácies são variavelmente reconhecidas em dolomitos róseos a beges, calcilutitos e margas 

esverdeadas, sendo comum a ocorrência de leques de cristais de pseudomorfos de aragonita 

associados a lamas carbonáticas e de fosfatos. A esse arcabouço relacionam-se anomalias 

negativas de δ
13

C, corroborando para a sua interpretação como um carbonato de capa, 

associadas a razões 
87

Sr/
86

Sr médias em 0,7075 (Dardenne, 1978; Martins & Lemos, 2007; 

Martínez, 2007; Misi et al, 2007; Vieira et al, 2007a; Lima, 2011; Santana, 2011; Caxito et al, 

2012; Campos et al, 2012; Reis, 2013; Cunha, 2015; Alvarenga et al, 2014; Kuchenbecker et al, 

2016b; Perrella-Júnior et al, 2017; Okubo et al, 2018). Babinski et al (2007), com base em 

datações Pb-Pb em carbonatos, os relaciona a glaciação Sturtiana, corroborada pela variação da 

assinatura isotópica e por relações estratigráficas (Santos et al, 2000; Vieira et al, 2007b; 

Alvarenga et al, 2007; Silva-Tamayo et al, 2010). Outros autores, considerando feições 

sedimentológicas e as assinaturas isotópicas de 
13

C e 
87

Sr/
86

Sr, preferem uma correlação com o 

Marinoano ou até posterior, revigorada por isócronas Pb-Pb de cerca de 608 Ma (Caxito et al, 

2012; Alvarenga et al, 2014; Paula-Santos et al, 2015; Uhlein et al, 2017; Caxito et al, 2018). 

O progressivo aumento da coluna d’água estabelece sob a plataforma continental 

condições francamente marinhas. Essa transição é registrada em camadas rítmicas e margosas 

que gradam a domínios predominantemente carbonáticos, influenciados por ondas, tempestades 

e marés (Nobre-Lopes, 1995; Vieira, 2007; Kuchenbecker, 2011; Reis, 2013). Esse quadro é 

acompanhado pelo decréscimo das anomalias negativas de δ
13

C a valores oceânicos normais e 

estáveis, e pelo aumento das razões 
87

Sr/
86

Sr a cerca de 0,7082, sendo reportadas feições de 

exposição subaéria e superfícies de descontinuidade ao topo dessa sequência. À expressão 

dessas feições, é comum a caracterização de brechas, gretas de contração, tepees e feições de 

dissolução, além da dolomitização e silicificação do topo dessa sequência (Dardenne, 1981; 

Madalosso & Veronese, 1978; Nobre-Lopes, 1995; Nobre-Lopes, 2002; Babinski & Kaufmann, 

2003; Misi et al, 2007; Martinéz, 2007; Martins & Lemos, 2007; Vieira, 2007; Tonietto, 2010; 

Santana, 2011; Lima, 2011; Kuchenbecker, 2011; Santos, 2012; Paula-Santos, 2012; Reis, 2013; 

Alvarenga et al, 2014; Mameri et al, 2017; Vieira et al, 2017). Zircões detríticos extraídos de 

margas desse nível apresentam idades U-Pb entre 625 e 584 Ma, que corroboram para uma 

idade Ediacarana para essa sequência (Paula-Santos, 2012). A descrição de fósseis de Cloudina 

sp. e Corumbella sp. nesta mesma sequência, no centro-norte da bacia do Bambuí, indica idades 

no Ediacarano terminal (Warren et al, 2014). 
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Acima dessa descontinuidade é comum uma maior recorrência de dolomitos, aos quais 

já foi atribuída uma origem microbiana e diagenética, tipicamente ricos em matéria orgânica. 

Reconhece-se uma profusão de estromatólitos, em ambiente marinho progressivamente mais 

restrito, sendo comum a associação da base dessa sequência feições de dissolução e 

carstificação, além de evaporitos (Madalosso & Veronese, 1978; Nobre-Lopes, 1995; Lima, 

1997; Dardenne, 2000; Vieira, 2007; Misi et al, 2007; Kuchenbecker, 2011; Santos et al, 2011a; 

Lima, 2011; Okubo & Warren, 2016; Mameri et al, 2017; Paula-Santos et al, 2017a). Nesse 

cenário relaciona-se uma significativa excursão positiva dos isótopos de carbono, ora abrupta e 

ora gradacional, com valores variáveis de δ
18

O, suportando uma origem diagenética para os 

dolomitos, valores de δ
34

S fortemente positivos e razões 
87

Sr/
86

Sr em torno de 0,7074 (Martins 

& Lemos, 2007; Misi et al, 2007; Reis, 2013; Mora, 2015; Cunha, 2015; Guacaneme et al, 

2017). Zircões detríticos extraídos dessa sequência apresentam idades U-Pb entre 610 e 557 Ma, 

balizando uma idade Ediacarana para essa sequência (Rodrigues, 2008; Lima, 2011; Pimentel et 

al, 2011; Paula-Santos, 2012). 

Paula-Santos et al (2017b; 2018) caracterizaram na região da cidade de Sete Lagoas – 

área-tipo dessa formação, na região central de Minas Gerais, ao norte da capital Belo Horizonte 

–, esses três intervalos conforme sua assinatura quimioestratigráfica: 

 Carbonatos basais, de caráter pós-glacial – com sinais isotópicos de carbono 

negativos (-5‰), razões de 
87

Sr/
86

Sr em 0,7074 e altas concentrações de ETRY 

com distribuição normalizada planar – que gradam a sucessões plataformais 

espessas – tendendo a valores de δ
13

C em 0‰ e de 
87

Sr/
86

Sr em 0,7082. Registra 

a evolução de condições rasas e restritas, influenciadas por águas doces, a 

condições marinhas abertas; 

 Carbonatos intermediários – com valores de δ
13

C em torno de 0‰ e de 
87

Sr/
86

Sr 

de 0,7082, e com anomalias de La, Gd e Y na distribuição normalizada dos 

ETRY – registrando a ampla conexão da bacia as condições marinhas 

contemporâneas; 

 Carbonatos superiores – com expressiva excursão positiva nos isótopos de 

carbono (até +16‰), diminuição das razões 
87

Sr/
86

Sr (0,7075) e com anomalias 

positivas de La e Y e depleção em leves na distribuição normalizada dos ETRY 

– registrando nova restrição da bacia, sob a qual ocorre a subsequente 

sedimentação carbonática e siliciclástica das formações Serra de Santa Helena e 

Lagoa do Jacaré, e da porção inferior da Serra da Saudade. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

13 
 

2.2- CONTEXTO REGIONAL 

A região do município de Pains se situa na zona de transição entre os domínios 

deformados da Faixa Brasília e os domínios isentos de estruturas tectônicas sobre o Cráton 

(Muzzi-Magalhães, 1989). 

De acordo com Alkmim & Martins-Neto (2012), o Grupo Bambuí registra parte de um 

sistema de antepaís (foreland) desenvolvido sobre o Cráton em resposta a sobrecarga litosférica 

promovida pelo empilhamento tectônico gerado principalmente pela evolução da Faixa Brasília 

(Reis & Suss, 2016). A esse contexto orogênico relaciona-se a deposição dos leques deltaicos da 

Formação Samburá (Castro & Dardenne, 2000). 

A Província Tocantins foi formada pela convergência dos blocos continentais 

Amazônico, São Francisco-Congo e Paranapanema, além de outros blocos alóctones menores, 

sendo o Cinturão Brasília um de seus componentes, desenvolvido ao longo da margem oeste do 

Cráton São Francisco (Pimentel, 2016). 

O Maciço de Goiás corresponde a um bloco alóctone acrescionado na porção oeste do 

Cinturão Brasília durante os estágios finais da evolução orogenética. Compreende complexos 

granito-gnáissicos TTG arqueanos (3,04 – 2,71 Ga), sequências de greenstone belt (3,0 Ga), e 

intrusões graníticas de cerca de 625 Ma (Fortes et al, 1995; Pimentel et al, 2003). 

O Arco Magmático de Goiás, também acrescionado a esse Cinturão, é dividido nos 

setores Arenópolis, a sul, e Mara Rosa, a norte. Suas evoluções ocorreram em arcos de ilha 

intraoceânicos (930 e 810 Ma) a ciclos magmáticos de arco continental (670 e 600 Ma), que 

foram submetidos a processos metamórficos, fácies xisto verde a anfibolito, a cerca de 630 Ma. 

Posteriormente, intrusões pós-tectônicas bimodais de gabros e granitos sucederam, a cerca de 

600 – 540 Ma (Pimentel, 2016). 

O domínio interno da expressão da Faixa Brasília nas adjacências corresponde a Nappe 

Passos, sendo o seu domínio de deformação externo o Sistema de Cavalgamento Ilicínea-

Piumhi (Valeriano et al, 1995). Essas estruturas cavalgam o domínio autóctone-parautóctone 

representado pelas rochas do Grupo Bambuí e do embasamento pericratônico, correspondente 

granitóides do Complexo Campo Belo (Ribeiro et al, 2008). Junto às demais assembléias, 

rochas supracrustais, relacionadas ao greenstone belt Piumhi (3,1 Ga) e aos grupos Araxá, 

Canastra, Ibiá, Paranoá e Andrelândia, são envolvidas nesse sistema de empurrões (Valeriano et 

al, 2004). 

A arquitetura deposicional e deformacional da sucessão do Bambuí é localmente, então, 

atrelada a frente orogênica da Faixa Brasília (oeste) e a estruturação do Alto de Sete Lagoas 

(sudeste). Suas sucessões se acunham e tornam-se progressivamente mais rasas de oeste para 
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leste (Muzzi-Magalhães, 1989; D’Arrigo & Alkmim, 1995; Alkmim et al,1996; Uhlein et al, 

2004), em conformidade com a Flexura Pato de Minas (Lima & Uhlein, 2005; Martins & 

Lemos, 2007), condicionada pela compensação flexural às cargas dos cinturões orogenéticos 

(Ortu, 1990; D’Arrigo, 1995). 

Nas imediações da cidade de Pains são reconhecidos afloramentos de rochas 

pertencentes às formações Samburá, Sete Lagoas e Serra de Santa Helena (Madalosso & 

Veronese, 1978; Muzzi-Magalhães, 1989; Valeriano et al, 2007; Ribeiro et al, 2008), sendo 

pormenorizada abaixo apenas a revisão estratigráfica local das duas primeiras, por serem essas 

as unidades de interesse do presente estudo. 

Formação Samburá 

Metapelitos a metaruditos aflorantes na porção sudoeste da Bacia do Bambuí, próximo à 

região de Piumhi, são correlacionadas a essa formação (Miranda, 1953). As fácies psefíticas a 

pelíticas são maciças a estratificadas, com gradação normal, inversa e difusa. São formadas por 

ruditos, arenitos arcoseanos e lutitos. Os conglomerados são sustentados pelos clastos e 

polimíticos (metarenitos quartzíticos, quartzitos, quartzitos milonínitocos, quarzto de veio, 

metapelitos, siltitos, filitos, pelitos, jaspelitos, calcários, metabasitos, basaltos, gnaisses, 

granitóides e felsitos) e gradam a diamictitos. A matriz areno-siltosa e os clastos são 

centimétricos a decimétricos, em geral subarredondados. Essas fácies transicionam àquelas 

areníticas arcoseanas – lenticulares – e pelíticas maciças a gradadas, com laminação plana mal 

definida (Castro & Dardenne, 2000; Castro, 2002; Ribeiro et al, 2008). 

Compreende depósitos de leques aluviais em bacia de antepaís relacionados à 

Orogênese Brasiliana, que se interdigitam com as unidades carbonáticas e pelíticas das 

formações Sete Lagoas e Serra de Santa Helena (Castro & Dardenne, 2000; Ribeiro et al, 2008). 

Datações U-Pb em zircões detríticos dessa formação fornecem idades máximas entre 650 e 617 

Ma (Dardenne et al, 2003; Reis et al, 2012; Uhlein et al, 2017), sendo que a exumação do 

sistema de empurrão dessa orogênese, de acordo com datações K-Ar em micas brancas, ocorreu 

por volta de 640 e 610 Ma (Valeriano, 1992). 

Formação Sete Lagoas 

Mapeamentos geológicos regionais (Nalini-Júnior et al, 2007; Valeriano et al, 2007; 

Ribeiro et al, 2008; Tuller et al, 2010; Campello et al, 2015) reconhecem basicamente 

sucessões: de calcipelitos a margas rosados a esverdeados, ondulados a maciços em camadas 

delgadas, que transicionam as sobrepostas por camadas tabulares ou onduladas, maciças ou 

laminadas; e de calcários, cinzentos a negros, maciços a estratificados em camadas geralmente 

tabulares, com frequentes brechas intraformacionais, de dissolução e colapso, associadas. 
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Ocorrem sotopostos, localmente, metapelitos a metaruditos siliciclásticos discordantes, 

possivelmente equivalentes à Formação Carrancas ou ao Grupo Macaúbas. 

Madalosso & Veronese (1978) dividiram as rochas do Grupo Bambuí aflorantes na 

região do Alto São Francisco em duas fácies, uma pelítica e uma carbonatada, e as relacionaram 

a três ciclos transgressivo-regressivos. Em trato transgressivo, siltitos e argilitos verdes a róseos 

foram depositados em águas calmas e moderadamente profundas. Essas fácies transicionam as 

carbonatadas em regime regressivo. Margas esverdeadas a róseas, de águas calmas e 

moderadamente profundas, passam gradacionalmente a calcários plaqueados e a calcarenitos e 

calcários oolíticos, com intercalações de brechas lamelares. Esses últimos, mais ricos em 

matéria orgânica, foram depositados em águas rasas e agitadas, com períodos de exposição 

subaérea. No segundo ciclo, nova transgressão é reconhecida em dolomitos calcíferos 

sacaróides a laminados, de águas rasas calmas a agitadas, que assentam sobre contato brusco e 

irregular. A regressão associada ocasiona a restrição desse ambiente, propiciando a 

dolomitização e recristalização dessas camadas, e culminando no princípio de uma carstificação. 

Esta é mais pronunciada nos dolomitos sacaróides e representada por pequenas brechas de 

colapso e por cavidades irregulares preenchidas por calcita espática grosseira. Já a terceira 

transgressão é reconhecida em calcários pretos – maciços, estromatolíticos, oolíticos e 

micríticos, localmente plaqueados e com brechas lamelares. Estes são de águas rasas menos 

restritas associadas a exposições e alternâncias de fases agitadas e calmas. São ricos em matéria 

orgânica e relacionados a uma proliferação de estromatólitos, com nódulos e lentes de chert 

preto e veios de calcita preta. 

Muzzi-Magalhães (1989) reconheceu as formações Samburá, Sete Lagoas e Serra de 

Santa Helena em fácies conglomerática, pelítica, carbonática e psamo-pelítica descritas na 

porção sudoeste da Bacia do São Francisco. Considerou ainda a possibilidade da correlação de 

parte dessas duas últimas fácies com as formações Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade. Nobre-

Lopes (1995) também discute e considera a possibilidade da parte superior dessa sucessão 

carbonática (intervalos de sedimentação 3 e 4, descritos por Nobre-Lopes), eminentemente 

oolítica, se relacionar à Formação Lagoa do Jacaré, enquanto Kuchenbecker (2011) discute que 

toda a sucessão (intervalos quimioestratigráficos 1, 2 e 3, descritos por Kuchenbecker) apresenta 

maiores afinidades litológicas com esta última formação. 

Muzzi-Magalhães (1989) levantou quatro perfis estratigráficos durante a análise 

estrutural dessas rochas, e subdividiu as fácies carbonática em seis níveis distintos. Estratos 

lenticulares centimétricos de calcilutitos intercalados com margas, principalmente junto à parte 

basal, de plataforma distal gradam a calcarenitos – estratificados, ooidais e plaqueados – de 

águas progressivamente mais rasas e agitadas, com frequentes níveis de brechas. Em contato 

abrupto e irregular ocorrem calcarenitos dolomíticos escuros – dolomitos sacaroides de 
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Madalosso & Veronesse (1978) – que são sobrepostos, em contato abrupto regular, por 

doloarenitos estromatolíticos – dolomitos laminados de Madalosso & Veronesse (1978). 

Calcários pretos estratificados – ooidais, estromatolíticos e rudíticos – se sobrepõem e gradam 

para calcarenitos e calcilutitos, com lentes de sílex e, principalmente no topo, níveis de gretas de 

contração, registrando o raseamento e exposição subaérea dessa sucessão marinha. Para este 

autor, as variações na fácies carbonáticas se relacionam a ciclos de deposição progradante, e a 

dolomitização desses carbonatos, em ambiente marinho próximo a praia, relacionar-se-ia a 

interface das águas marinhas e meteóricas. Geralmente em contato transicional, essa sucessão 

carbonática é sobreposta por aquela psamo-pelítica, marcando o afogamento da bacia. 

Nobre-Lopes (1995), estudando seis seções de rochas carbonáticas expostas nas 

proximidades da cidade de Arcos (escalas 1:50 e/ou 1:100), reconheceu 23 fácies e caracterizou 

quatro intervalos de sedimentação, os quais constituiriam um megaciclo regressivo. 

O primeiro intervalo é composto por porções maciças, calcissiltitos, calcirruditos – 

relacionados a processos gravitacionais em área de quebra de rampa - e tempestitos distais em 

rampa externa, onde se desenvolveu extenso biostroma microbiano críptico. Fácies de 

tempestitos proximais e de corpos arenosos influenciados por ondas normais – que localmente 

constituíam barreiras – marcam a transição para ambiente perilitorâneos. Nesse ambiente, 

eventualmente isolados, se reconhecem planícies de maré e lagunas, associados a estromatólitos 

dolomíticos e doloarenitos ooidais. Ao topo desse intervalo, a autora descreve um possível 

evento de exposição subaérea, com feições de dissolução, abertura de cavidades, brechas de 

colapso e de nível de calcrete laminado. A autora relaciona esse intervalo a um ciclo regressivo 

em rampa carbonática, talvez do tipo distally steepened, sob clima preferencialmente semi-

árido. Ao ambiente proximal, o processo de dolomitização precoce foi correlacionado a 

restrição e alta salinidade das águas, considerando-a do tipo evaporativo. Já a dolomitização 

tardia, típica do topo desse intervalo, foi relacionada à flutuação da zona de mistura das águas 

marinhas e meteóricas, correlata a transgressão subsequente. Ainda, dolomitas relacionadas ao 

soterramento tardio do pacote são reconhecidas junto a estruturas de compactação (dissolution 

seams). 

O intervalo dolomítico sobreposto é predominantemente estromatolítico, registrando 

uma transgressão de pequena amplitude. A sedimentação registra ciclos regressivos sob águas 

rasas em planície de maré agitada. Esse ambiente era parcialmente protegido por construções 

recifais de inframaré, sob clima quente a semi-árido, com eventuais cristais aciculares de 

anidrita e gretas de contração associadas as porções de intermaré calmas. Registra sucessivas 

flutuações do nível do mar, em plataforma de baixa declividade eventualmente influenciada por 

tempestades e por exposições subaéreas, com características feições de dissolução vadosa. A 
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dolomitização de suas fácies é entendida como precoce e relacionada aos processos 

evaporativos de ambiente proximal. 

Nova transgressão instala ciclos regressivos em plataforma carbonática rasa e ampla, 

possivelmente do tipo rimmed shelf. As águas seriam agitadas e, casualmente, influenciadas por 

tempestades, sob clima semi-árido, com bancos oolíticos e biohermas na plataforma externa 

atuando como barreiras arenosas que progressivamente acalmam as águas proximais. Nesse 

ambiente se reconhece fácies de planície de maré lamosa a lagunar, restrita e de baixa energia, 

com corpos estromatolíticos menos possantes e calcissiltitos a calcilutitos laminados, associados 

a níveis argilosos, esparsos cristais evaporíticos e gretas de contração, sem evidências de 

exposição subaérea prolongada. Assemelham-se a ciclos do tipo oolite-grainstones e lime mud-

sabkha. 

O último intervalo representaria a deposição de ciclos progradantes em plataforma 

stricto sensu carbonática ampla e rasa, possivelmente do tipo rimmed shelf, após nova 

transgressão, de maior amplitude, em que se instalou um regime de águas mais profundas. 

Substancialmente similar ao intervalo anterior, se caracteriza por ciclos do tipo oolite-

grainstone, com corpos estromatolíticos e oolíticos mais expressivos isolando parcialmente uma 

laguna representada por calcilutitos neomorfisados. 

Kuchenbecker (2011), estudando dois testemunhos de sondagem de uma mina de 

calcário nos arredores de Arcos, descreveu cerca de 182 m de sucessão carbonática, que foram 

agrupados em nove unidades – cujo perfil quimioestratigráfico permitiu a delineação de em três 

intervalos quimioestratigráficos – e relacionados a Formação Sete Lagoas. Reconhece, abaixo 

dessa sucessão, granodioritos do embasamento sobrepostos, em contato irregular, por um nível 

de diamictitos (0,5m de espessura) – interpretado como uma fácies glácio-terrestre da Formação 

Carrancas (Kuchenbecker et al, 2013). Santos (2012) também descreve um diamictito 

polimítico junto à base dos carbonatos, o qual considera ser possivelmente correlato à Formação 

Jequitaí. 

Em contato abrupto regular, assentam calcários cristalinos impuros que gradam a 

calcilutitos maciços com lâminas de folhelhos pretos, aos quais se relaciona diferentes graus de 

dolomitização, que apresentam junto ao topo cristais pseudomorfos de aragonita em leque 

associados à intraclastos e agregados de calcita em matriz esparítica. Acima predominam 

margas a argilitos esverdeados, intercalados com calcários maciços finos, brancos a róseos, que 

gradam as porções margosas superiores – essas fácies marcariam uma superfície de inundação 

máxima (Kuchenbecker et al, 2011). Essas fácies foram agrupadas em um intervalo basal de 

tendência retrogradacional – com valores de δ
13

C em incursão negativa (-5 a 0‰) e de δ
18

O 

variáveis entre -6 e -15‰ (Figura 2.3), razões Y/Ho em 31,25 e diagramas de distribuição 
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normalizada de ETRY planares – e interpretadas como correspondente a um carbonato de capa, 

provavelmente pós-marinoano. 

O aumento gradual da contribuição carbonática registra, em uma tendência 

progradacional, o estabelecimento do intervalo intermediário – correlacionado ao primeiro 

intervalo proposto por Nobre-Lopes (1995). Calcarenitos finos a médios bandados e 

heterogêneos gradam a calcarenitos maciços sutilmente laminados – com laminação microbiana, 

intraclastos, peloides e oólitos associados – e apresentam expressivas feições de dissolution 

seams, com frequentes porções dolomitizadas e silicificadas associadas. Acima predominam 

calcarenitos médios a grossos com frequentes níveis intraclásticos e raros ooides silicificados; 

calcissiltitos a calcarenitos estratificados com concreções silicosas; e calcarenitos maciços 

homogêneo além de porções intraclásticas, oolíticas e pisolíticas. Valores isotópicos 

relativamente homogêneos de δ
13

C (1‰) e com suave oscilação em δ
18

O (-6 a -8,5‰) (Figura 

2.3), distribuição normalizada de ETRY com fraca depleção em leves e razões Y/Ho com média 

em 34, podem indicar condições de deposição relativamente estáveis em ambientes distais a 

proximais da plataforma, eventualmente exposta a condições subaéreas e influenciadas por 

águas doces. 

O último intervalo, extensamente dolomítico, é marcado por uma brecha de colapso em 

sua base – a qual é clasto-suportada, por seixos a matacões de dolarenitos, e cimentadas por 

calcita espática – que foi interpretada pelo autor como resultado da dissolução relacionada à 

exposição subaérea. Esta camada é capeada por doloarenitos finos a médios associados a uma 

profusão de corpos estromatolíticos e a microfitólitos, intraclastos e pelóides, com cimentações 

por calcita e sílica associadas a porosidades secundárias. Os valores de δ
13

C exibem forte 

excursão positiva (+2 a +7,5‰) nesses doloarenitos, com aqueles de δ
18

O variando entre -8 e -

3‰ (Figura 2.3). A assinatura dos ETRY se exibe planar na distribuição normalizada, com 

razões 
87

Sr/
86

Sr entre 0,7075 e 0,7078 e Y/Ho em 40. Este último pacote, de caráter 

retrogradacional, seria correlacionável ao Intervalo 2 de Nobre-Lopes (1995), com mudanças 

paleogeográficas, associadas a tectônica, restringindo a bacia e influindo no rápido aumento da 

bioprodutividade em plataforma marinha rasa proximal sob influência de águas doces, influxo 

de terrígenos e condições evaporativas. 

Santos (2012), estudando quatro testemunhos de sondagem e a frente de lavra da 

Mineração Bocaina (Companhia Siderúrgica Nacional - CSN), na região de Arcos, descreveu 

cerca de 145 m da sucessão carbonática da Formação Sete Lagoas. Essa pertence a seis 

intervalos estratigráficos – definidos pela Mineração com viés de exploração e uso industrial – 

que foram subdivididos em onze fácies e agrupados em cinco unidades geoquímicas. 
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A unidade E é composta por margas intercaladas com calcissiltitos a calcilutitos basais, 

com abundante estratificação argilo-carbonosa e nódulos de quartzo microcristalino. A 

assinatura isotópica negativa (entre -2,59 a -0,64‰ para δ
13

C; e -12,27 a -7,74‰ para δ
18

O – 

Figura 2.3) relaciona-se a precipitação em ambiente calmo. A unidade D é caracterizada pela 

transição de margas a calcissiltitos e calcilutitos laminados, com níveis carbonosos, cujas 

feições sugerem a influência de processos trativos. Os valores de δ
13

C são próximos a +0,26‰ 

junto à base e alcançam valores estáveis entre +1,1 a +1,37‰, enquanto os de δ
18

O variam de -

9,68, na base, a -6,96‰ (Figura 2.3), no topo. Equivalem ao primeiro intervalo 

quimioestratigráfico descrito por Kuchenbecker (2011). 

Na unidade C calcilutitos laminados gradam a wackstones calcíticos, oolíticos e 

peloidais, frequentemente estililotizados, depositados sob influência de fluxos oscilatórios e 

combinados. A esses é comum a associação com brechas sedimentares, feições de carstificação, 

fraturamentos e a dolomitização, além de cimentação por quartzo microcristalino. A assinatura 

de δ
13

C é estável (+0,82 a +1,35‰) e covaria com δ
18

O (-7,66 a -6,65‰) (Figura 2.3), 

provavelmente se correlacionando a condições marinhas abertas e normais. Essas fácies são 

influenciadas pela ação de ondas normais e de tempestades e de marés. Correspondem ao 

segundo intervalo quimioestratigráfico de Kuchenbecker (2011), e ao primeiro intervalo de 

sedimentação de Nobre-Lopes (1995). 

A unidade B compreende intercalações de wacks a mudstones oolíticos e peloidais, 

calcíticos a dolomíticos. Estromatólitos são frequentes, assim como níveis de feições de 

carstificação e brechas dolomíticas sedimentares, sendo uma brecha calcítica, caracterizada 

junto à base dessa sucessão, possivelmente hidrotermal. Os isótopos de δ
13

C variam entre -0,33 

a +0,91‰ e covariam com δ
18

O, cujos valores flutuam entre -8,58 e -7,64‰ (Figura 2.3), A 

unidade A compreende wacks a packstones calcíticos a dolomíticos, com abundantes estruturas 

estromatolíticas (com estruturas de exposição subaérea) e ocorrência de fraturamentos e 

carstificação. Sua assinatura isotópica de δ
13

C varia entre -2,27‰ e +1,65‰ e não se 

correlaciona aos valores de δ
18

O, em geral estáveis, entre -7,97 e -4,5‰ (Figura 2.3). Esta 

unidade é equivalente ao terceiro intervalo quimioestratigráfico de Kuchenbecker (2011), e ao 

segundo intervalo de sedimentação de Nobre-Lopes (1995). 

Quanto ao modelo deposicional, a autora apoia a interpretação de Vieira (2007) e parte 

da interpretação de Kuchenbecker (2011), que defendem a existência de dois ciclos de caráter 

retrogradacional - progradacional, com três estágios de evolução de uma rampa carbonática. 
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Figura 2.3: Gráfico dos valores de δ
13

C por δ
18

O (‰VPDB) dos intervalos quimioestratigráficos de 

Kuchenbecker (2011) e das unidades geoquímicas de Santos (2012), obtidos na região de Arcos para a 

sucessão Sete Lagoas. 

 

Pires (2017) levantou as fácies da Formação Sete Lagoas expostas no interior da Gruta 

do Éden, em Pains, e reconheceu nove fácies sedimentares, que foram subdividas em quatro 

associações. A autora as relacionou a ciclos de shoalowing-upward ascendentes em plataforma 

carbonática. O perfil estratigráfico levantado foi complementado por análises petrológicas e 

litogeoquímicas das fácies. 

A associação de fácies FA é composta por grainstones intraclásticos e biohermas 

estromatolíticas, que localmente estruturam complexos de recifes, relacionados à deposição em 

mar aberto influenciado por ondas de tempestade em shoreface. Reconheceu nesses calcários a 

dolomitização tardia, que foi relacionada à zona de mistura das águas doces e salgadas na 

mesodiagênese, e a posterior dedolomitização de seus cristais pela influência de águas 

meteóricas. 

Em contato abrupto sobrepõe-se fácies dolomíticas de rudstones sustentados por clastos 

angulosos em meio a matriz e cimentação calcítica espática em porosidades predominantemente 

secundárias – associação de fácies FB. Acima, em contato brusco e plano, assentam biostromas 

dolomíticos de coloração cinza a preta – associação de fácies FC. Em contato plano superpõem-

se a associação de fácies FD, composta por biohermas e packstones – intraclásticos, oolíticos e 

peloidais – dolomíticos. Às porosidades dessas duas últimas associações é comum a cimentação 

por calcita espática. Essas associações foram correlacionadas a ciclos de shoalowing-upward em 

ambientes de plataforma interna rasa - subdividida em canais e deltas de maré, lagunas e 

planícies de maré – com a dolomitização associada a processos de infiltração por refluxo. 
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A essa sucessão relaciona-se uma distribuição de ETRs com tendências planares, com 

leve empobrecimento em leves, e razões Y/Ho próximas às da crosta superior (28,96 – 38,95), 

que foram relacionados à contribuição do input terrígeno e de águas doces.  
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CAPÍTULO 3  

CARBONATOS E O NEOPROTEROZOICO 

3.1- SEDIMENTOS E ROCHAS CARBONÁTICAS 

A produção carbonática é governada pela interação de fatores bióticos e abióticos, 

sendo influenciada pela distribuição da zona fótica, taxa de influxo sedimentar e geometria da 

bacia deposicional (Wilson, 1975; Flügel, 2004). Os domínios de precipitação carbonática 

abrangem uma grande variedade de ambientes deposicionais que se distribuem de altas a baixas 

latitudes, desde lagos continentais de elevada altitude a ambientes marinhos profundos, e em 

domínios climáticos áridos a úmidos (Reitner & Thiel, 2011). Os sedimentos então formados 

são sujeitos aos mesmos processos sedimentares que os clásticos terrígenos, pela ação de 

ventos, correntes, ondas, marés e tempestades, com a sua consequente redistribuição na bacia 

deposicional e suas adjacências (Wilson, 1975). 

A sensibilidade do sistema de precipitação carbonática as condições ambientais e 

tectônicas ocasiona a sua esporadicidade ao longo do tempo geológico (Wilson, 1975). A 

compreensão dos processos pretéritos de sedimentação carbonática é alicerçada no estudo e 

interpretação de seus análogos modernos. Contudo, os sistemas atuais refletem apenas 

parcialmente a gama de ambientes com diferentes configurações e controles biológicos, 

geológicos e químicos que existiram ao longo da história da Terra (Flügel, 2004). 

3.1.1- Ambientes deposicionais 

O contexto de interesse envolve ambiências relacionadas ao sistema marinho. Nesse 

cenário, ocorrem mares epicontinentais ou abertos, o primeiro correspondendo a mares rasos de 

baixa energia que recobrem extensas áreas cratônicas. Seus ambientes carbonáticos podem se 

relacionar a plataformas, rampas, plataformas isoladas ou afogadas (Tucker & Wright, 1990). 

No presente estudo, plataforma é utilizada como sinônimo do termo mais abrangente do 

inglês platform, a qual pode ser classificada como: plataforma stricto sensu (shelf), que se refere 

a uma área rasa sobre superfície plana, cuja margem com o ambiente bacinal é bem definida por 

um talude íngreme; ou rampa (ramp), em que os depósitos proximais passam gradualmente aos 

distais através de declividade suave (Wright & Burchette, 1998). A primeira configuração pode 

ser classificada conforme a existência de uma barreira física junto à sua margem, que restrinja a 

circulação das águas parcialmente, em rimmed (com borda) ou unrimmed (sem borda); enquanto 

a segunda configuração pode ser homoclinal ou do tipo distally steepened (distalmente 

escarpada), em que ocorre uma quebra de relevo em porções distais junto ao ambiente bacinal 

(Read, 1985; Flügel, 2004). Tais classificações se referem a características fisiográficas da 
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bacia, como o perfil deposicional, suas dimensões e sua ligação ou separação da massa 

continental, além da evolução desse contexto ao longo do tempo (Pomar, 2001). 

A arquitetura de fácies carbonáticas responde à produção e ao influxo de sedimentos, à 

energia hidráulica do sistema e ao espaço disponível para acomodação (Pomar, 2001). Ou seja, 

as variações do nível do mar, majoritariamente controladas pela geotectônica e condições 

climáticas, são fatores chave na sedimentação carbonática (Tucker & Wright, 1990), cujos 

potenciais de agradação e de produção substancialmente diferem os padrões estratigráficos 

desses tipos de depósitos (Flügel, 2004).  

Os processos e produtos deposicionais carbonáticos dominantes em ambientes rasos e 

profundos diferem substancialmente (Morse, 2003). Conforme varia a influência das ondas 

sobre o ambiente marinho, esse é dividido em subambientes hidrodinâmicos relacionados às 

interfaces dos níveis de base de ondas de tempo bom e de tempestade. Essas interfaces dividem 

as sucessões em porções proximais a linha de costa (plataforma stricto sensu/rampa interna), 

mediais (central/intermediária) e distais (externa) (Burchette & Wright, 1992; James & Clarke, 

1997). Em relação à linha de costa, ambientes dominados por ondas são classificados em 

offshore (abaixo do nível de base das ondas de tempestade), offshore transitional (entre o nível 

de base das ondas de tempestade e de tempo bom), shoreface (entre o nível de base das ondas de 

tempo bom e da maré baixa), foreshore (entre as marés alta e baixa) e backshore (acima da maré 

alta) (Tucker & Wright, 1990). Em relação aos domínios influenciados pela maré, o ambiente é 

subdividido em supramaré (zona acima do nível normal de maré alta), intermaré (zona entre as 

marés alta e baixa) e inframaré (zona abaixo do nível de maré baixa) (Flügel, 2004). 

Abaixo é apresentada uma breve descrição de fácies relacionadas a ambientes marinhos 

de precipitação carbonática, conforme os trabalhos de Wilson (1975), Read (1985), Tucker 

(1985) e Ahr (2008). 

No ambiente marinho raso carbonático se reconhecem planícies de maré, que podem se 

associar a fácies de dunas e praias, lagoas, lagunas, ilhas-barreiras, bancos e barras arenosos, 

recifes, deltas e canais de maré. Sob condições climáticas úmidas o ambiente de supramaré é 

geralmente relacionado a pântanos, enquanto sob climas áridos se estabelece a precipitação de 

sabkhas evaporíticos. A influência direta da força das ondas, tempestades e marés em rampas 

gera fácies proximais agitadas, associadas à grainstones, wackstones, mudstones, boundstones, 

packstones, rudstones e floatstones. Se ocorrerem ambientes parcialmente restritos por ilhas-

barreiras, bancos e/ou barras arenosas ou recifes, laminitos e evaporitos podem se associar a 

lagunas. Condições áridas podem inibir localmente o estabelecimento de biotas devido a 

condições de hipersalinidade. Em plataformas stricto sensu com borda, a energia do ambiente 

proximal é atenuada, com depósitos lagunares dominados por mudstones associados a recifes e 
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potenciais ambientes evaporíticos. O corpo em barreira junto à borda dessa plataforma – seja ele 

arenoso, oolítico ou estromatolítico – se relaciona a condições de alta energia. A presença de 

bordas em plataformas stricto sensu se relaciona ao potencial de produção carbonática junto à 

quebra de talude, sendo fortemente influenciada pelas condições climáticas e batimétricas. 

Na transição de rampas a ambientes profundos predominam wackstones e mudstones, 

com grainstones associados à crista da plataforma e packstones a eventos de tempestade. Se há 

alguma quebra de talude distal, é em geral situada abaixo do nível de base de ondas normais, 

com clastos predominantemente derivados de depósitos de águas profundas. Migra ao ambiente 

distal através de turbiditos, debritos, contornitos, fluxos de densidade e de grãos a ritmitos e 

depósitos pelágicos de águas calmas. A quebra abrupta de talude de plataformas stricto sensu é 

reconhecida em depósitos de talus, de escorregamento, brechas, fluxos de grãos e de detritos, e 

turbiditos junto ao sopé do talude. Seus constituintes são retrabalhados de depósitos de águas 

rasas do interior da plataforma, com clastos da borda de talude abundantes. É marcada por 

abrupta mudança de fácies, relacionada à variação significativa do regime hidrológico em curta 

distância lateral, coincidente com a escarpa do talude. Em plataformas stricto sensu abertas 

(sem borda) é comum o constante retrabalhamento dos sedimentos de ambiente raso pela força 

das ondas, correntes e marés, que são geralmente transportados para offshore. 

Plataformas isoladas são rodeadas por águas profundas e fortemente influenciadas pelas 

forças hidráulicas atuantes no ambiente marinho aberto, pelos ventos e tempestades. Sua 

transição para ambientes distais podendo ser do tipo rampa ou plataforma stricto sensu, com 

bordas ou não. Seus padrões de fácies são similares àqueles supradescritos, com recorrentes 

fácies oolíticas e peloidais, e com baixo aporte siliciclástico – que pode ser restrito à 

contribuição eólica. 

Na Era Neoproterozoica predomina a deposição em rampas carbonáticas, amplamente 

preservadas em bacias intracratônicas, com dominância de fácies clásticas associadas a 

precipitados de fundo oceânico, estrututas em molar-tooth, recifes estromatolíticos e bancos 

oolíticos, às vezes compostos por oóides de grande porte (>2mm) (Grotzinger & James, 2000; 

Kennedy & Christie-Black, 2011). 

Pausas expressivas na sedimentação carbonática marinha repercutem oscilações severas 

no nível do mar, podendo ocasionar o afogamento ou a exposição a condições subaéreas desse 

ambiente deposicional (Tucker & Wright, 1990). Tais processos podem ser registrados ou não 

na forma de depósitos marinhos profundos ou de carbonatos não marinhos, respectivamente, ou 

de sequências condensadas, sendo marcados por superfícies de descontinuidade (Kendall & 

Schlager, 1981). 
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Com a subida relativa do nível do mar excedendo a taxa de acumulação carbonática, 

plataformas podem sofrer afogamento incipiente a total. Plataformas afogadas situam-se abaixo 

do nível de base de ondas de tempo bom, com sedimentação característica de ambientes calmos 

e profundos. Podem ficar registradas como depósitos pelágicos, de talude, leques submarinos 

e/ou contornitos. É comum a formação de nódulos e de hardgrounds nessas ambiências, 

podendo ocorrer corpos em recife e em montículos de lama. Conforme a taxa de sedimentação, 

a influência da zona fótica e a história da variação eustática, o sistema pode se recuperar ao 

nível do mar, com o reestabelecimento de condições de plataforma marinha normal (Read, 

1985; Nichols, 2009). 

Exposições Subaéreas 

Quedas relativas do nível do mar expõem a plataforma a condições subaéreas, 

ocasionando a migração da zona de influência de águas meteóricas e/ou salobras em direção ao 

mar e podendo desencadear a parada da fábrica carbonática (Morad et al, 2012). O registro mais 

comum de quedas do nível do mar são hiatos e erosões subaéreas. Pode se associar a migração 

da deposição eólica e deltaica sobre a plataforma exposta, com depósitos palustrinos e 

lacustrinos possivelmente associados. A precipitação de evaporitos pode ser facilitada nas 

proximidades do novo nível da linha de costa em bacias parcialmente restritas na ausência de 

alto influxo de terrígenos. Quando a regressão é relacionada ao estabelecimento de condições 

climáticas glaciais, depósitos e erosão correlacionados podem ser reconhecidos (Kendall & 

Schlager 1981; Flügel, 2004; Morad et al, 2012). 

A geometria da plataforma tem forte controle sobre a extensão dessa exposição, com o 

estabelecimento das feições associadas fortemente relacionado à duração do trato de sistema de 

mar baixo (Morad et al, 2012). A migração das zonas hidrológicas do ambiente meteórico 

(vadosa, freática de águas doces, de mistura e marinha), pela flutuação do nível do mar através 

da plataforma, relaciona-se diferentes assembleias de processos e produtos (dissolução, 

precipitação e alteração) de alteração do arcabouço (James & Choquette, 1990). A superfície 

exposta dos carbonatos relacionam-se fácies de caliche e de paisagem cárstica, que podem ser 

coexistentes apesar de otimizadas por diferentes regimes climáticos, sendo eles o semiárido e o 

úmido, respectivamente (Esteban & Klappa, 1983). Relacionam-se os processos de corrosão e 

dissolutivos, com formação de solo associada, que se estendem pela zona vadosa de infiltração e 

de percolação por gravidade formando condutos verticais. Junto à interface da zona vadosa e 

freática, e da freática com a de mistura, também são otimizadas a dissolução e corrosão, com a 

formação de cavidades concordantes com essas interfaces. Esses espaços podem ser preenchidos 

por solos, espeleotemas e brechas. A maior expressão da porosidade e permeabilidade resultante 

se relaciona as interfaces superiores da zona de mistura e da coluna d’água, e às zonas de 
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recarga. Em carstes singenéticos, feições de solução e de colapso do teto de cavidades são 

comuns (James & Choquette, 1990; Wright & Smart, 1994). 

Alterações mais rápidas e severas se relacionam a condições climáticas quentes e 

úmidas, sendo também potencializadas pela abundância de matéria orgânica no sistema. 

Calcários e seixos escurecidos (intraclastos) são comuns aos ambientes de inframaré raso, 

intermaré e supramaré de carbonatos expostos, cuja origem é em geral relacionada à presença de 

matéria orgânica (Morad et al, 2012). Sob condições úmidas a formação de solos, bauxita e 

caolinita é favorecida, assim como o são os processos de corrosão e dissolutivos. Em climas 

semi- a áridos, a alteração do arcabouço é principalmente reconhecida em solos com 

caliches/calcretes, dolocretes e/ou outras duricrostas relacionadas, sendo processos de 

precipitação favorecidos (Kendall & Schlager 1981; James & Choquette, 1990; Wright & 

Smart, 1994; Flügel, 2004; Morad et al, 2012). 

Paleocarstes compreendem sistemas hidrológicos cársticos soterrados, cujo 

reconhecimento no registro geológico é em geral difícil, especialmente quando suas feições se 

relacionam a uma evolução polifásica (Wright & Smart, 1994; Osborne, 2003). Fácies desse 

processo são reconhecidas na topografia erosional cárstica; em paleossolos, que podem se 

relacionar a brechas carbonáticas; em paleocaliches; e em cavernas, sumidouros (sinkholes) e 

sifões, preenchidas por sedimentos clásticos (siltitos, argilas, arenitos, solos e brechas, 

carbonáticas e/ou polimíticas, interestratais e de colapso) e químicos (espeleotemas e cimentos) 

(Maslyn, 1977; James & Choquette, 1988; Ryu et al, 2002; Flügel, 2004; Bing et al, 2011). 

Registros de paleocarstes são reconhecidos, por exemplo, em depósitos mesozoicos a 

cenozoicos sobre os calcários devonianos Kotýs, na República Checa (Žák et al, 2007); nas 

formações mesozoicas Budaörs e Dachstein, na Hungria (Bauer et al, 2016); em depósitos 

paleozoicos na Bacia de Tarim (Tian et al, 2017) e na região da Mongólia Interior (Myrow et al, 

2015), na China; entre as rochas do Neoproterozoico Superior e do Cambriano Inferior, na seção 

de Pastores na península Ibérica (Valladares et al, 2006); na formação neoproterozoica 

Dengying, na China (Shan et al, 2017); no contato entre os grupos no neoproterozoicos Otavi e 

Mulden, na Namíbia (Hoffman, 2011); entre as formações neoproterozoicas Ravensthroat e 

Hayhook, no Canadá (James et al, 2001); e entre a Formação Skull Creek e os Arenitos Jasper 

Gorge proterozoicos, na Austrália (Grimes, 2012). 

Estromatólitos 

A interação de comunidades microbianas bentônicas com os sedimentos e demais 

fatores ambientais em domínios marinhos e não-marinhos produz estruturas sedimentares 

denominadas microbialitos. O seu empilhamento ocasiona a estruturação de estromatólitos 

(Noffke & Awramik, 2013), cujo desenvolvimento ocorre por meio de acúmulo, aprisionamento 
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e precipitação de sedimentos (Awramik & Margulis, 1974; Walter, 1976; Burne & Moore, 

1987). 

As microestruturas e laminações primárias possuem influência dos fatores biogênicos 

inerentes aos diferentes grupos de estromatólitos, associado à natureza do crescimento da 

cenose microbiana e do hábito de precipitação. Estes fatores ainda respondem à ação de ondas, 

marés e tempestades; influxo de sedimentos; e condições físico-químicas do ambiente; os quais 

são, por sua vez, determinantes na morfologia dessas estruturas (Riding, 2011; Fairchild et al, 

2015). 

Desta forma, sua caracterização pode auxiliar estudos paleoambientais. A atividade 

destes organismos desempenha papéis importantes em ciclos químicos da composição da 

atmosfera e hidrosfera, influenciando a precipitação, acumulação e diagênese de sedimentos 

carbonáticos em uma ampla gama de configurações ambientais (Riding, 2000). Em domínios 

relacionados a plataformas marinhas, formam corpos reconhecidos em esteiras microbianas a 

recifes, cuja complexidade morfológica repercute os controles e sua consequente funcionalidade 

no contexto ambiental (Tucker, 1985; Perry, 2007; Bowlin et al, 2012). 

Conforme a geometria e distribuição dos recifes, esses podem ser classificados em: 

recifes em franja (fringing), construções alongadas de ambiente de alta energia, que bordejam a 

linha de costa; recifes de plataforma, relacionados a vários ambientes energéticos e 

profundidades, geralmente classificados em esparsos (patch) – corpos de extensão lateral 

restrita, paralelos ou ortogonais a linha de costa – e em pináculo (pinnacle) – corpos de 

profundida, com crescimento vertical otimizado; recifes em barreira (barrier), que são 

construções lateralmente extensas paralelas à linha de costa e, geralmente, separadas dessa por 

uma laguna, que comumente ocorrem em ambientes de alta energia ao longo da plataforma, e 

são comuns as suas margens; e atóis (atolls), que são corpos circulares de mar aberto com 

crescimento vertical otimizado (Tucker, 1985; Chilingarian et al, 1992; Montaggioni & 

Braithwaite, 2009). 

A textura de recifes estromatolíticos arqueanos a mesoproterozoicos é dominada pelos 

processos de precipitação e inscrustação. A progressiva acreção e acumulação de sedimentos e 

fósseis, aumentando sua complexidade, até a formação de suas formas trombolíticas, é 

registrada ao longo do neoproterozoico, em conformidade com evolução física, química e 

biológica do planeta (Grotzinger & James, 2000). 

3.1.2- Petrologia e Diagênese 

As diferentes assembleias diagenéticas observadas em carbonatos refletem as 

características ambientais e as evoluções tectônicas de uma bacia deposicional (Bathurst, 1981), 

sendo influenciadas por fatores locais e regionais (Larsen & Chilingar, 1967). A evolução do 
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processo de litificação consiste na reorganização mineralógica, textural e espacial, através dos 

processos de micritização, dissolução, precipitação, substituição, compactação, neomorfismo e 

recritalização (Bathurst, 1981; Tucker & Wright, 1990). 

A descrição das rochas carbonáticas é alicerçada na sua composição mineralógica, nas 

suas estruturas sedimentares, nas suas feições diagenéticas e na sua constituição textural 

primária, composta por grãos, matrizes e porosidades. O formato, tamanho, orientação e 

relações espaciais entre os elementos de sua trama fornecem subsidio a compreensão dos 

produtos deposicionais e diagenéticos dessas rochas (Bathurst, 1981). 

A permoporosidade do arcabouço possibilita a migração de flúidos através do mesmo e, 

assim, o próprio processo da diagenênese. A alta reatividade dos elementos carbonáticos em 

meios permoporosos ocasiona a rápida modificação diagenética do arcabouço, que 

progressivamente altera as características do meio poroso e da textura deposicional. A 

composição desses flúidos, as condições hidráulicas de sua circulação e o grau de interação de 

componentes não carbonáticos, tais como terrígenos e substâncias orgânicas, nesse sistema são 

outros fatores que influenciam esse processo (Tucker, 1985; Flügel, 2004). 

Corresponde aos processos físicos, químicos e biológicos atuantes na história pós-

deposicional da rocha, anteriores ao metamorfismo (Tucker & Wright, 1990; Scholle & Ulmer-

Scholle, 2003). Nesse ambiente são distinguidos os estágios da Eodiagênese (em subsuperfície), 

Mesodiagênese (em grandes profundidades de soterramento) e Telodiagênese (soerguimento da 

sucessão com subsequente reexposição as condições superficiais) (Choquette & Pray, 1970). 

Feições registradas ao longo da evolução desses processos são particulares a cada 

domínio, algumas delas sendo diagnósticas de condições diagenéticas específicas (Chilingar et 

al, 1967). Abaixo algumas considerações são apresentadas com base nos trabalhos de Chilingar 

et al (1967), Bathurst (1979), Bathurst (1981), Tucker & Wright (1990), Morse (2003), Flügel 

(2004) e Morad et al (2012). 

Durante a migração pelos estágios diagenéticos, as rochas atravessam domínios 

influenciados por águas doces, marinhas, salmouras, fluidos hidrotermais, e outros flúidos 

confinados e/ou extrabacinais, e pela zona de mistura desses. 

Na zona de influência das águas meteóricas, são reconhecidos os ambientes 

diagenéticos vadoso e freático, cuja interface se relaciona ao nível de base da coluna d’água. No 

primeiro os processos dissolutivos são otimizados, com a progressiva migração ao ambiente 

freático registrada em cimentos influenciados pela gravidade, capilaridade e evaporação (franjas 

em pendentes, meniscos, joelhos...), podendo se relacionar alguma infiltração mecânica de 

argila. Na zona ativa do ambiente freático relacionam-se processos dissolutivos e de 

precipitação (franjas prismáticas e dente de cão isópacas, cimentos micro- a espáticos em 
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mosaico...), enquanto em sua zona estagnada predominam os processos neomórficos e de 

micritização. É favorecida a precipitação da calcita com baixo teor de magnésio nesse estágio, a 

qual podem se associar minerais evaporíticos. 

A zona de mistura entre águas meteóricas e marinhas é altamente reativa, com processos 

dissolutivos e precipitativos associados (franjas prismáticas e dente de cão isópacas, cimentos 

em mosaico fino...), apesar de tender a manutenção dos espaços permoporosos. Nele, ainda, 

podem-se relacionar substituições e cimentações por dolomitas, sendo favorecida a precipitação 

de calcitas com baixo teor de magnésio. 

A reatividade hidráulica do ambiente marinho define a predominância de processos de 

alteração (micritização, neomorfismo, decaimento da matéria orgânica...) e/ou daqueles 

dissolutivos e precipitativos (franjas isópacas fibrosas, radiaxiais e botroidais; cimentos 

micríticos, microcristalinos e sintaxiais). É favorecida a precipitação de calcitas magnesianas e 

aragonita, que sofrem dissolução e são reprecipitadas em fases mais estáveis conforme a 

diagênese subsequente prossegue. Em ambientes marinhos vadosos a cimentação é influenciada 

pelos processos evaporativos. Já em ambientes marinhos profundos pode ser favorecida a 

formação de dolomitas, nódulos, concreções e de outras fases minerais (óxidos e hidróxidos de 

Fe e Mn, siderita...). 

Conforme migra a ambientes profundos, nova migração de fluidos e a desestabilização 

das fases minerais (pela variação da temperatura e pressão do sistema) pode ocasionar a 

maturação da matéria orgânica, a dissolução e a reorganização mineralógica e textural do 

arcabouço. Associa-se a precipitação de cimentos grosseiros (espáticos blocosos, em mosaico 

grosso, em drusa e poiquilotópicos e sobrecrescimento sintaxial), cuja composição pode ser 

calcítica e/ou dolomítica – ferrosas, por condições redutoras e de alta temperatura – ou de 

anidritas. Processos físicos e químicos de compactação tornam-se progressivamente mais 

abundantes, assim como aqueles neomórficos a de recristalização, e a formação de concreções é 

potencializada. 

A depender do potencial redox e da hidráulica desses ambientes, o decaimento da 

matéria orgânica influencia a química ambiental, com a formação de concreções, cimentos 

carbonáticos e minerais ricos em Fe e Mn e a disseminação de sulfetos. A presença ou entrada 

de materiais e fluidos extrabacinais podem ainda induzir a formação de outras fases minerais 

(siderita, fosfato, glauconita, cherts...). A expressão desses processos é intensamente controlada 

pela composição das fases do arcabouço, pelas condições climáticas e pelo tempo de residência 

das rochas nesses ambientes. 
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Dolomitização 

Dolomitas podem se formar como precipitados primários, substituições diagenéticas 

precoces e/ou tardias e como fases hidrotermais e/ou metamórficas. Podem se formar em lagos, 

no leito do mar, pela mistura de águas meteóricas com marinhas e/ou mistura de salmouras 

(bacinais ou hipersalinas) com a água do mar, e pelo resfriamento de salmouras bacinais. Sua 

precipitação pode ser facilitada por intermédio da redução de sulfato bacteriana e pela ação 

microbial em lagos e lagunas hipersalinos e anóxicos (Warren, 2000; Al-Awadi et al, 2009). 

A dolomitização é favorecida por condições de alta salinidade, alcalinidade e 

temperatura, e também pela energia hidráulica do fluxo de flúidos e pela presença de matéria e 

ácidos orgânicos, requerendo longos períodos de reação para a sua formação (Land, 1982; 

Whitaker et al, 2004). A dolomita é um mineral metaestável, sendo comum a sua substituição 

progressiva por fases mais estáveis ao longo da história diagenética (Warren, 2000). 

É classificada conforme (Sibley & Gregg, 1987): 

 O tamanho dos cristais em unimodal: único evento de nucleação sobre substrato 

homogêneo em taxa uniforme de crescimento; e polimodal: eventos múltiplos 

de nucleação sobre substrato homogêneo e/ou inomogêneo, ou nucleação 

diferencial sobre substrato inomogêneo; 

 Seu contorno superficial em planar: crescimento facetado, comum a condições 

de supersaturação e temperatura mais baixas, que pode ser classificada em 

planar-e (euédrica) – referidas como sucrosic quando em mosaicos unimodais – 

e planar-s (subédrica a anédrica); e não planar: crescimento não facetado, típico 

a altas temperaturas e supersaturação crítica, que pode caracterizar a dolomita 

barroca/sacaroidal (saddle). Contudo, sob altas temperaturas e influência de 

impurezas, crescimentos planares podem ocorrer; enquanto sob baixas 

temperaturas e altas taxas de supersaturação, crescimentos não planares podem 

ser formados; 

 Sua substituição diferencial em seletiva: atua sobre constituintes mais propícios 

a sua nucleação; e não-seletiva: atua de forma pervasiva sobre o arcabouço; 

 O grau de preservação das estruturas primárias em mimética e não minética. 

Modelos hidrológicos para a formação da dolomita incluem (Land, 1982; Warren, 2000; 

Al-Awadi et al, 2009): 

 Refluxo de salmouras (brine-reflux): a evaporação da água do mar em uma 

laguna restrita forma salmouras hipersalinas, que infiltram os sedimentos 

subjacentes, por densidade e gravidade, e refluem em direção ao mar. Ocasiona 
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a dolomitização dos carbonatos de infra- e intermaré nas proximidades dos 

depósitos evaporíticos; 

 Evaporativo (sabkha): em climas áridos, sabkhas de supramaré são inundados 

pela maré alta e por ondas de tempestade, ocasionando a infiltração d’água nos 

sedimentos. Influenciada por processos evaporativos, essas águas intersticiais se 

tornam salmouras hipersalinas, associadas à evaporitos, e são bombeadas por 

pressão hidrodinâmica das tempestades através dos sedimentos. Desencadeia a 

dolomitização e precipitação de dolomitas da supra- e intermaré; 

 Zona de mistura (marine-meteoric mixing): a mistura de águas salinas ricas em 

Mg com águas doces forma uma cunha de águas salobras supersaturadas em 

dolomita. Pode se associar a exposições subaéreas, pela migração das lentes de 

água doce em direção ao mar (Dorag), ou ao fluxo geotermal com mistura das 

águas salinas e doces em aquíferos subterrâneos (Kohout convection), ou a 

mistura das águas meteóricas e de aquíferos de lagos efêmeros em planícies 

costeiras áridas (Coorong); 

 Soterramento (burial diagenesis): fluidos intersticiais, geralmente associados a 

condições redutoras, atuam na diagênese de subsuperfície. Dolomitas podem 

precipitar como cimentos ou substituir rochas pelo fluxo de águas quentes, 

bacinais e hidrotermais, enriquecidas em Mg. Com o aumento da temperatura 

em profundidade, águas subterrâneas podem se tornar soluções dolomitizadores, 

como salmouras evaporíticas residuais, a água do mar e águas da compactação 

de folhelhos; 

 Hidrotermal (hydrothermal): convecção de águas bacinais profundas, que 

migram por planos de falhas, abaixo de selos impermeáveis ou por condutos 

permeáveis, conforme aquecimento geotermal. Formam dolomitos maciços nas 

adjacências de sua pluma de migração; 

 Mediação microbiana (microbial mediation): dolomitas de baixa temperatura 

precipitam em águas marinhas restritas ou ambientes costeiros, sob condições 

hipersalinas associadas a lamas ricas em sulfatos e atividade anaeróbica 

microbial (redução de sulfato, metanogênese). 

3.1.3- Geoquímica 

A composição das rochas sedimentares marinhas resulta da mistura de componentes 

litógenos, biógenos, hidrógenos e comosgênicos, acrescidos das fases diagenéticas e 

hidrotermais (Calvert & Pedersen, 2007). Deste modo, a quimioestratigrafia é uma ferramenta 

potencial para o subsídio de reconstruções do contexto tectônico e ambiental de bacias 

sedimentares pretéritas (Halverson et al, 2010). 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

33 
 

O equilíbrio entre as fases de solução sólidas carbonáticas é influenciada pelas 

condições termodinâmicas, hidroquímicas e hidráulicas, e pelo grau de saturação do meio 

aquoso nessas fases (Bathurst, 1981; Reijers & Hsu, 1986). As principais fases minerais 

constituintes das rochas carbonáticas antigas são a calcita (CaCO3) e a dolomita (CaMg(CO3)2), 

sendo a ocorrência de polimorfos, fases intermediárias ou de outros minerais carbonáticos 

consonante com as condições ambientais de sua formação e/ou litificação (Morse & Mackenzie, 

1990). As fases carbonáticas precipitadas em equilíbrio orgânico ou inorgânico incorporam os 

elementos traço e isótopos das águas marinhas contemporâneas, apesar do fracionamento 

biológico potencialmente alterar as taxas dessa incorporação (Brand & Veizer, 1980). 

Sob a influência do ambiente de diagenético, a dissolução e a precipitação de novas 

fases ocorre em equilíbrio com os fluidos intersticiais, de forma que sua assinatura química 

porta informações sobre a composição desse último, da taxa de interação flúido-rocha, e das 

condições bio-físico-químicas desse meio (Morse & Mackenzie, 1990). Parâmetros 

geoquímicos podem esclarecer tendências de alteração diagenética (Brand & Veizer, 1980; 

Banner & Hanson, 1990), permitindo uma melhor averiguação dos sinais paleoambientais 

primários e/ou secundários (Melezhik et al, 2001). 

A análise do registro geológico suporta a suposição que as concentrações de carbonato 

oceânico oscilaram ao longo do tempo geológico, influenciando as taxas de precipitação, assim 

como a sua assimilação por organismos (Knoll et al, 1993; Ries et al, 2008). Conceitualmente, 

“mares aragoníticos” são associados a altas razões molares Mg/Ca oceânicas, baixas 

concentrações de sulfato, altas concentrações de matéria orgânica, baixas taxas de espalhamento 

oceânico e a condições climáticas frias, com a precipitação de aragonitas e calcitas com alto teor 

de Mg. Já os “mares calcíticos” se relacionam a razões molares de Mg/Ca oceânicas menores 

que a unidade, rápidas taxas de espalhamento oceânico e a condições climáticas de efeito estufa, 

com a predominância da precipitação de calcitas com baixo teor de Mg. É advogado que durante 

grande parte do Neoproterozoico predominaram “mares aragoníticos”, com altas concentrações 

de Mg – com a ocorrência de dolomitas diagenéticas, magnesitas e talcos sedimentares – 

possivelmente intensificada por oceanos ferruginosos anóxicos e altas taxas de intemperismo 

continental (Hood & Wallace, 2018). 

O registro geológico também suporta uma tendência geral de diminuição do estado de 

saturação das águas marinhas em carbonato de cálcio desde ao Arqueano ao presente, 

possivelmente pela transferência entre os reservatórios oceânico e atmosférico com o crustal por 

vias de processos abióticos e bióticos, em consonância com a evolução das condições 

geoquímicas do planeta (Grotzinger & James, 2000; Higgins et al, 2009). 
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A assinatura de elementos maiores e traços auxilia a caracterização das fases minerais 

presentes no sistema da rocha carbonática, auxiliando o reconhecimento dos diferentes 

reservatórios e das condições ambientais que contribuiram para o padrão apresentado pelos 

elementos terras rara e pela assinatura isotópica do sistema (Graf, 1960; Frimmel, 2009). 

Os elementos terras rara são sumariamente transferidos para bacias marinhas através do 

intemperismo das rochas continentais (Bright et al, 2009). Os meios pelos quais as formas 

suspensas e dissolvidas desses elementos são transmitidas aos mares são o escoamento dos rios, 

a poeira eólica, o degelo, as cinzas vulcânicas e os fluidos hidrotermais (Dubinin, 2004). O 

fracionamento desses elementos reflete a habilidade desses em formar complexos com ligantes 

orgânicos e inorgânicos em solução, sendo comum a sua adsorção junto à superfície das fases 

presentes nesse meio (Dubinin, 2004). Ce e Eu se distinguem por serem sensitivos as condições 

redox, ressalvada condições extremas de alta alcalinidade e/ou temperaturas para o segundo 

elemento (German & Elderfield, 1990; McCormack et al, 2015). 

Em águas e sedimentos marinhos modernos, por exemplo, é comum uma distribuição 

depletada em elementos terras raras leves (La, Ce, Pr, Nd), com anomalias positivas de La e Gd 

e negativas de Ce em diagramas normalizados em relação a composição padrão de folhelhos 

(Zhang & Nozaki, 1996). Aos carbonatos neoproterozoicos é comum uma distribuição não 

fracionada, com três padrões comuns: (1) fraca anomalia positiva de La, anomalia positiva fraca 

a ausente de Ce, fraca anomalia positiva de Gd, anomalia positiva de Y e uma depleção de 

elementos terra rara leves – comum a seções distais; (2) distribuição planar, com suave depleção 

em elementos terras rara leves, fracas anomalias positivas de Ce e Gd; (3) padrões similares aos 

dois anteriores, mas com anomalias de Eu distintas – relacionada a influências hidrotermais 

(Frimmel, 2010). 

Carbonatos atuam como reservatórios de carbono e oxigênio, sendo parte do ciclo 

global desses elementos. O fracionamento de isótopos estáveis responde ao equilíbrio e a 

cinética entre os fatores físicos, químicos e biológicos de um sistema, sendo intrinsicamente 

atrelado à temperatura (Hoefs, 2009). 

As razões isotópicas de oxigênio em carbonatos ocorrem em função da temperatura 

(evaporação-condensação) e da composição das suas águas de formação (salinidade), enquanto 

aquelas de carbono são intimamente relacionadas ao fracionamento biológico (formação e 

decomposição da matéria orgânica) e físico (troca gasosa na interface ar-água) e ao influxo e 

soterramento dos carbonos orgânicos e inorgânicos (Schulz & Zabel, 2006). O sinal isotópico de 

O tem potencial para aplicação em paleotermometria, enquanto o de C, devido a seu baixo 

tempo de residência no mar, é altamente susceptível a influências locais (Graf, 1960; Jacobsen 

& Kaufman, 1999; Frimmel, 2009). 
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Alterações diagenéticas no sinal isotópico são dependentes da proporção da composição 

dos isótopos das águas intersticiais e da rocha encaixante (Brand & Veizer, 1981), sendo o sinal 

do oxigênio mais susceptível a tal alteração (Banner & Hanson, 1990). Uma tendência de 

diminuição dos valores de isótopos de carbono e oxigênio é reconhecida para essas alterações, 

sendo valores menores que -10‰ – para o oxigênio – considerados alterados e correlações 

positivas entre os isótopos de carbono e oxigênio indicativas da alteração de ambos os sinais 

(Kaufman & Knoll, 1995; Fölling & Frimmel, 2002). 

Ao Neoproterozoico são reconhecidas flutuações extremas do sinal isotópico do 

carbono, de altos valores positivos a valores fortemente negativos, relacionados aos distúrbios 

geoquímicos do seu reservatório no cenário de mudanças climáticas e biológicas dessa Era 

(Halverson et al, 2010). 

3.1.4- Geocronologia 

O uso da sistemática isotópica de U-Th-Pb na datação de carbonatos marinhos é 

possível devido a presença de íons complexados de U nas águas marinhas, cuja incorporação, 

em relação aos em geral insolúveis e de curto tempo de residência Pb e Th, resulta em altas 

razões U/Pb nessas rochas (Jahn & Cuvellier, 1994). A alta susceptibilidade dessas rochas a 

alterações diagenéticas justifica a dificuldade da execução de tal análise. A influência dos 

fluidos intersticiais, cujas assinaturas químicas são altamente variáveis, ocasiona mudanças na 

composição isotópica dos minerais carbonáticos, com a redistribuição de U e Pb entre as fases 

sedimentares e diagenéticas (Winter & Johnson, 1995; Kaurova et al, 2010). Através de 

considerações petrológicas e geoquímicas é possível a datação desses minerais, que podem 

representar precipitados deposicionais ou diagenéticos (Smith et al, 1991; Jones et al, 1995; 

Rasbury & Cole, 2009; Li et al, 2014). 

A datação de zircões detríticos pela sistemática isotópica de U-Th-Pb é consagrada 

devido a resistência característica desse mineral, com potencial para a manutenção do sistema 

isotópico fechado ao longo do tempo geológico (Schoene, 2014). Essa metodologia foi aplicada 

a fim de se auxiliar a datação dos carbonatos em estudo. 

3.2- O NEOPROTEROZOICO 

O Neoproterozoico (1000 – 541 Ma) compreende um intervalo de transição do planeta, 

em que uma série de mudanças de ordem tectônica e climática se associa a complexas 

transformações biogeoquímicas (Plumb, 1991; Kaufman & Knoll, 1995; Jacobsen & Kaufman, 

1999; Spence et al, 2016; Merdith et al, 2017). Inicia-se em um período de relativa quiescência 

tectônica posterior a amalgamação do supercontinente Rodínia, perpassando sua ruptura à 

amalgamação do supercontinente Gondwana, com término junto ao marco da explosão de vida 
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que inicia o período Cambriano. Essa Era é subdividida nos períodos: Toniano, Criogeniano e 

Ediacariano (Hoffman, 1999; Knoll, 2000; Och & Shields-Zhou, 2012; Spence et al, 2016). 

A extensão temporal do Toniano (1000 – 720 Ma) se deve ao desconhecimento de 

mudanças globais – de ordem tectônica, climática e biogeoquímica – e de marcadores 

estratigráficos em seu registro geológico. Exceção corresponde à anomalia Bitter Springs que 

aparenta se relacionar a mudanças eustáticas e/ou no estado estacionário do carbono orgânico 

soterrado. Apenas entre 830 e 750 Ma se inicia a fragmentação do supercontinente Rodínia – 

evento que nomeia esse período – que vem a finalizar essa fase relativamente estacionária da 

Terra (Halverson et al, 2005; Halverson et al, 2010; Li et al, 2013; Cawood & Hawkesworth, 

2014). 

Um cenário estático, dominado por baciais continentais, é substituído então por 

progressiva e significativa formação crustal – com impactos nos sistemas biosféricos, 

hidrosféricos e climáticos. A esse espalhamento litosférico se relaciona o estabelecimento de 

uma série de bacias intracratônicas e margens passivas que evoluíram para ambientes marinhos. 

Mares fortemente salinos e estratificados – relativamente quentes, em condições sulfídicas a 

euxínicas, com fracos níveis de oxigenação atmosférica, e com alguma diversidade de vida 

eucarionte – sofrem progressiva flutuação em seus níveis de oxigenação e eustáticos (Hoffman, 

1999; Knoll, 2000; Stern, 2008; Evans & Raub, 2011; Cawood & Hawkesworth, 2014; 

Butterfield, 2015; Yeung, 2017; Halverson et al, 2017). 

O período Criogeniano (720 – 635 Ma) registra ao menos dois episódios glaciais sobre 

o planeta, que se estendiam de baixas a altas latitudes, separadas por um intervalo interglacial. 

As glaciações Sturtiana (cerca de 717 – 662 Ma) e Marinoana (cerca de 645 – 635 Ma) (Rooney 

et al, 2015) – precedidas pelas anomalias isotópicas de δ
13

C de Islay e Trezona, respectivamente 

– são reconhecidas em depósitos glaciogênicos, com esporádica associação com formações 

ferríferas bandadas, recobertos discordantemente por suas respectivas sequências de carbonatos 

de capa (cap carbonates), relacionadas as suas deglaciações (Hoffman & Scharg, 2002; 

Halverson et al, 2010; Li et al, 2013; Shields-Zhou et al, 2016; Xiao et al, 2014). 

Hipóteses especulativas sobre o estabelecimento de condições glaciais de distribuição 

global e subsequente deglaciação são geralmente compiladas nos modelos de: Snollball Earth 

(cenário extremo, em que extensas coberturas de gelo estariam largamente restrita aos oceanos) 

(Kirschvink, 1992; Hoffman et al, 1998); de Alta Obliquidade (com a alta obliquidade orbital da 

Terra ocasionando a redução das temperaturas médias dos trópicos e fortes oscilações 

climáticas) (Williams, 1998); Slushball Earth (no qual oceanos abertos ocorreriam junto a zona 

equatorial e extensas calotas polares cobririam o continente) (Hyde et al, 2000; Ridgwell et al, 

2003); Plumeworld (com o degelo inicial associado as coberturas de gelo oceânicas tropicais, 
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formando uma pluma superficial de águas doces flutuantes que gradualmente se tornam quentes 

e se estendem a todo o globo, até a quebra da picnoclina e subsequente ressurgência de águas 

profundas) (Shields, 2005); e Zipper-rift (em que o rifteamento de Rodínia teria condicionado a 

distribuição das geleiras em regiões soerguidas) (Eyles & Januszczak, 2004). 

O período Ediacariano (635 – 541 Ma) registra o despertar do cenário de glaciação 

generalizada e transições evolucionárias da biosfera, sendo que sua subdivisão deve ser 

fundamentada em aspectos bioestratigráficos, quimioestratigráficos e geocronológicos. Feições 

desse período correspondem a diamictitos do Gaskeriano e a três excursões negativas de δ
13

C, 

uma correspondendo à anomalia de Shuram. Atualmente, é subdividido no: Primeiro Estágio 

Ediacarano (FES) – anterior ao episódio de glaciação regional Gaskeriano (cerca de 583,7 – 

582,1 Ma); Segundo Estágio Ediacarano (SES) – reconhecido pela radiação de eucariontes, por 

sua assembleia de acritarcas acantomorfos e pelo fim dos dolomitos de capa do criogeniano 

terminal; Estágio Ediacarano Terminal (TES) – reconhecido na assembleia de macrofósseis 

ediacaranos (Cloudina, Sinotubulites, Namacalathus...) que pós-datam a anomalia de Shuram. A 

extensão e significado dos diamictitos do Gaskeriano e da anomalia de Shuram ainda são 

incertas – assim como o é a suas relações temporais entre si e com os estágios do ediacarano – e 

possuem implicações no delineamento da subdivisão desse período (Knoll, 2000; Halverson et 

al, 2010; Xiao et al, 2016). 

3.2.1- O registro geológico das glaciações 

As evidências das glaciações neoproterozoicas são reconhecidas em depósitos 

glaciogênicos continentais e marinhos de distribuição global (Tabela 3.1), inclusive em 

paleolatitudes tropicais. De contato abrupto e discordante, é marcado por mudanças laterais 

brusca de fácies e, localmente, formam sequências espessas. São diamictitos/tilitos a 

conglomerados, que podem se associar a formações ferríferas bandadas (Sturtiano), com feições 

de pavimentos e clastos estriados, seixos pingados, com gradação textural inversa e estruturas 

de deformação sindeposicional (Halverson et al, 2005; Van Loon, 2008; Le Heron, 2012). 

São recorbetas discordantemente por sequências transgressivas pós-glaciais (carbonatos 

de capa) que registram mudanças drásticas de condições climáticas glaciais (icehouse) a 

tropicais (greenhouse). São comuns aos três principais eventos relacionados (Sturtiano, 

Marinoano e Gaskeriano) bruscas excursões negativas nos isótopos de carbono. Essas precedem 

e sucedem imediatamente as condições glaciais, principalmente nos registros criogenianos, com 

outras flutuações nesse sinal associadas às condições interglaciais (Halverson et al, 2005; Ogg 

et al, 2016). 
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Tabela 3.1: Relação de algumas ocorrências de depósitos glaciais e suas respectivas correlações com os 

principais eventos glaciais do Neoproterozoico. 

GLACIAÇÃO LOCAL UNIDADE GEOLÓGICA REFERÊNCIAS 

Sturtiana 

(717 – 662 Ma)  

Omã Formação Gubrah Allen, 2007 

Canadá Tilitos Rapitan Macdonald et al, 2010 

Alasca Diamictitos Hula Hula Cox et al, 2015 

Zâmbia Grand Conglomerat Rooney et al, 2015 

Namíbia Tilitos Chuos Halverson et al, 2005 

China Diamictitos Jiangkou Lan et al, 2014 

Escócia Tilitos Port Askaig Prave et al, 2009 

Austrália Tilitos Appila Le Heron, 2012 

Austrália Tilitos Sturt Le Heron, 2012 

Mongólia Diamictitos Maikhan-Uul Rooney et al, 2015 

Minas Gerais Formação Jequitaí Uhlein et al, 2007 

Minas Gerais Grupo Macaúbas Uhlein et al, 2007 

Bahia Formação Bebedouro Figueiredo et al, 2009 

Marinoana 

(645 – 635 Ma) 

Namíbia Formação Ghaub Halverson et al, 2002 

Austrália Tilitos Marinoan Halverson et al, 2005 

Austrália  Formação Elatina Williams et al, 2008 

Canadá  Grupo Hay Creek Rooney et al, 2015 

Canadá  Tilitos Stelfox Halverson et al, 2005 

China  Formação Doushantuo Zhou et al, 2004 

Noruega Grupo Polarisbreen Halverson et al, 2005 

Mato Grosso  Formação Puga Nogueira et al, 2007 

Bahia  Formação Salitre Misi & Veizer, 1998 

Minas Gerais  Formação Carrancas Uhlein et al, 2016 

Gaskeriana 

(583 – 582 Ma)  

Canadá Formação Gaskiers Myrow & Kaufman, 1998 

Namíbia Formação Numees Fölling et al, 2000 

Noruega Diamictitos Moelv Bingen et al, 2005 

Tasmânia Diamictitos Croles Hill Calver et al, 2004 

China Diamictitos Hankalchoughm Xiao et al, 2004 

Mato Grosso Formação Serra Azul Alvarenga et al, 2007 

 

Carbonatos de Capa 

Sequências de carbonatos de capa registram condições pós-glaciais do Neoproterozoico. 

Essas comumente possuem altas taxas de sedimentação, e começam por dolomitos (cap 

dolostones) ou, raramente, calcários de capa (cap limestones) basais em trato de sistema 

transgressivo. Caracterizam-se por texturas microcristalinas e peloidais, laminações onduladas, 

coloração pálida a rósea, pouco conteúdo de detritos siliciclásticos e matéria orgânica. 

Estruturas anômalas costumam se associar a esses depósitos (brechamento dos estratos, 

estruturas deformacionais sinsedimentares, tubulares, de sheetcrack e de ‘pseudo-tepees’ – 
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ripples de ondas gigantes...). Terminam em uma superfície de inundação máxima, geralmente 

associada a folhelhos ricos em matéria orgânica e lamas carbonáticas, estabelecendo tratos de 

sistema de mar alto (Grotzinger & Knoll, 1995; James et al, 2001; Hoffman & Scharg, 2002; 

Nogueira et al, 2003; Corsetti & Grotzinger, 2005; Allen & Hoffman, 2005; Shields, 2005; 

Crockford et al, 2017). 

Calcários pós-glaciais (post-glacial limestones) registram a posterior subida do nível do 

mar estabelecendo condições de mar aberto, com a inundação de áreas cratônicas. Localmente, 

junto a sua base são observados precipitados de fundo oceânico de águas rasas, provavelmente 

indicando condições elevadas de supersaturação (leques de aragonita) e de mistura de águas 

euxínicas e marinhas sulfatadas (baritas) – talvez relacionadas à ressurgências e infiltração de 

metano ou a redução do ferro eodiagenética. Esses preenchem o espaço de acomodação gerado 

pelo prolongado período de glaciação, que gradualmente tornam-se mais rasos por espessas 

sucessões de lutitos a arenitos carbonáticos e/ou siliciclásticos marinhos normais, em 

plataformas agitadas relacionadas a margens continentais e bacias epêiricas, que atingem uma 

superfície de exposição subaérea (James et al, 2001; Hoffman & Scharg, 2002; Jiang et al, 

2003; Shields, 2005; Hoffman, 2011; Xiao et al, 2014; Crockford et al, 2017; Okubo et al, 

2018). 

Acredita-se que o conjunto dessas características repercutem as mudanças de circulação 

e composição oceânicas ocorridas durante e após as flutuações eustáticas da deglaciação 

(Kaufman & Knoll, 1995; Grotzinger & Knoll, 1995; James et al, 2001; Hoffman & Schrag, 

2002). 

Carbonatos de capa Sturtianos, geralmente não possuem depósitos de trato 

transgressivo, se iniciando em superfícies de inundação máxima e com fácies marinhas bem 

representadas (Hoffman & Scharg, 2002; Shields, 2005; Spence et al, 2016). Àqueles 

Marinoanos se relacionam as melhores representações do trato de sistema transgressivo e do 

conjunto de estruturas anômalas típicas a carbonatos de capa (Stern et al, 2006; Spence et al, 

2016). Sequências de carbonatos de capa ediacarianas são em geral dominadas por componentes 

siliciclásticos (Hoffman & Li, 2009; Xiao et al, 2014), sendo pouco representadas a ausentes na 

glaciação Gaskeriana (Halverson et al, 2005). 

A transição registrada nessas sequências se relaciona a condições oceânicas de 

supersaturação em carbonato durante os episódios de aquecimento global subsequentes as 

glaciações neoproterozoicas. As essas são acopladas as maiores variações no sinal isotópico do 

carbono registradas na história da Terra (Stern et al, 2006). O aumento da alcalinidade da água 

do mar pode repercutir: (1) a revirada das condições de um oceano profundo e anóxico, 

fortemente estratificado; (2) o intenso intemperismo químico, visto as condições climáticas de 
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efeito estufa (Snowball Earth); (3) a desestabilização e forte oxidação de hidratos de metano em 

pergelissolos terrestres e no fundo oceânico; (4) a súbita formação e dissipação da pluma de 

água doce oriunda do degelo, estimulando a precipitação carbonática microbialmente mediada, 

e a gradual retomada das condições normais de circulação oceânica global, ocasionando a 

desgaseificação de CO2 para a atmosfera (Plumeworld) (James et al, 2001; Hoffman & Schrag, 

2002; Shields, 2005; Stern et al, 2006; Fabre et al, 2013). 

Flutuações na assinatura geoquímica e isotópica 

Durante o Toniano, o sinal isotópico de 
13

C das águas marinhas não apresenta grandes 

flutuações, mantendo-se de uma maneira geral enriquecido (-1 a 5‰), com razões isotópicas de 

87
Sr/

86
Sr baixas (0,7051) (Knoll, 2000; Halverson et al, 2010). A excursão negativa de δ

13
C de 

Bitter Springs (cerca de 810 Ma) alcança valores em -6‰ e precede o aumento a valores 

positivos de δ
13

C (5 a 8‰), com razões de 
87

Sr/
86

Sr alcançando valores em 0,7060 (Halverson et 

al, 2007; Swanson-Hysell et al, 2015; Klaebe et al, 2016; Kuznetsov et al, 2017). Ainda não é 

completamente clara a correlação da interação desses fatores com o estabelecimento da 

subsequente glaciação global. Variações mais expressivas no sinal isotópico de 
13

C, 

acompanhada por uma tendência geral de aumento nas razões isotópicas 
87

Sr/
86

Sr, são 

características a esse intervalo glacial (Hoffman, 1999; Halverson & Shields-Zhou, 2011; Li et 

al, 2013; Yeung, 2017; Halverson et al, 2017; Fairchild I.J. et al, 2017). 

Ao longo do Criogeniano, valores enriquecidos em δ
13

C (5 a 10‰) comumente antecem 

os eventos glaciais, que são precedidos por um declínio acentuado nos valores de δ
13

C, podendo 

atingir valores em -10‰. As anomalias de Islay e Trezona correspondem ao declínio 

imediatamente pré-glacial do Sturtiano e Marinoano, respectivamente. As sequências de 

carbonatos de capa é comum à depleção em δ
13

C (<0‰), com uma excursão negativa na base 

(>-6‰) que gradativamente atinge valores enriquecidos junto ao topo da sucessão. A excursão a 

valores negativos na base dessas sequências é geralmente ausente nos depósitos Sturtianos, 

devido à ausência dos depósitos de trato de sistema transgressivo, com rápida transição de 

valores negativos a positivos (Knoll, 2000; Hoffman & Scharg, 2002; Halverson et al, 2010). 

Supõe-se que a concentração das massas continentais em baixas a médias latitudes teria 

concentrado o transporte de nutrientes e a produtividade biológica nessas regiões, aumentando o 

fluxo de soterramento global da matéria orgânica (Hoffman, 1999; Knoll, 2000; Och & Shields-

Zhou, 2012; Spence et al, 2016). Isso poderia ter conduzido algumas bacias a condições 

anóxicas, com a posterior desestabilização do metano liberando carbono enriquecido em 
12

C, 

diminuindo a composição isotópica do mar e desestabilizando o clima. Calotas polares marinhas 

e o intemperismo de silicatos, relacionadas à concentração de massas continentais em baixas a 

médias latitudes, poderiam reduzir o pCO2 atmosférico e aumentar os efeitos do albedo de gelo 
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(Hoffman & Schrag, 2002; Feulner & Kienert, 2014). Nesse cenário glacial severo, a 

produtividade orgânica seria drasticamente reduzida e, pela prolongada restrição da conexão do 

sistema atmosfera-hidrosfera, a estratificação do oceano acentuada, ocasionando o 

deslocamento da composição isotópica do mar aos valores do input de CO2 hidrotermal 

(Hoffman et al, 1998; Hoffman & Schrag, 2002; Halverson et al, 2010; Halverson & Shields-

Zhou, 2011). 

Com o subsequente degelo – consequente do expressivo aumento da pCO2 atmosférico, 

possivelmente associado a contribuição de processos vulcânicos – o fluxo de alcalinidade para o 

oceano aumentaria, e altas taxas de sedimentação carbonática afetariam o fluxo de soterramento 

da matéria orgânica negativamente. A desestabilização do metano, pela inundação de áreas 

continentais, adicionalmente contribuiria para composições isotópicas leves no reservatório 

oceânico. O progressivo reestabelcimento de condições interglaciais e da produtividade 

orgânica – com o reequilíbrio das pCO2 atmosférico e oceânico – conduziria ao aumento das 

composições de δ
13

C (Hoffman et al, 1998; Hoffman & Scharg, 2002; Halverson et al, 2005; 

Halverson et al, 2010; Fairchild et al, 2016). 

O início do período Ediacarano é marcado por um progressivo aumento de valores 

negativos de δ
13

C a próximos a 0‰, coincidindo com os carbonatos de capa do fim do 

Marinoano, e seu estágio final marcado por valores altos de δ
13

C, que podem atingir 10‰ 

(Halverson et al, 2010; Xiao et al, 2016; Ogg et al, 2016). Excursões negativas de δ
13

C do 

Ediacarano se associam a sequências de carbonatos de capa em que, geralmente, os 

componentes siliciclásticos são mais dominantes, dificultando a calibração de suas curvas 

isotópicas. A anomalia de Shuram, mais amplamente reconhecida, é caracterizada por excursões 

fortemente negativas de δ
13

C (<-10‰, a maior excursão negativa no sinal isotópico de 
13

C do 

registro geológico – Guerroué, 2010) com monótona recuperação a valores positivos, sendo 

anterior ao aparecimento da fauna de ediacara. Pode se relacionar a oxidação do reservatório de 

carbono orgânico e/ou metano – expressiva o suficiente para desestabilizar o reservatório 

oceânico de carbono inorgânico dissolvido; ou as condições de precipitação autigênica; ou a 

diagênese meteórica e/ou de soterramento (Kaufman & Knoll, 1995; Halverson & Shields-

Zhou, 2011; Xiao et al, 2016). Essa anomalia é reconhecida na Formação Shuram, Omã (Burns 

& Matter, 1993); na Formação Doushantuo, China (Zhou et al, 2007); Membro Rainstorm, 

Death Valley (Kaufman et al, 2007); e Formação Nyborg, Noruega (Halverson et al, 2005); e na 

Formação Tamengo, Mato Grosso do Sul (Boggiani et al, 2010) no Brasil. 

A assinatura isotópica de Sr subiu de valores menores que 0,7055 a maiores que 0,7080 

durante o Neoproterozoico, auxiliando na distinção entre as diferentes excursões isotópicas de 

δ
13

C. A anomalia Islay coincide com razões isotópicas 
87

Sr/
86

Sr em aproximadamente 0,7068, 

enquanto aquela Trezona se associa a assinaturas marinhas em 0,7073; e a anomalia Shuram a 
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valores em 0,7080. O limite do Précambriano com o Cambriano é marcado por uma excursão 

negativa de δ
13

C (>-7‰) de curta duração, que se associam a valores de 
87

Sr/
86

Sr em 0,7085 

(Knoll, 2000; Halverson et al, 2010). Apesar da recorrência de outras excursões anômalas de 

δ
13

C serem reconhecidas, suas extensões e significados não são bem definidos, sendo que o seu 

uso como marcadores quimioestratigráficos globais deve ser cauteloso (Jacobsen & Kaufman, 

1999; Melezhik et al, 2001). 



 

 

CAPÍTULO 4  

METODOLOGIA 

4.1- FACIOLOGIA 

Dezoito perfis estratigráficos na escala 1:100 foram levantados ao longo dos afloramentos 

exo- e endocársticos distribuídos na pedreira Saldanha, a fim de subsidiar o devido levantamento 

faciológico vertical e reconhecimento das suas extensões laterais (Figura 4.1; Tabela 4.1; Apêndice I). 

Sete destes perfis foram reunidos em uma seção estratigráfica, aproximadamente N-S, tendo como 

datum a base de doloarenitos e brechas dolomíticas, cuja continuidade areal e limitação entre 

descontinuidade erosiva e paraconformidade contínua, além de suas próprias características litológicas 

e texturais, caracterizam uma camada guia. 

 

Figura 4.1: Mapa de localização dos pontos levantados no presente estudo, a sudoeste de Pains (MG). 

Encontram-se indicadas as locações dos perfis estratigráficos; com destaque em amarelo para o Perfil Divisa – 

por ser o alvo de grande parte das análises laboratoriais; e da seção estratigráfica relacionada. 

 

As fácies foram individualizadas de acordo com suas características texturais, geométricas, 

composicionais e dimensionais; suas estruturas sedimentares e biosedimentares; e suas feições 

diagenéticas macroscópicas (Collinson, 1969; Miall, 1978; Walker, 1992). Essas foram geneticamente 
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agrupadas em conjuntos e em associações de fácies, que repercutem condições paleoambientais e 

auxiliam o reconhecimento de modelos e sistemas deposicionais. 

A classificação dos litotipos em campo seguiu os critérios de Grabau (1913). A nomenclatura 

de identificação de fácies foi feita em códigos, em que as primeiras letras indicam a litologia e/ou a 

classificação textural macroscópica, e as subsequentes as estruturas sedimentares que as caracterizam, 

semelhante à metodologia usada por Nobre-Lopes (1995) e Vieira (2007) em carbonatos da Formação 

Sete Lagoas (Grupo Bambuí). 

A caracterização dos estromatólitos foi baseada na descrição dos parâmetros propostos por 

Fairchild et al (2015) e na tabela apresentada por Sallun-Filho (1999), sendo o início do código de 

indicativo da sua natureza (B-Biostromas e/ou Biohermas) e as letras subsequentes suas características 

básicas e/ou diagnósticas de seus morfotipos básicos. 

A coleta de amostras (total de 66 amostras, 59 pertencentes à Formação Sete Lagoas e 7 a 

Formação Samburá)
1
 representativas foi efetuada sistematicamente dentro das variações de fácies 

(Tabela 4.1), sendo devidamente identificadas, orientadas e armazenadas. 

A documentação dos diversos caracteres da rocha foi efetuada por anotações, desenhos e 

fotografias, concomitante com a confecção de perfis de detalhe. A aferição das espessuras dos pacotes 

reconhecidos foi executada com auxílio de trenas de mão e á laser, sendo ora inferidas através de 

visadas, quando impossibilitado o uso destes equipamentos. O georreferenciamento dos pontos foi 

feito com o auxílio de equipamento GPS Garmin 60 csx (SIRGAS 2000), e as altitudes foram medidas 

por altímetro Bruton Nomad V2 Pro. O reconhecimento das variações composicionais foram inferidas 

in loco com ácido HCl (10%) e lupas de 10x de aumento. 

  

                                                           
1
 As amostras FA, FB, FC1, FC2 e FD foram coletadas pelo trabalho de Pires (2017), integrante desse projeto. 

Suas análises geoquímicas e lâminas petrográficas foram reapresentadas, reexaminadas e rediscutidas, tendo 

subsidiado as interpretações aqui expostas. 
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Tabela 4.1: Relação dos pontos levantados, suas coordenadas geográficas (SIRGAS 2000), altitudes, nome da 

localidade e indicação a respeito do levantamento de perfil e coleta de amostras (Parte I). 

 
GPS Garmin 60 csx Bruton Nomad V2 Pro 

 Ponto Longitude O Latitude S Altitude (m) Localidade Amostras 

A01 45º 39' 49,6'' 20º 23' 49,8'' 654 

 
 

A02 45º 39' 49,4'' 20º 23' 49,0'' 654 

 

1 

A03 45º 39' 48,9'' 20º 23' 44,5'' 654 Sardinha 3 

A04 45º 39' 46,0'' 20º 23' 42,6'' 654 Sardinha - Perfil 2 

A05 45º 39' 46,4'' 20º 23' 37,6'' 651 Coqueiros 3 

A06 45º 39' 53,4'' 20º 23' 37,9'' 651 Coqueiros - Perfil 4 

A07 45º 39' 52,6'' 20º 23' 34,5'' 651 Coqueiros  

A08 45º 39' 54,8'' 20º 23' 29,0'' 639 Divisa - Perfil 18 

A09 45º 39' 55,1'' 20º 23' 21,8'' 639 Marquises  

A10 45º 39' 55,6'' 20º 23' 19,4'' 639 Marquises  

A11 45º 39' 56,4'' 20º 23' 14,7'' 639 Marquises  

A12 45º 39' 56,1'' 20º 23' 13,0'' 639 Marquises  

A13 45º 39' 56,4'' 20º 23' 12,0'' 644 Marquises  

A14 45º 39' 57,8'' 20º 23' 7,9'' 638 Éden 1 

A15 45º 40' 0,8'' 20º 23' 4,49'' 638 Éden - Perfil 12 

A16 45º 39' 56,8'' 20º 23' 14,7'' 699 Marquises - Perfil 3 

C01 45º 39' 52,6'' 20º 23' 52,5'' 657 Sócrates - Perfil 2 

C02 45º 39' 54,4'' 20º 23' 48,5'' 678 Perfil 1 

C03 45º 39' 53,4'' 20º 23' 49,2'' 674 Perfil 1 

C04 45º 39' 52,5'' 20º 23' 49,9'' 668 

 
 

C05 45º 39' 50,7'' 20º 23' 49,6'' 679 

 
 

C06 45º 39' 52,7'' 20º 23' 49,8'' 684 

 
 

C07 45º 39' 57,1'' 20º 23' 46,9'' 703 

 
 

C08 45º 39' 57,1'' 20º 23' 42,8'' 720 Topo Coqueiros - Perfil  

C09 45º 39' 56,2'' 20º 23' 40,3'' 746 Topo Coqueiros  

C10 45º 39' 54,7'' 20º 23' 38,7'' 749 Topo Coqueiros 1 

C11 45º 40' 3,9'' 20º 23' 42,7'' 739 Próximo ao Sócrates - Perfil  

C12 45º 40' 3,6'' 20º 23' 51,9'' 725 Próximo ao Sócrates  

C13 45º 40' 16,3'' 20º 23' 12,1'' 749 Fazenda dos Saldanha - Perfil  

C14 45º 40' 13,6'' 20º 23' 13,9'' 748 Fazenda dos Saldanha  

C15 45º 40' 12,1'' 20º 23' 15,3'' 739 Fazenda dos Saldanha  

C16 45º 40' 7,9'' 20º 23' 18,7'' 739 Fazenda dos Saldanha - Perfil 2 

C17 45º 40' 8,4'' 20º 23' 27,0'' 739 Fazenda dos Saldanha  

C18 45º 40' 3,0'' 20º 23' 30,7'' 734 Clareira  

C19 45º 40' 1,1'' 20º 23' 25,1'' 739 Marquises  

C20 45º 40' 7,8'' 20º 23' 16,4'' 739 Paredão - Perfil  
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Tabela 4.1: Relação dos pontos levantados, suas coordenadas geográficas (SIRGAS 2000), altitudes, nome da 

localidade e indicação a respeito do levantamento de perfil e coleta de amostras (Parte II). 

 
GPS Garmin 60 csx Bruton Nomad V2 Pro 

 Ponto Longitude O Latitude S Altitude (m) Localidade Amostras 

C21 45º 40' 2,7'' 20º 23' 17,2'' 739 Fenda Abatida  

C22 45º 40' 7,1'' 20º 23' 13,6'' 746 Blocos  

C23 45º 40' 9,1'' 20º 23' 10,8'' 741 Fazenda dos Saldanha  

C24 45º 40' 8,9'' 20º 23' 8,7'' 753 Grande Entrada - Perfil  

C25 45º 40' 9,0'' 20º 23' 6,8'' 743 Cortinas  

C26 45º 40' 4,5'' 20º 23' 10,4'' 736 Gruta do Falcão - Perfil  

C27 45º 40' 4,7'' 20º 23' 2,4'' 731 Topo da Éden  

C28 45º 40' 4,6'' 20º 23' 0,3'' 729 Topo da Éden - Perfil  

C29 45º 40' 7,4'' 20º 22' 51,3'' 693 Topo da Éden  

C30 45º 40' 6,5'' 20º 22' 53,1'' 684 Calcinação Pains - Perfil  

C31 45º 39' 46,4'' 20º 23' 31,5'' 673 Maciço do Prego - Perfil  

C32 45º 39' 45,2'' 20º 23' 30,2'' 694 Maciço do Prego 2 

C33 45º 39' 46,4'' 20º 23' 29,3'' 693 Maciço do Prego  

C34 45º 39' 49,0'' 20º 23' 29,4'' 696 Maciço do Prego  

C35 45º 39' 47,3'' 20º 23' 33,3'' 678 Maciço do Prego  

C36 45º 39' 54,7'' 20º 22' 56,6'' 644 Éden  

C37 45º 39' 55,5'' 20º 23' 29,0'' 644 Divisa  

C38 45º 39' 53,7'' 20º 23' 29,7'' 644 Divisa  

C39 45º 39' 52,5'' 20º 23' 33,2'' 590 Coqueiros 1 

C40 45º 39' 54,2'' 20º 23' 34,8'' 603 Coqueiros  

C41 45º 39' 54,6'' 20º 23' 36,0'' 716 Coqueiros  

C42 45º 39' 58,2'' 20º 23' 57,0'' 589 Topo Divisa 1 

C43 45º 39' 48,5'' 20º 23' 43,1'' 557 Sardinha 1 

C44 45º 39' 46,6'' 20º 23' 39,2'' 551 Coqueiros  

C45 45º 39' 47,2'' 20º 23' 34,5'' 551 Coqueiros  

P08 45° 54' 09'' 20° 24' 54'' 870 Conglomerado Samburá 3 

P09 45° 53' 29'' 20° 25' 04'' 875 Diamictitos Samburá 2 

P11 45° 52' 54'' 20° 25' 36'' 808 Diamictitos Samburá 2 

P12 45° 45' 16'' 20° 27' 42'' 838 Diamictitos Samburá  

 

4.2- PETROLOGIA 

Vinte e uma lâminas delgadas representativas das diferentes fácies e biofácies foram 

confeccionadas no Laboratório de Laminação (LAMIN/DEGEO/UFOP) para caracterização de suas 

microfácies. Essas lâminas foram impregnadas com resina epoxy azul para reconhecimento de 

porosidades, e posteriormente foram tingidas em soluções de 1% de Ferrocianeto de Potássio, 0,1% de 
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Alizarina vermelha e 0,15% de HCl (100 mL), para a melhor diferenciação de seus componentes 

calcíticos e dolomíticos e de suas respectivas fases ferrosas (Adams et al, 1984). 

Suas amostras foram coletadas ao longo do perfil levantado nas cercanias da Gruta da Divisa, 

apenas sendo amostradas fácies fora dessa localidade na ausência daquelas consideradas 

representativas neste perfil (Figura 4.2). Este perfil foi levantado na cava onde se encontra a Gruta da 

Divisa, correspondendo a cava principal, tendo sido a última a ser desativada pela mineração, com 

grande representatividade de fácies nas suas exposições. 

Em nível microscópico, classificaram-se as microfácies de acordo com critérios texturais 

propostos por Embry & Klovan (1971). O reconhecimento de seus constituintes deposicionais e de 

suas feições texturais e diagenéticas auxiliou na compreensão das sequências paragenéticas registradas 

nessas fácies. As características deposicionais e diagenéticas observadas foram fotomicrografadas. 

4.3- QUIMIOESTRATIGRAFIA 

Das variadas fácies reconhecidas para os ambientes deposicionais delineados, vinte e três
2
 

amostras representativas, coletadas principalmente ao longo do perfil levantado nas cercanias da Gruta 

da Divisa, foram alvo de estudos quimioestratigráficos (Figura 4.2). A seleção de amostras fora dessa 

localidade foi realizada apenas na ausência de suas fácies nessa pedreira, de forma similar aquelas 

selecionadas para confecção de lâminas. Essas foram selecionadas conforme o grau de preservação do 

sinal primário inferido por observações macro e microscópicas. Posteriormente foram encaminhadas 

ao Laboratório de Preparação de Amostras para Geoquímica e Geocronologia 

(LOPAG/DEGEO/UFOP), onde foram pulverizadas na fração 250mesh para seu parcelamento, secas a 

105ºC em estufa e dispostas a resfriamento por 30 min em dessecador para encaminhamento para as 

análises geoquímicas e isotópicas. 

4.3.1- Elementar (Maiores, Traço, Terras rara) 

Para a leitura dos elementos maiores, 1g de cada amostra foi utilizado na confecção de 

pastilhas fundidas com 6g de tetraborato de lítio e metaboratório de lítio (1:1) e 0,09g de brometo de 

lítio, e sua perda por calcinação (PPC) foi efetuada ao longo de 2 horas em mufla a 1000ºC. O preparo 

e leitura dos teores de óxidos dessas amostras foram efetuadas no Laboratório de Fluorescência de 

Raio-X (GEO-X/DEGEO/UFOP), em espectrômetro FRX Philips PANalytical, modelo MagiX – 

PW2404.  

                                                           
2
 São reportados apenas os resultados isotópicos de vinte e duas delas, devido ao alto erro analítico da amostra 

FB. 



Meyer, B.O., 2018, Petrologia e Geocronologia das fácies carbonáticas... 

48 
 

 

Figura 4.2: Perfil levantado nas adjacências da Gruta da Divisa com relação das amostras e respectivas análises 

ao lado. Is.: Isótopos; Gq.: Geoquímica; Lm.: Lâminas. Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) 

calcilutito; (Cs) calcissiltito fino, médio e grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso; 

(Cr) calcirrudito. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

49 
 

A análise dos elementos traço e terras rara foi realizada no Laboratório de Geoquímica 

Ambiental (LGqA/DEGEO/UFOP). 0,1g de cada amostra foram diluídos e secados, em chapa 

aquecedora a 110ºC, sequencialmente em: 1mL de HCl com 3mL de HNO3; 2mL de HF; 2mL de HF 

(aquecimento fechado por 30 h); 2mL de HNO3; 2mL de HCl; 2mL de HNO3; 2mL de HNO3 com 

2mL de H2O (aquecimento fechado por 30 min). Três amostras com maior teor de insolúveis tiveram 

que ser novamente submetidas à diluição em água régia (1mL de HCl com 3mL de HNO3) com 

aquecimento fechado por 3 h, anteriormente a última etapa descrita para a sua digestão total. 

Posteriormente foram adicionadas cerca de 16mL de água Milli-Q, a fim de complementar 20g de 

solução. A leitura das amostras foi feita em Espectrômetro de Massa com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP MS) Agilent, modelo 7700x. As incertezas analíticas foram avaliadas com o material 

de referência BRP-1 e pelo uso de leituras duplicadas de sete amostras e do padrão. 

A classificação dos carbonatos seguiu os critérios de Pettijohn (1957). O Y foi inserido entre 

Ho e Dy nos diagramas de distribuição dos ETRY, de acordo com sua carga idêntica e raio similar 

(Bau et al, 1996), sendo seus valores, junto aos elementos terras rara (ETRY), normalizados em 

relação ao Post Archean Australian Shale (PAAS). O grau de fracionamento desses últimos foi 

calculado pelas razões Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb, enquanto suas anomalias foram calculadas pelas médias 

geométricas (McLennan, 1989; Lawrence et al, 2006) e suas distribuições plotadas em escala 

logarítmica. Para a análise da presença de anomalias de Ce verdadeiras, estas e aquelas de Pr foram 

calculadas conforme proposto por Bau & Dulski (1996). O conjunto dos dados geoquímicos obtidos 

foram tratados em matrizes de correlação de Pearson e em plots binários com regressões simples, 

tendo sido calculados fatores de enriquecimento para as concentrações elementares obtidas 

(F.E.=[(X/Al)amostra/(X/Al)PAAS]) (Hu et al, 2014). Os sinais dos indicadores geoquímicos isotópicos e 

elementares foram integrados para a análise do grau de alteração diagenética desses carbonatos (Zhao 

& Zheng, 2015; Fölling & Frimmel, 2002). 

4.3.2- Isotópica (
13

C, 
18

O) 

No Laboratório de Geoquímica Isotópica – Setor Estáveis (DEGEO/UFOP) foi efetuada a 

análise das razões isotópicas de carbono e oxigênio em Espectrômetro de Massa de Razões Isotópicas 

(IRMS) Delta V Advantage, modelo Thermo Fisher Scientific. As incertezas analíticas foram avaliadas 

pelo uso dos materiais de referência NBS-18 e NBS-19 e LSVEC, além do uso de duplicatas de quatro 

amostras e dos padrões. Os resultados foram apresentados em notação δ em relação ao padrão Vienna 

Pee Dee Belemnite (VPDB), em partes por mil (‰). Esses são então tratados em relação a si e aos 

parâmetros geoquímicos de alteração diagenética (Fe/Sr, Mn/Sr, Ca/Sr, Rb/Sr e Sr), a fim de averiguar 

a representatividade de seus sinais do ambiente primário (Veizer, 1983; Banner & Hanson, 1990; 

Fölling & Frimmel, 2002). 
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4.4- GEOCRONOLOGIA 

A fim de balizar limites máximos e mínimos para a idade da sucessão carbonática em estudo 

foram realizadas datações U-Pb em 394 zircões, de camadas detríticas interdigitadas com essa 

sucessão, e datações Pb-Pb e U-Pb em diferentes níveis estratigráficos dos próprios carbonatos (Figura 

4.3). Ambos tipos de datação U-Pb foram realizadas em Espectrômetro de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado e Ablação a Laser (LA-ICP-MS) no Laboratório de Geoquímica Isotópica – 

Setor Radiogênicos (DEGEO/UFOP). 

 

Figura 4.3: Mapa geológico com a localização dos pontos de amostragem da Formação Samburá (P08, P09, 

P11) e da Formação Sete Lagoas (C01, A08, A15) para a realização de análises geocronológicas. Mapa 

geológico adaptado de: Ribeiro & Paciullo, 2008. 

 

4.4.1- U-Pb em zircões detríticos 

Amostragens dos conglomerados e diamictitos da Formação Samburá, aflorantes nas estradas 

MG-050, entre Piumhí e Pimenta, e MG-170, entre Pains e Pimenta (P08: 45º 54’ 09’’ O, 20º 24’ 54’’ 

S; P09: 45º 53’ 29’’ O, 20º 25’ 04’’ S; P11: 45º 52’ 54’’ O, 20º 25’ 36’’ S) (Tabela 4.1), foram 

realizadas a fim de subsidiar o processo de datação das rochas carbonáticas (Figura 4.3). Essas 

pertencem a porções proximais e intermediárias desse leque deltaico e foram encaminhadas ao 

Laboratório de Preparação de Amostras para Geoquímica e Geocronologia para concentração de 

pesados e ao Laboratório de Separação de Minerais (LOPAG/DEGEO/UFOP) para extração de 

fragmentos de zircões detríticos. Cerca de 150 grãos de zircões foram coletados por amostra para a 

confecção de pastilhas em resina epoxy. Essas foram analisadas por Catodo-Luminescência no 
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Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Laboratório de Microssonda e Microscopia Eletrônica 

(LMME/UFOP/DEGEO), para subsidiar sua subsequente datação via U-Pb. Como material de 

referência foram utilizados os padrões Blue Berry (BB) e GJ-1 (Lana et al, 2017). Cerca de 40 análises 

em zircões BB (Santos et al, 2017; Lana et al, 2017) forneceram idades médias em 563±1,1 Ma 

(MSWD=0,84), enquanto cerca de 28 análises em zircões GJ-1 (Jackson et al, 2004) apresentaram 

idades médias em 604±1,4 Ma (MSWD=0,94). Os valores medidos foram corrigidos para o Pb 

comum, para a perda de Pb e para o fracionamento isotópico de U/Pb durante a análise (Moreira et al, 

2016; Lana et al, 2017). A redução de dados foi realizada através do software Glitter (Griffin et al, 

2008) e os diagramas de concórdia, de média ponderada de idades e histogramas de distribuição 

relativa de idades foram construídos através do programa Isoplot 4.15 (Ludwig, 2003), que forneceu 

as idades médias, suas incertezas analíticas (2σ) e desvios médio ponderados (MSWD). Apenas 

zircões com discordância menor que 10% e razões U/Th maiores que 0,1 foram utilizados nas análises 

(Moreira et al, 2016). 

4.4.2- Pb-Pb em carbonatos 

Uma quantidade de onze amostras na fração entre 9 a 16 mesh foram encaminhadas ao Centro 

de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo/IGc/USP). Essas foram sistematicamente selecionadas dentro 

da variação de fácies do perfil da Pedreira Divisa (A08: 45º 39’ 54,8’’ O, 20º 23’ 29,0’’ S) (Figura 

4.3) (Tabela 4.1). Para a realização de análises pela metodologia isotópica Pb/Pb, 500 mg de cada 

amostra são limpos em 2 mL de HBr a 0,7 M e dispostas a secagem. Posteriormente são adicionados 

10 mL de HBr a 0,7 M para pernoitar em temperatura ambiente, cuja solução resultante é disposta 

novamente a secagem. Esta solução é encaminhada para a coluna de troca iônica de Pb, para então ser 

analisada em Espectrômetro de Massa de Termoionização (TIMS) Finnigan MAT 262. As razões 

isotópicas obtidas são corrigidas para um fator de fracionamento de 0,13%/u.m.a., com um branco 

analítico de 32 pg. Isócronas 
207

Pb/
206

Pb com respectivos erros analíticos (2σ) e desvios médio 

ponderados (MSWD) foram obtidos com o auxílio do programa Isoplot 4.15. 

4.4.3- U-Pb em carbonatos 

Dezesseis fragmentos carbonáticos na fração de cerca de 1 mesh foram selecionados para 

confecção de pastilhas em resina epoxy no Laboratório de Separação de Minerais 

(LOPAG/DEGEO/UFOP) e encaminhadas para análises U-Pb para a obtenção de idades diagenéticas. 

Cada oito pertence a um nível estratigráfico diferente da sucessão carbonática em estudo (Figura 4.3). 

O primeiro corresponde a calcários calcíticos neomorfisados (C01: 45º 39’ 52,6’’ O, 20º 23’ 52,5’’ S) 

da base dessa sucessão, enquanto o segundo a dolomitos estromatolíticos com veios de calcitas 

espáticas tardias (A15: 45º 40’ 00,8’’ O, 20º 23’ 04,4’’ S) (Tabela 4.1) da porção intermediária da 

sucessão, locados acima de paraconformidade contínua – topo da camada guia. Diagramas concórdia 
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de Tera-Wasserburg foram obtidos, junto às idades médias dos interceptos inferior e superior, seus 

respectivos erros analíticos (2σ) e desvios médio ponderados (MSWD), através do programa Isoplot 

4.15. 

 



 

 

CAPÍTULO 5  

AMBIENTE DEPOSICIONAL E DIAGÊNESE 

5.1- ASSOCIAÇÕES DE FÁCIES E AMBIENTES DEPOSICIONAIS 

A sucessão reconhecida, cujo empilhamento perfaz cerca de 75 metros de espessura, apresenta 

uma série de fácies desenvolvidas em diferentes ambientes deposicionais, preponderando aqueles 

relacionados a domínios marinhos rasos. Foram definidas 31 fácies (Tabelas 5.1, 5.3, 5.4, 5.6), sendo 

10 biofácies (Tabelas 5.2, 5.5, 5.7), que foram agrupados em quatro associações de fácies. Entre as 

fácies, foram reconhecidos dolomitos a calcários, com carbonatos impuros a siliciclásticos 

carbonatados subordinados. 

5.1.1– Rampa intermediária dominada por ondas e tempestades 

Representa a base da sucessão descrita, que compreende calcários, com expressões 

magnesianas à dolomíticas subordinadas, cinza azulados médios a escuros, com cor de intemperismo 

cinza azulado claro. A maior espessura desta associação nos perfis levantados foi de 17,4 m. É 

composta por nove fácies (Tabela 5.1), sendo duas biofácies (Tabela 5.2), que foram a sedimentação 

carbonática em ambientes de Offshore Transicional a Shoreface (Tabela 5.1). O perfil mais 

representativo das fácies dessa associação foi reconhecido no Maciço do Prego (Figura 5.2). 

Ocorrem ciclos decimétricos a métricos, formados predominantemente por calcarenitos finos a 

médios em estratos tabulares e ondulados, com contatos geralmente gradacionais, e cujas dimensões 

variam lateralmente. 

São frequentes os estratos de calcarenitos finos maciços (Cm) a laminados, com laminações 

plano-paralelas mal definidas (Figura 5.1A), que gradam a calcários com marcas de ondulações 

(Figura 5.1B) (Cl). Localmente observou-se calcarenitos finos maciços, em estratos centimétricos a 

decimétricos intercalados com níveis milimétricos de siltes de terrígenos (Ce), abaixo destes depósitos. 

Associam-se a esteiras microbianas e estruturas esparsas do tipo swaley (Figura 5.1C) e hummocky 

(Figura 5.1D), que localmente se relacionam a marcas de sola e de escavação, além de intraclastos 

(Chs). 
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Figura 5.1: (A) Laminações plano-paralelas mal definidas das fácies Cl intercaladas com porções maciços das 

fácies Cm; (B) Laminações plano-paralelas da fácies Cp a de ondulações sobrepostas por marcas de ondulações 

assimétricas de pequeno porte, fácies Co; (C) Swaley truncando ondulações mal definidas, fácies Chs, acima de 

pacote de plano-paralelas bem definidas, fácies Cp; (D) Hummockies das fácies Chs em meio a porções maciças, 

fácies Cm, associadas a intraclastos e marcas de sola. 

 

Predominam acima estratos de plano-paralelas, mais bem definidas (Cp), laminações cruzadas 

tangenciais (Figura 5.3A) e marcas de ondulações (Figura 5.3B) (Co), que gradam a estratificações 

cruzadas e megamarcas onduladas (Ct), frequentemente truncando os estratos subjacentes. Esse padrão 

é acompanhado por uma maior granulometria dos constituintes, sendo mais comum sua associação 

com intraclastos (Figura 5.3C), e por uma tendência geral de adelgaçamento desses estratos em 

direção ao topo. Relacionam-se depósitos de tempestade, com sobreposições mais intensas de 

estruturas do tipo swaley e hummocky (Figura 5.3D) (Chs), que geralmente possuem maior porte. 

A B 

C D 
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Figura 5.2: Perfil levantado nas imediações do Maciço do Prego (430828 W, 7744988 N - Alt. 673 m). Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; (Cs) 

calcissiltito fino e grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso e muito grosso; (Cr) calcirrudito. São indicadas as fácies reconhecidas em cada associação 

levantada nesse perfil e as convenções utilizadas. Fotos da associação de rampa intermediária, com locação indicada no perfil: (A) Laminações plano-paralelas a ondulações, 

localmente associadas a esteiras microbianas; (B) Bioherma de corpos estromatolíticos simples a complexo; (C) Laminações a estratificações cruzadas tangenciais de médio 

porte, localmente relacionados à intraclastos; (D) Detalhe de bioherma composta por corpos estromatolíticos de pequeno porte. 
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Figura 5.3: (A) Laminações cruzadas tangenciais de médio porte a laminações e marcas de ondulações, das 

fácies Ct e Co; (B) Marcas de ondulações assimétricas associadas a intraclastos das fácies Co; (C) Painel com 

feições de escavação associadas a intraclastos, gradando a plano-parelelas e marcas de ondulações e laminações 

cruzadas tangenciais, relacionadas as fácies Cp, Co e Ct; (D) Sobreposição de hummockies e swaleys, das fácies 

Chs. 

 

Biohermas estromatolíticas, de ocorrências tabulares a sub-esféricas, que assentam sobre 

substrato rígido, são comuns a essas porções. Ocorrem como: corpos lenticulares de médio porte 

(Figura 5.4A), de formas dômicas a cilíndricas simples, lateralmente contínuas a descontínuas e com 

relevo sinótico médio (Bm); e colônias de médio porte, de formas dômicas, bulbosas, turbinadas e 

cilíndricas simples, com raras ramificações, de pequeno porte (Figura 5.4B), sendo lateralmente 

contínuos e com relevo sinótico baixo (Bb). Essas últimas são geralmente afogadas por depósitos de 

tempestade. 

A B 

C D 
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Tabela 5.1: Relação das fácies da associação rampa intermediária dominada por ondas e tempestades da Formação Sete Lagoas, levantadas na região de Pains, Minas Gerais. 

FÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO PROCESSOS AMBIENTE DEPOSICIONAL 

Calcário fino estratificado Ce 

Calcário fino maciço em estratos ondulados 

intercalados com níveis milimétricos de siltes 

terrígenos 

Precipitação de calcário sob a influência de 

fluxo oscilatório de baixa energia 

associada a influxo e posterior decantação 

de material terrígeno 

Offshore Transicional 
Calcário fino maciço Cm 

Calcário fino com acamamento maciço em 

estratos tabulares e ondulados 

Precipitação de lama carbonática em 

ambiente de baixa energia 

Calcário fino laminado Cl 

Calcário fino com laminações plano-paralelas e 

de ondulações incipientes em estratos tabulares 

e ondulados 

Precipitação de lama carbonática em 

ambiente de baixa energia com influência 

esporádica de fluxos oscilatórios inferiores 

Calcário médio com 

laminações cruzadas 

hummocky e swaley 

Chs 

Calcário médio intraclástico com 

laminação/estratificação cruzada do tipo 

hummocky e swaley, que compõem estratos 

ondulados 

Deposição dominada por fluxos 

oscilatórios combinados de tempestade 
Offshore Transicional a 

Shoreface 

Biohermas simples com 

relevo sinótico médio 
Bm 

Microbialitos compostos por calcário fino e 

esteiras microbianas estratiformes a 

pseudolunares, em geral descontínuas 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos induzidos por metabolismo 

microbiano em ambiente de baixa energia 

Calcário médio com 

laminações plano-paralelas 
Cp 

Calcário médio com laminações plano-paralelas 

em estratos tabulares 

Deposição influenciada por fluxos 

inferiores 

Shoreface 

Calcário médio com marcas 

de ondulações 
Co 

Calcário médio intraclástico com laminações 

onduladas e cruzadas tangenciais, wavy ripples 

e eventuais intraclastos tabulares, distribuídos 

em estratos ondulados 

Deposição influenciada por migração de 

formas de leito por meio de fluxos 

oscilatórios e unidirecionais, alternadas 

por decantação de lama carbonática 

Calcário médio com 

estratificações cruzadas 

tangenciais 

Ct 

Calcário médio com estratificações cruzadas 

tangenciais e megamarcas onduladas, 

eventualmente associadas a laminações plano-

paralelas 

Deposição influenciada por migração de 

formas de leito por fluxo de corrente 

intercalado por períodos de fluxo 

oscilatório 

Biohermas simples a 

ramificados de relevo sinótico 

baixo 

Bb 

Microbialitos compostos por calcários finos em 

corpos estratiformes a pseudo-colunares 

interligados em biohermas lateralmente extensas 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos induzidos por metabolismo 

microbiano em ambiente de baixa energia 
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Tabela 5.2: Caracterização das biofácies encontradas na associação de rampa intermediária dominada por ondas e tempestades. 

BIOFÁCIES Bb Bm 

MODO DE 

OCORRÊNCIA 

Bioherma tabular a dômico, lenticular e sub-esférico. 

Colônia de médio porte (≈0,6 m) lateralmente extensa 

(≈2,8 m), constituída por corpos estratiformes ondulados a 

cumulados e pseudo-colunares lateralmente contínuos de 

pequeno porte (≈0,06 m). 

Biohermas tabulares, dômicos, lenticulares a sub-esféricos. 

Corpos lenticulares restritos de médio porte (≈0,15 m) 

lateralmente extensos (≈1,1 m), constituídos por corpos 

estratiformes ondulados a pseudo-colunares, lateralmente 

contínuos a descontínuos de médio porte (≈0,2 m). 

MORFO-

METRIA 

Constituído por formas dômicas, bulbosas, turbinadas e 

cilíndricas em geral simples. Localmente exibem 

ramificação dicotômica a múltipla moderadamento 

divergente. São contíguos, com atitude normal a inclinada. 

Agrupam-se em formas compostas coalescidas a 

interligadas, sendo arredondados a poligonais e elípticos 

em planta. 

Constituídos por formas dômicas a cilíndricas lateralmente 

descontínuos simples. São corpos contíguos, próximos a 

separados, com atitude normal a inclinada. Agrupam-se em 

formas coalescidas que são arredondadas à elípticas em planta 

LAMINAÇÃO 

Laminações bem preservadas a ligeiramente alteradas com 

micro-discordâncias. São moderadamente a muito 

convexas, parabólicas, rômbicas e envelopadas. Grau de 

herança laminar moderado a alto, simétrico a assimétrico, 

com curvaturas simples e relevo sinótico baixo (≈0,06 m). 

Marginalmente exibem ornamentação lisa a serrilhada, 

localmente formando pontes. A estrutura laminar adentra-

se no sedimento, tendendo a ser infletida sem a com 

superposição extensa ao topo dos corpos. 

Laminações bem preservadas com microdiscordâncias. São 

poucos a moderadamente convexos, rômbicos a envelopadas. 

Grau de herança laminar baixo a alto, simétrico a assimétrico 

com ondulações de grau duplo a triplo, com relevo sinótico 

médio (≈0,12 m). Marginalmente exibem ornamentação lisa, 

ondulada a costelada, com a estrutura laminar infletida sem ou 

com superposição extensa e adentrando no sedimento nas 

porções terminais. 
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Figura 5.4: (A) Biohermas estratiformes a pseudo-colunares de médio porte, em geral, lateralmente 

descontínuas e simples, biofácies Bm; (B) Bioherma lateralmente extensa de médio porte, constituída por corpos 

estratiformes a pseudo-colunares de pequeno porte, biofácies Bb. 

 

As microfácies analisadas correspondem a mudstones, wackstones, packstones e grainstones, 

com boundstones subordinados. Suas texturas neomórficas a cristalinas obliteram parcial a totalmente 

as feições do arcabouço deposicional.  

O arcabouço de suas fácies é em geral moderadamente selecionado (Figura 5.5A), com os 

grãos dominados por intraclastos (7,8 – 13%) e pelóides (5 – 11%), ocorrendo oóides pouco 

desenvolvidos e muito dispersos (2 – 9%) e raros extraclastos (<1 – 4,5%), cuja granulometria varia 

entre 0,03 a 1,9 mm. Os intraclastos são calcarenitos finos alongados a subarredondados, tamanho 

areia média (moda em 0,33 mm) e os pelóides arredondados, compostos por calcita microcristalina, de 

tamanho areia muito fina (moda em 0,08 mm). Os grãos terrígenos consistem basicamente de grãos de 

quartzo subarredondados de tamanho silte a areia muito fina (<0,12 mm). A matriz é 

predominantemente micrítica (34 – 42%), com porções peloidais (≈11%), que localmente apresentam 

textura grumosa, e argilosas (9 – 49%) subordinadas. Associam-se porosidades intergranulares, 

predominantemente, e intragranulares. 

As biofácies são constituídas por mudstones a wackstones microbianos (Bb), que se intercalam 

com wackstones a packstones. Apresentam-se intensamente alterados pelos processos de neomorfismo 

e substituição, sendo reconhecíveis apenas feições relictas do arcabouço deposicional. São formadas 

por biofilmes de cerca de 0,175 mm de espessura, com grãos bem selecionados com moda em 0,1 mm, 

que se alternam com níveis detríticos, em geral, mais finos (Figura 5.5B). As porções detríticas 

apresentam granulometria máxima em 0,34 mm, mínima em 0,06 mm, e moda em 0,15 mm, sendo 

moderadamente selecionadas. Os grãos reconhecíveis são predominantemente intraclásticos (8,4%) e 

A B 
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pelóidais (6,8%), com oóides dispersos (4%) e raros extraclastos (<1%). Matrizes micríticas são 

preponderantes nesse arcabouço (27,9%), seguidas por aquelas argilosas (12,28%). Apesar das 

matrizes peloidais perfazerem menor porção desse arcabouço (6,92%), talvez nas porções microbianas 

o processo de neomorfismo tenha obliterado suas feições. Relacionam-se porosidades intergranulares e 

fenestrais, com aquelas do tipo intragranular subordinadas. Nas biofácies lenticulares de médio porte 

(Bm), para as quais não foi realizada caracterização das microfácies, os filamentos microbianos 

apresentam cerca de 0,88 mm de espessura, enquanto os níveis detríticos intercalados apresentam 

cerca de 0,78 mm de espessura. 

  

Figura 5.5: (A) Grainstone cristalino, moderadamente selecionado, dominado por intraclastos relacionados a 

porosidades inter- e intragranulares, das microfácies de Ct (FA); (B) Mudstones microbianos neomorfisado, 

intercalado com finos níveis de wackstones detríticos e relacionado a fraturamentos tardios e porosidades 

intergranulares e fenestrais, das microfácies de Bb (C01-CaE-01). 

 

A sequência carbonática aqui descrita, correlacionada a Formação Sete Lagoas, resulta de 

processos ocorridos nas adjacências do nível de ondas de tempo bom e de tempestade. A deposição 

teria se dado em ambiente de águas rasas em condições de energia intermediária, que de tempos em 

tempos era transformado pela influência de tempestades. Registram ciclos métricos com tendência de 

raseamento ascendente, de ambientes de offshore transicional a shoreface, influenciados por ondas, 

majoritariamente, e correntes. Foram relacionados à sedimentação carbonática sobre uma plataforma 

de baixa declividade (Figura 5.6) em sua porção intermediária. Localmente, se desenvolveram 

biohermas estromatolíticos (patch reefs), de pequeno a médio porte, que habitaram essa rampa em 

períodos de calmaria, não exibindo feições de exposição subaérea e/ou ressecamento e com algum 

aporte de material argiloso associado. A predominância e a maior espessura das lâminas microbianas 

sobre aquelas detríticas refletem condições energéticas baixas com períodos de retrabalhamento pouco 

intensos, sendo a maior complexidade de sua curvatura e ornamentação marginal relacionadas à 

espessura da coluna d’água sobrejacente. 

A B 
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Figura 5.6: Bloco diagrama esquemático, mostrando a distribuição geral das fácies levantadas para a associação 

de rampa marinha intermediária dominada por ondas e tempestades. 

 

Correspondem ao topo do primeiro ciclo descrito por Madalosso & Veronese (1978), ao 

primeiro intervalo de sedimentação descrito por Nobre-Lopes (1995), ao intervalo quimioestratigráfico 

intermediário descrito por Kuchenbecker (2011), a unidade geoquímica C de Santos (2012) e a 

associação de fácies FA de Pires (2017). Essa primeira autora reconheceu fácies distais de 

calcirruditos e calcissiltitos influenciadas por fluxos gravitacionais, e sugeriu um sistema em rampa 
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carbonática, talvez do tipo distally steepened, em consonância com a migração entre ambientes 

dominados por ondas em plataforma intermediária observada. É valido ressaltar que não foram 

reconhecidos corpos oolíticos a pisolíticos expressivos nessa associação (Kuchenbecker, 2011), 

corroborando para a sua correlação com a Formação Sete Lagoas. 

Regionalmente, essa associação é correlata ao segundo intervalo deposicional da Formação 

Sete Lagoas (Misi et al, 2011), e àquela de rampa intermediária dominada por ondas de tempestades 

(AF3) do primeiro ciclo transgressivo descrito por Vieira (2007). Madalosso & Veronese (1978), 

Kuchenbecker (2011) e Santos (2012) reconheceram fácies de calcilutitos a calcissiltitos, intercalados 

com margas, em geral esverdeadas, que localmente apresentam cristais pseudomorfos de aragonita, na 

porção basal dessa associação. Correlaciona-se as fácies de rampa supersaturada em CaCO3 descrita 

por Vieira (2007) (AF2), relacionadas ao trato transgressivo de condições pós-glaciais reconhecido 

regionalmente (Lima, 2011; Perrella-Júnior et al, 2017; Guacaneme et al, 2017). Posteriormente, a 

instauração de trato de mar alto a regressivo estabeleceu a deposição das fácies distais a proximais da 

sucessão de rampa carbonática influenciada por ondas e tempestades em condições marinhas normais, 

correlata à sucessão aqui descrita. 

5.1.2– Paleocarste 

Engloba a associação de fácies mais distintivas da sequência descrita. Formada por depósitos 

sedimentares caóticos compostos por doloarenitos a dolorruditos e brechas dolomíticas, de coloração 

cinza médio a escuro, com cor de intemperismo rósea a arroxeada. De grande expressão lateral, 

apresenta espessuras que variam de 0,3 a 11 metros, sendo sua espessura média de cerca de 3,4 m. É 

representada por quatro fácies, relacionadas a dois contextos: Paleocanais e Brechas de dissolução e 

colapso (Tabela 5.3). O perfil mais representativo de sua sucessão foi reconhecido entre os pontos C03 

e C05 (Figura 5.7). 

A base desta associação se dá ora sobre paraconformidade (Figura 5.8A), ora sobre 

desconformidade, sendo esta última mais comum (Figura 5.8B). Contatos erosionais estão 

normalmente associadas à escavação de canais incisos (Figura 5.10). São preenchidos por estratos 

decimétricos de doloarenitos, estratificados ou maciços, concordantes com o leito (Dg). Localmente 

ocorrem dolorruditos brechóides a conglomeráticos (Figura 5.8C), associados a feições de escavação e 

matrizes doloareníticas (Dr). Vinculam-se depósitos de brechas intraestratais (Dbr) – em geral 

concordantes com o acamamento – e vazios de dissolução (Figura 5.8D) – preenchidos brechas 

compostas por grânulos a seixos – que se associam a matrizes doloareníticas e a cimentos espáticos 

calcíticos. 
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Figura 5.7: Perfil levantado nas imediações dos pontos C03 a C05 (430629 W, 7744444 N - Alt. 674 m). Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; (Cs) 

calcissiltito fino e grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso e muito grosso; (Cr) calcirrudito. São indicadas as fácies reconhecidas em cada associação 

levantada nesse perfil e as convenções utilizadas. Fotos da associação de paleocarste, com locação indicada no perfil: (A) Brechas monomíticas clasto-suportadas, 

intensamente cimentadas por calcitas espáticas; (B) Brechas intraestratais em doloarenitos, concordantes com o acamamento; (C) Detalhe de feições de escavação junto ao 

leito erosional dessa associação, relacionada à brechamentos intraestratais de menor porte. 
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Figura 5.8: (A) Doloarenitos estratificados a maciços, das fácies Dg, em paraconformidade com calcarenitos 

subjacentes e com doloarenitos estromatolíticos sobrejacente; (B) Brechas monomíticas e doloarenitos 

fracamente estratificados assentadas sobre disconformidade, e abaixo de paraconformidade contínua, fácies Br e 

Dg; (C) Dolorrudidos conglomeráticos a brechóides associados a feições de escavação, fácies Dr, em contato 

erosional com a associação subjacente; (D) Vazios de dissolução preenchidos por grânulos a seixos, associados a 

doloarenitos maciços das fácies Dg. 

 

São comuns a esse pacote brechas monomíticas clasto a matriz-suportadas, cujos clastos, em 

disposições preponderantemente caóticas, são derivados do arcabouço de Rampa Intermediária 

supradescrito (Figura 5.9A) (Br). As características desse arcabouço – pobremente selecionado, 

classificado e empacotado – constituído por clastos, que variam de seixos a matacões, monomíticos 

sugere uma origem por dissolução e colapso, com fraca segregação gravitacional. Seus espaços 

intergranulares são preenchidos por matrizes doloareníticas, caóticas a sutilmente estratificadas, e 

preponderantemente por cimentos, representados principalmente por calcitas espáticas. Localmente 

são reconhecíveis cristais fibrosos calcíticos de coloração cinza, com estruturas radiais em leque e 

dimensão centimétrica (Figura 5.9B), que crescem preferencialmente para cima. 

A B 

C D 
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Figura 5.9: (A) Brechas monomíticas sustentadas pelos clastos relacionados a cimentações espáticas 

intergranulares, fácies Br; (B) Detalhe de cristais radiais calcíticos cinzas, fácies Br; (C) Pacotes lenticulares de 

dolarenitos estratificados, fácies Dg, visíveis por erosão diferencial em relação a associação de rampa 

intermediária; (D) Silexitos estratificados em pacotes lenticulares em meio a associação de base, fácies Dg. 

A C 

B D 
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Tabela 5.3: Relação das fácies da associação Paleocarste da Formação Sete Lagoas, levantadas na região de Pains, Minas Gerais. 

FÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO PROCESSOS AMBIENTE DEPOSICIONAL 

Dolomito grosso maciço Dg 

Dolomito médio a grosso maciço a caótico. Ocorre 

em estratos tabulares a ondulados de espessura 

decimétrica a métrica sobre contatos abruptos 

irregulares a regulares. Geometria do depósito é 

irregular na base e retilíneo no topo.  

Depósitos gerados por carstificação do 

substrato associado à remobilização de 

sedimentos por meio de fluxos de detritos 

e corrente de alta energia intermitentes 

Paleocanais 

Dolomito com brechas 

intraestratais 
Dbr 

Dolomito médio a grosso, maciço a caótico, com 

brechas intraestratais de médio a grande porte, em 

geral, concordantes com o acamamento, vinculadas a 

vazio de dissolução preenchidos por brechas 

Feições da dissolução sinsedimentar a 

diagenética sob influência do ambiente 

meteórico a vadoso e controlada pelo 

acamamento dos estratos 

Dolorruditos estratificados Dr 

Dolorruditos intraclásticos médios a grossos, 

brechóides a conglomeráticas, em estratos métricos. 

Intraclastos de dolomitos finos em meio a matrizes 

dolomíticas recristalizadas, ora sustentados pela 

matriz e ora pelos clastos, com gradação normal 

comum. Possuem contato abrupto regular a irregular, 

com base escavada, em geral concordante com o leito 

deposicional 

Depósitos truncados, gerados por 

carstificação do substrato associado à 

remobilização de sedimentos e clastos por 

fluxos de detritos e de correntes de alta 

energia 

Brecha dolomítica Br 

Brechas intraclásticas monomíticas, com porções do 

arcabouço aberto e fechado. Os intraclastos são 

compostos por dolomito fino, com tamanhos de 

seixos a matacões, oriundos do arcabouço carbonático 

subjacente, e possuem disposições caóticas. Ocorrem 

em meio a matrizes dolomíticas recristalizadas e a 

cimentações por calcita espática  

Depósitos truncados influenciados por 

fluxos de detritos e de correntes de alta 

energia e gravitacionais, com a intensa 

dissolução sinsedimentar a diagenética 

influenciada pela zona meteórica a vadosa 

Brechas de colapso 
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Abaixo da discordância ocorrem pacotes lenticulares (Figura 5.9C) preenchidos por 

doloarenitos geneticamente relacionados a esses depósitos, com porções maciças e onduladas a 

caóticas que localmente são representadas por silexitos estratificados (Figura 5.9D). 

 

Figura 5.10: Contato erosional sobre calcarenitos da associação de rampa intermediária, com a escavação de 

canais preenchidos por doloarenitos estratificados a maciços concordantes com o leito. 

 

Suas microfácies correspondem a rudstones cristalinos, compostos por clastos angulosos a 

subarredondados em meio à cimentação calcítica espática poiquilotópica (cerca de 24%), 

principalmente, e matrizes dolomíticas microespáticas (cerca de 14%) (Figura 5.11A) de tamanho silte 

a areia fina (moda em 0,07 mm), relacionadas a porosidades intergranulares. Seu arcabouço é 

pobremente selecionado e empacotado, com intraclastos perfazendo cerca de 62% de sua 

representatividade (Figura 5.11B). Esses intraclastos possuem textura neomórfica, com obliteração 

parcial a total de suas feições deposicionais. Como constituintes primários desses clastos são 

reconhecíveis mudstones (48%) a wackstones (42%), compostos por pelóides arredondados (6%), 

intraclastos diversos (2,4%) e oóides pouco desenvolvidos (1,2%), de granulometria máxima em 0,45 

mm e mínima em 0,1 mm, com moda granulométrica em 0,18 mm, sendo esses grãos moderadamente 

selecionados e classificados. São compostos por dolomitas microcristalinas. Localmente são 

reconhecíveis extraclastos arredondados de quartzo (<1%) de tamanho areia média (cerca de 0,34 

mm). Associam-se a matrizes dolomíticas microespáticas (13%), micríticas (68%) e argilosas (8%) 

relacionadas a porosidades intergranulares. Ainda são reconhecidos boundstones (8%) no interior 

desses intraclastos, representados por esteiras microbianas. Esses são mudstones constituídos 

principalmente por matrizes micríticas (43%) e argilosas (37%), com pouca representação de grãos 

peloidais (<1%) arredondados de tamanho silte (moda em 0,007 mm) bem selecionados e 
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classificados. Associam-se a porosidades intergranulares e fenestrais. Formam biofilmes de cerca de 

1,85 mm de espessura, com porções detríticas pouco representativas (<0,1 mm). 

  

Figura 5.11: (A) Rudstone dolomítico com clastos subarredondados em meio a matrizes microespáticas, fácies 

Dr (FB); (B) Rudstone sustentado por clastos dolomíticos, mal empacotados e selecionados, em meio a 

cimentação calcítica espática, fácies Br (C03-Br-01). 

 

A superfície discordante que marca a base dessa associação sugere um evento de pausa na 

sedimentação carbonática marinha, com suas feições erosivas relacionadas à escavação de paleocanais. 

Os depósitos sedimentares sobrejacentes a essa superfície são substancialmente (cor, textura, 

composição...) diferentes daqueles da associação Rampa Intermediária. A expressividade das feições 

de dissolução nessa associação – principalmente relacionadas a brechas de colapso e intraestratais e 

aos vazios de dissolução – sugere influência de um cenário meteórico a vadoso sobre depósitos de 

porções intermediárias a externas de rampa carbonática. A configuração das fácies de brecha de 

colapso, cujos clastos são macro- e microscopicamente reconhecíveis como oriundos das fácies de 

Rampa Intermediária, sugere que o conjunto de depósitos associados são também derivados da 

alteração e retrabalhamento da sucessão subjacente, fator corroborado pela coloração rósea a 

avermelhada desses doloarenitos a dolorruditos (Esteban & Klappa, 1983; James & Choquette, 1988; 

Flügel, 2004). A coocorrência de pacotes lenticulares preenchidos por esses depósitos e por silexitos 

abaixo da superfície discordante pode indicar a influência do nível de base do lençol freático, ou ainda 

da interface da zona de mistura, pela flutuação eustática relacionada a uma queda relativa do nível do 

mar. Os cimentos em leque reconhecidos podem se relacionar aos prolongamentos da eodiagênese 

meteórica vadosa (Neuser & Richter, 2007), constituindo feições geopetais do colapso das brechas. 

Sua morfologia talvez se relacione a cristais de raggioni, pseudomorfos de calcita derivados de cristais 

de aragonita formados em zonas vadosas (Binda, 2010). 

A B 
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Feições dessa associação foram anteriormente reconhecidas em levantamentos estratigráficos 

na região, correspondendo: aos dolomitos calcíferos sacaroides a laminados descritos por Madalosso 

& Veronese (1978); as brechas de colapso ao topo do primeiro intervalo de Nobre-Lopes (1995); as 

brechas de colapso da base do terceiro intervalo quimioestratigráfico de Kuchenbecker (2011); as 

brechas sedimentares e feições de carstificação associadas as unidades C e B de Santos (2012); e a 

associação de fácies FB de Pires (2017). Os primeiros quatro autores a correlacionam a um evento de 

exposição subaérea, com Madalosso & Veronese (1978) e Santos (2012) associando-as a feições de 

carstificação. Nobre-Lopes (1995) descreve um nível de calcrete laminado na porção da rampa interna 

do seu primeiro intervalo, o qual não foi reconhecido no presente levantamento, e que corrobora para a 

hipótese de uma queda relativa do nível do mar. 

Esse quadro se assemelha a uma configuração paleocárstica (Figura 5.12), o que implicaria em 

um significativo rebaixamento do nível do mar (James & Choquette, 1988). Dentro do cenário das 

glaciações neoproterozoicas, Creveling & Mitrovica (2014) discutem histórias glacioeustáticas 

complexas, nas quais quedas relativas do nível do mar podem repercutir efeitos: (1) de um reajuste 

local a uma rápida história de degelo pontuada por um hiato temporal na deglaciação; (2) do 

soerguimento pós-glacial regional – pela perda da atração gravitacional entre a água do mar e as 

calotas de gelo e/ou por reajuste isostático – ao longo de deglaciações globais lentas; (3) ou de 

transições locais entre o soerguimento pós-glacial e a subida relativa do nível do mar – por eustasia e 

subsidência local em um cenário de prolongadas deglaciações assincrônicas. No caso em estudo, a 

queda eustática foi reconhecida ao topo do contexto dos calcários pós-glaciais, em trato de sistema de 

mar alto a regressivo, sem haver indícios de uma influência próxima e direta dos processos 

glacioeustáticos. Tal evento de exposição, com feições de carstificação, relacionada à superfície 

discordante ao topo de trato de sistema de mar alto a regressivo são relatadas regionalmente por 

Dardenne (1981), Nobre-Lopes (2002), Vieira (2007), Martinéz (2007), Misi et al (2007), Tonietto 

(2010), Santana (2011), Lima (2011), Alvarenga et al (2014) e Mameri et al (2017). 
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Figura 5.12: Bloco diagrama esquemático, com representação hipotética de relevo paleocárstico, relacionado ao estabelecimento de condições subaéreas em porção 

intermediária de rampa marinha carbonática. 
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5.1.3– Rampa intermediária estromatolítica de energia moderada 

Compreende dolomitos a calcários dolomíticos, de coloração cinza médio a claro e cores de 

intemperismo variadas. A menor expressão desse pacote é de 17,4 metros, com a maior espessura 

levantada em 25 metros. Composta por doze fácies (Tabela 5.4), sendo seis biofácies (Tabela 5.5). O 

perfil mais representativo das fácies dessa associação foi reconhecido na Pedreira Coqueiros (Figura 

5.14). 

Sucessão de estratos tabulares e ondulados a lenticulares, com espessuras métricas a 

decimétricas (entre 0,15 a 2,1 m), em ciclos de alta frequência. Seus depósitos são gradacionais a 

abruptos, sendo característico o adelgaçamento das camadas em direção ao topo. 

Doloarenitos médios assentam em paraconformidade contínua sobre a associação 

paleocárstica. Um biostroma extenso lateralmente (Bs) (Figura 5.13), de coloração cinza média a clara 

e cor de intemperismo cinza muito escuro, é comum a base dessa sequência. Composto por formas 

dômicas, bulbosas, turbinadas e sub-cilíndricas de médio porte, em configuração complexa e com 

relevo sinótico médio a alto. Essas se associam a laminações onduladas, sendo sua base e topo 

regulares abruptas. É comum a toda a sua extensão a ocorrência de um diastema, em geral separando 

dois pacotes de cerca de 0,5 metros, estruturando uma espessura máxima de 1,7 metros. Feições de 

exposições subaéreas, tais como pseudo-tepees e gretas de contração, são comuns a sua expressão. 

 

Figura 5.13: Panorâmica com destaque em preto para prolongamento da camada de biostroma (Bs) em 

afloramentos da segunda bancada da Pedreira Divisa. Notar que pacote apresenta sequência de fraturas e 

falhamentos, predominantemente normais, que mergulham para leste (075/62). Vista orientada para sul do ponto 

C37 (430564 W, 7745066 N – Alt. 644 m).  
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Figura 5.14: Perfil levantado nas imediações da Pedreira Coqueiros (430628 W, 7744790 N - Alt. 651 m). 

Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; (Cs) calcissiltito fino e grosso; (Ca) calcarenito muito 

fino, fino, médio, grosso e muito grosso; (Cr) calcirrudito. São indicadas as fácies reconhecidas em cada 
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associação levantada nesse perfil e as convenções utilizadas. Fotos da associação de rampa intermediária 

estromatolítica influenciada por correntes, com locação indicada no perfil: (A) Vista em planta das formas 

estromatolíticas constituintes de Biostroma; (B) Laminações e marcas de ondulações mal definidas; (C) 

Estromatólitos dômicos a subcilíndricos complexos de médio porte; (D) Laminações plano-paralelas a onduladas 

incipientes; (E) Vista em planta de colônias dômicas a turbinadas simples de médio porte; (F) Formas dômicas 

lateralmente descontínuas adentrando o sedimento, com feições de ressecamento. 

 

Acima predominam dolomitos calcíticos a calcários dolomíticos, que gradam de arenitos 

médios e finos a siltitos médios e finos, com colorações cinza médio a claro e cores de intemperismo 

variáveis entre cinza médio a claro. São frequentes laminações onduladas (Do), bem a mal definidas, e 

porções maciças (Dm). Associam-se marcas de ondulações simétricas e assimétricas (Dt). 

Biohermas diversos, além de esteiras microbianas, são recorrentes a essa sucessão, sendo 

reconhecidas: tabulares a dômicas de médio porte – constituídas por formas dômicas, bulbosas e 

turbinadas simples de médio porte, coalescidas e com relevo sinótico alto – são lateralmente extensas, 

e comuns à porção basal a partir do segundo ciclo de alta frequência (Ba); de médio porte que são 

preponderantemente lenticulares, são constituídas por formas dômicas, bulbosas, turbinadas e sub-

cilíndricas simples a ramificadas de médio porte, que se agrupam em formas complexas, com relevo 

sinótico médio a alto (Bhr); dômicas a lenticulares de médio porte, constituídas por formas dômicas, 

bulbosas e turbinadas preponderantemente simples, de pequeno porte (Figura 5.15A), que são 

coalescidas e possuem relevo sinótico baixo (Bhp); tabulares a lenticulares de médio porte 

lateralmente descontínuas, composta por formas dômicas a bulbosas de pequeno a médio porte, 

simples a ramificadas, coalescidos e com relevo sinótico baixo (Bhs); e tabulares a dômicas 

lateralmente descontínuas, constituídas por formas de médio portes, dômicas a bulbosas simples, 

separadas a isoladas, adentrando marginalmente o sedimento, com relevo sinótico médio a baixo (Bhi). 

As suas expressões são comuns à recorrência de feições de exposição subaérea, influxo de argilo-

minerais e, junto à base dos biofilmes, gretas de sinérese. 

Pacotes de dolomitos calcíticos e/ou calcários dolomíticos, de arenitos finos a siltitos, são 

predominantemente maciços (Dm), com porções finamente laminadas com laminações plano-paralelas 

incipientes e de ondulações (Dl) (Figura 5.15B), com marcas de ondulações de pequeno porte que 

gradam a acamamentos heterolíticos (Dh) – linsen a flaser – ricos em siltitos, cuja coloração é cinza 

escura. É comum a sua associação com folhelhos. 
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Figura 5.15: (A) Estromatólitos de corpos simples e pequeno porte coalescidos em morfologias dômicas a 

lenticulares, fácies Bhp; (B) Laminações de ondulações mal definidas e porções maciças das fácies Dm e Do. 

 

De forma mais esparsa ao longo do pacote, são reconhecidas laminações cruzadas tangenciais 

de pequeno porte (Dt) (Figura 5.16A), intraclastos e brechas lamelares (Dl). Também são 

dispersamente reconhecidas associações de laminações plano-paralelas bem definidas a marcas de 

ondulações assimétricas com intraclastos (Do e Dl) e, localmente, níveis areno-siltosos de 

siliciclásticas fracamente laminadas (Al), de coloração amarelada-rósea a amarronzada (Figura 5.16B). 

Ainda são reconhecidos níveis de concreções dolomíticas (Figura 5.16C), fortemente associados aos 

níveis mais finos e argilosos. 

Conforme esta sucessão se repete é observada a redução granulométrica, o aumento do influxo 

de siliciclásticos e a diminuição do teor de magnésio. Tornam-se mais comuns à recorrência de feições 

de exposição subaérea (Figura 5.16D) e, localmente, brechas intraformacionais. 

Suas microfácies são representadas por packstones, wackstones e mudstones, esses últimos 

localmente associados à siliciclásticos argilosos. Suas texturas deposicionais e eodiagenéticas exibem-

se em geral dolomitizadas mimeticamente (Figura 5.17A), sendo seus constituintes primários em geral 

compostos por dolomicritos amarronzados. 

A seleção e classificação do arcabouço dessas microfácies são moderadas a boas. Suas 

estratificações são laminadas, rítmicas a onduladas, com fraca alternância energética, sendo comum a 

gradação normal e pouca porosidade primária (<6%) (Figura 5.17B). 

A B 
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Figura 5.16: (A) Laminações cruzadas tangenciais de pequeno porte, fácies Dt; (B) Níveis areno-siltosos 

amarronzados, ricos em siliciclásticos, fracamente laminados, fácies Al; (C) Concreções dolomíticas associadas a 

níveis argilosos, fácies Dm; (D) Laminações e estromatólitos sujeitos a exposição e ressecamento, fácies Dl e 

Bhs. 

 

Nas porções de packstones, wackstones a mudstones os grãos são dominados por pelóides 

(7%) e intraclastos (5%), havendo oóides subordinados (5%), são geralmente sub- a arredondados e 

apresentam granulometria variando entre 0,02 e 0,45 mm. Associam-se a matrizes 

preponderantemente peloidais (53%), com porções micríticas (16%) e argilosas (3%) subordinadas, e a 

porosidades intergranulares. Mudstones argilosos são dominados por pelóides (14%), com intraclastos 

(3%) e extraclastos (1%), representados por micas e quartzo. A granulometria desses grãos varia de 

0,025 mm a 0,55 mm, com moda em 0,04 mm, sendo seus formatos sub- a arredondados. A matriz é 

argilo-carbonatada, com porções argilosas (50%) se alternando com micritas (<0,006 mm) 

disseminadas (16%), e se associa a porosidades intergranulares. 

A B 

C D 
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Tabela 5.4: Relação das fácies da associação rampa intermediária estromatolítica de energia moderada da Formação Sete Lagoas, levantadas na região de Pains, Minas Gerais 

(parte I). 

FÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO PROCESSOS AMBIENTE DEPOSICIONAL 

Biostromas complexos com 

relevo sinótico alto 
Bs 

Microbialitos compostos por dolomitos finos em 

corpos estratiformes a pseudocolunares 

complexos de relevo sinótico médio a alto 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos induzidos por metabolismo 

microbiano 

Inframaré 

Dolomito médio maciço Dm 
Dolomito fino a médio com acamamento 

maciço, em estratos ondulados gradacionais  

Deposição de lama carbonática em 

ambiente de baixa energia com influência 

esporádica de fluxos oscilatórios inferiores 

Dolomito médio com 

laminações de ondulações e 

cruzadas tangenciais 

Dt 

Dolomito fino a médio com laminações de 

ondulações e cruzadas tangenciais, com marcas 

de ondulações, simétricas e assimétricas, 

eventualmente associadas à intraclastos. É 

comum a associação com pseudotepees e gretas 

de ressecamento 

Deposição influenciada por migração de 

formas de leito por meio de fluxos 

oscilatórios e unidirecionais em ambiente 

de energia moderada 

Biohermas simples com 

relevo sinótico alto 
Ba 

Microbialitos compostos por dolomitos finos em 

corpos estratiformes a pseudocolunares simples 

de relevo sinótico alto 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos induzidos por metabolismo 

microbiano 

Biohermas ramificadas com 

com relevo sinótico médio 
Bhr 

Microbialitos compostos por dolomitos finos em 

corpos estratiformes a pseudocolunares, simples 

a ramificados, lateralmente contínuos, de relevo 

sinótico médio a alto 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos induzidos por metabolismo 

microbiano 

Inframaré Superior 

Dolomito fino com laminação 

heterolítica 
Dh 

Dolomito fino com acamamento heterolítico, 

que comumente se associa a níveis de siltes de 

siliciclásticos e folhelhos 

Decantação de lama carbonática, alternada 

com deposição influenciada por fluxos 

inferiores, e pelo influxo e posterior 

decantação de material terrígeno 

Dolomito fino com 

laminações de ondulações 
Do 

Dolomito fino fracamente laminado, com 

laminações de ondulações e, localmente, plano-

paralelas. Ocorre em estratos ondulados 

gradacionais 

Decantação de lama carbonática alternada 

pela deposição influenciada por fluxos 

oscilatórios e unidirecionais de baixa 

energia 

Biohermas simples com 

relevo sinótico baixo 
Bhs 

Microbialitos compostos por dolomitos finos em 

corpos estratiformes a pseudocolunares, simples 

a ramificados, lateralmente contínuos, de relevo 

sinótico baixo 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos induzidos por metabolismo 

microbiano 
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Tabela 5.5: Relação das fácies da associação rampa intermediária estromatolítica de energia moderada da Formação Sete Lagoas, levantadas na região de Pains, Minas Gerais 

(parte II). 

FÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO PROCESSOS AMBIENTE DEPOSICIONAL 

Biohermas simples com 

formas de pequeno porte e 

relevo sinótico baixo 

Bhp 

Dolomitos finos em corpos estromatolíticos 

ondulados e pseudocolunares simples, de 

pequeno porte e contíguas, lateralmente 

contínuos, de relevo sinótico baixo 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos por processos microbialmente 

induzidos 

Inframaré Superior 

Dolomito fino laminado Dl 

Dolomitos intraclásticos finos a médios com 

laminações plano-paralelas e de ondulações. 

Ocorrem em estratos tabulares a ondulados, 

sendo comuns feições de ressecamento 

Depósitos influenciados por fluxos 

unidirecionais e oscilatórios de baixa 

energia 

Intermaré Inferior 
Biohermas simples isolados 

com relevo sinótico baixo 
Bhi 

Microbialitos compostos por dolomitos finos em 

corpos estratiformes a cumulados simples, 

lateralmente descontínuos, de relevo sinótico 

baixo a médio 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos por processos microbialmente 

induzidos 

Arenito fino laminado Al 

Siltes a arenitos finos, de siliciclásticos 

carbonatados a carbonatos impuros, com 

laminações fracas. Ocorrem em estratos 

tabulares e abruptos 

Deposição de material siliciclástico, 

transportado por tração e suspensão em 

fluxos de correntes de energia moderada 
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Tabela 5.6: Caracterização das biofácies encontradas na associação de rampa intermediária estromatolítica de energia moderada (parte I). 

BIOFÁCIES Bs Ba Bhr 

MODO DE 

OCORRÊNCIA 

Biostromas tabulares, lenticulares e sub-

esféricos, com espessura entre 0,48 e 0,64 m, 

lateralmente extensos. Corpos estratiformes 

ondulados a cumulados e pseudo-colunares de 

médio porte (≈0,3 m) lateralmente contínuos 

Biohermas tabulares a dômicas de 

médio porte (≈0,48 m). Colônias 

lateralmente extensas, constituídas 

por corpos estratiformes ondulados a 

cumulados e pseudo-colunares de 

médio porte (≈0,23 m), lateralmente 

contínuos. 

Biohermas tabulares, dômicos, lenticulares e sub-

esféricos. Colônias de médio porte (≈0,45 m) 

lateralmente extensas (≈1,7 m), constituídas por 

corpos estratiformes ondulados a cumulados e 

pseudo-colunares de médio porte (≈0,2 m) 

lateralmente contínuos.  

MORFOMETRIA 

Constituída por formas dômicas, bulbosas, 

turbinadas e sub-cilíndricas, simples a 

ramificadas e lateralmente extensas. São corpos 

próximos a contíguos com atitude normal a 

inclinada. Agrupam-se em formas compostas a 

complexas, coalescidas, colunares-estratiformes 

e anastomosadas, sendo arredondados, elípticos 

e poligonais coalescidos a interligados em 

planta. Suas ramificações são muito frequentes, 

em formas dicotômicas a múltiplas, paralelas a 

moderadamente divergentes. 

Constituídos por formas dômicas, 

bulbosas e turbinadas simples. São 

próximos com atitude normal, 

agrupados em formas simples a 

coalescidas, cujos formatos em 

planta são arredondados. a 

poligonais 

Constituídos por formas dômicas, bulbosas, 

turbinados e sub-cilíndricos, simples a 

ramificados. Suas ramificações são muito 

frequentes em formas dicotômicas a múltiplas, 

paralelas a moderadamente divergentes. São 

próximos a contíguos com atitude normal, 

inclinada e sinuosa. Agrupam-se em formas 

compostas complexas, coalescidas, colunares-

estratificadas e anastomosadas. Seu formato em 

planta é arredondado a elíptico cujas formas são 

coalescidas a interligadas. 

LAMINAÇÃO 

Laminações bem preservadas a indistintas com 

microdiscordâncias. São pouco a muito 

convexos, rômbicos a envelopados. Grau de 

herança laminar baixo a alto, simétricos a 

assimétricos, com curvaturas de grau duplo a 

triplo e relevo sinótico médio a alto (≈0,15 m). 

Marginalmente exibem ornamentação lisa, 

costelada e encaroçada, formando pontes. A 

estrutura laminar é infletida, com superposição 

parcial a extensa, com níveis em esteira 

adentrando o sedimento. 

Laminações bem preservadas a 

ligeiramente alteradas, com 

microdiscordâncias. São muito 

convexos, rômbicos e envelopados, 

com grau de herança laminar 

moderado simétrico e curvatura 

simples. O relevo sinótico é alto 

(≈0,2 m), com margens lisas e 

estrutura laminar infletida com 

superposição parcial a extensa. 

Laminações ligeiramente alteradas a indistintas 

com microdiscordâncias. São moderadamente a 

muito convexos, rômbicos a envelopados. O grau 

de herança laminar é baixo a alto em geral 

simétrico, com curvaturas simples a triplas e relevo 

sinótico médio a alto (≈0,13 m). Marginalmente 

exibem ornamentação lisa, costelada e encaroçada, 

formando pontes. Estrutura laminar com 

superposição parcial a extensa, com porções 

terminais adentrando o sedimento. 
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Tabela 5.5: Caracterização das biofácies encontradas na associação de rampa intermediária estromatolítica de energia moderada (parte II). 

BIOFÁCIES Bhs Bhp Bhi 

MODO DE 

OCORRÊNCIA 

Biohermas tabulares, dômicas e lenticulares. 

Colônias de médio porte (≈0,1 m) lateralmente 

extensas, constituídas por corpos estratiformes 

ondulados a cumulados e pseudo-colunares de 

pequeno a médio porte (≈0,08 m) lateralmente 

contínuos. 

Biohermas dômicas a lenticulares de médio 

porte (≈0,5 m). Colônias constituídas por 

corpos estratiformes onduladas a cumuladas e 

pseudo-colunares de pequeno porte (≈0,02 m) 

lateralmente contínuas. 

Biohermas tabulares a dômicas de 

médio porte (≈0,12 m). Colônias 

constituídas por corpos estratiformes 

ondulados a cumulados de médio porte 

lateralmente descontínuos. 

MORFOMETRIA 

Constituído por formas dômicas a bulbosas 

simples a ramificadas. Suas ramificações são 

pouco frequentes e moderadamente divergentes. 

São próximos a contíguos com atitude normal e 

agrupam-se em formas coalescidas. Seu formato 

em planta é arredondado, poligonal e elíptico, 

com formas coalescidas a interligadas. 

Constituído por formas dômicas, bulbosas e 

turbinadas, simples a ramificadas. Suas 

ramificações são pouco frequentes, 

dicotômicas paralelas a moderadamente 

divergentes. São contíguos com atitude 

normal, agrupando-se em formas coalescidas. 

Seus formatos em planta são arredondados, 

poligonais e lobados, com formas coalescidas 

a interligadas. 

Constituídos por formas dômicas a 

bulbosas simples, sendo arredondados, 

poligonais, elípticos e laceolados em 

planta. São separados a isolados com 

atitude normal. 

LAMINAÇÃO 

Laminações bem preservadas a indistintas, com 

microdiscordâncias. São pouco a moderadamente 

convexas, rômbicas e envelopadas. Grau de 

herança laminar moderado preponderantemente 

simétrico, com curvaturas simples a duplas e 

relevo sinótico baixo (≈0,07 m). Marginalmente a 

ornamentação é lisa a serrilhada, e sua estrutura 

laminar é infletida com superposição parcial a 

extensa, adentrando no sedimento nas porções 

terminais. 

Laminações ligeiramente alteradas, pouco a 

muito convexas e rômbicas. O grau de 

herança laminar é baixo a moderado, com 

grau de curvatura simples a duplo e relevo 

sinótico baixo (≈0,01 m). Marginalmente 

apresenta ornamentação lisa a serrilhada, com 

estrutura laminar infletida sem ou com 

superposição parcial. 

Laminações bem preservadas a 

ligeiramente alteradas pouco a muito 

convexas. Baixo grau de herança 

laminar, com curvatura simples a dupla 

e relevo sinótico baixo a médio (≈0,08 

m). Marginalmente exibem 

ornamentação lisa, com estrutura 

laminar infletida com superposição 

parcial que adentra no sedimento nas 

porções terminais. 
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As biofácies são bindstones a boundstones, representando a maior expressividade das 

microfácies amostradas. Muds- a wackstones microbianos se intercalam com wacks- a packstones 

detríticos, sendo comum a maior complexidade da alternância de níveis de binding, baffling e trapping 

dos biofilmes (1,13 a 0,07 mm) junto à base da sucessão (Figura 5.17C). A espessura dos níveis 

detríticos é variável (0,76 a 0,18 mm) ao longo de suas ciclicidades. Os maiores filamentos 

microbianos se associam as adjacências dos depósitos dolossiltitos calcíticos a calcissiltitos 

dolomíticos (em até 2,61 mm) (Bhi), onde predominam wacks- a mudstones (Figura 5.17D). No 

biostroma lateralmente extenso, níveis detríticos (0,12 mm) tendem a se equiparar, podendo superar 

localmente, a espessura dos biofilmes (0,08 mm) (Bs). Similarmente as microfácies detríticas dessa 

associação, suas texturas primárias e eodiagenéticas apresentam-se mimeticamente dolomitizadas, 

sendo comuns feições de exposição subaérea, que são mais expressivas em direção ao topo e nas 

biomicrofácies do extenso biostroma basal. 

A porção de biofilmes é em geral bem classificada – com grãos sub- a arredondados, 

ocorrendo alguma expressão de subangulosos junto as maiores manifestações de níveis detríticos – e 

bem a moderadamente selecionada – com a granulometria variando de 0,01 a 0,65 mm, sendo a moda 

em 0,099 mm. De uma maneira geral, dominam grãos peloidais (4,5 – 28%), apesar da expressão dos 

intraclastos (1,4 – 23%) e oóides (2 – 14,4%) poderem os superar, em consonância com a variação 

energética das condições deposicionais. Localmente, extraclastos de micas e quartzo são reconhecidos 

(<1%). Matrizes são preponderantemente micríticas (10 – 35%), sendo aquelas peloidais também bem 

representadas nos biofilmes (4,3 – 54%), chegando a serem dominantes em direção ao topo 

estratigráfico. Matrizes argilosas são comuns (<1 – 23,4%), sendo geralmente mais abundantes onde a 

energia deposicional é mais alta. Relacionam-se a porosidades intergranulares e fenestrais, com 

expressões intragranulares locais. 

Os níveis detríticos intercalados são moderadamente classificados – grãos subangulosos a 

arredondados – com seleção moderada a ruim – com granulometria mínima em 0,0015 mm, máxima 

em 1,25 mm, e moda em 0,18 mm. Os grãos são dominados por intraclastos (6 – 18%) e pelóides (6 – 

18%), com a representatividade dos oóides mais variável (2 – 11,6%), sendo consistentemente 

relacionada a ambientes mais energéticos. Extraclastos de quartzo (0,05 – 0,16 mm) e micas são 

esparsamente reconhecidos (<1%). Matrizes são preponderantemente micríticas (14 – 35%), seguidas 

por aquelas peloidais (2,5 – 31%), que, em consonância com os níveis microbianos, também são mais 

comuns em direção ao topo estratigráfico. Matrizes argilosas são variavelmente reconhecidas (2 – 

14,9%). Relacionam-se porosidades intergranulares, com aquelas do tipo intragranulares de ocorrência 

mais restrita. 
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Figura 5.17: (A) Packstone dolomitizado mimeticamente, com seleção boa a moderada de grãos peloidais, 

intraclásticos e ooidais, porção detrítica das fácies Bhp (FD); (B) Mud- a wackstone dolomitizado, rítmico e com 

gradação normal, fácies Do (A06-PC-DE-01); (C) Alternância de níveis de binding, baffling e trapping em mud- 

a wackstones microbianos, intercalados com wacks- a packstones detríticos, fácies Bhs (A04-CDE-01); (D) 

Sucessão de níveis microbianos argilosos em ambientes de baixa energia deposicional, com textura grumosa e 

esferulitos, fácies Bhi (A08-BD5-DE-01). 

 

Representa a deposição em ambientes marinhos rasos, calmos a intermediariamente agitados, 

a cima do nível de ondas de tempo bom e abaixo do nível de maré baixa, que foi relacionada à 

sedimentação carbonática em porções intermediárias de plataforma predominantemente plana (Figura 

5.21). Compreende a sedimentação proximal influenciada por correntes em planície de maré 

parcialmente protegida da influência de ondas. Suas fácies registram a migração de ambiente de 

inframaré a intermaré, que eventualmente era influenciado por fluxos oscilatórios distais de 

tempestades. O biostroma basal configura recifes em barreira de alta energia, situando-se na inframaré, 

que protegia parcialmente o ambiente perilitorâneo, cuja energia hidráulica era progressivamente 

restringida pelos demais complexos estromatolíticos que o habitavam. Nela são reconhecidos ciclos de 

raseamento ascendentes (shallowing-upward) em depósitos regressivos, com a configuração de 

A B 

C D 
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planícies arenosas a lamosas de inframaré, eventualmente influenciadas por fluxos unidirecionais de 

energia moderada. Associam-se corpos em esteiras microbianas a patch reefs morfologicamente 

diversos – formando recifes ou ocorrendo de forma isolada, sendo sua ramificação e complexidade 

influenciada pela energia das correntes e ondas, pelo influxo siliciclástico e pela coluna d’água 

sobrejacente – que são tipicamente relacionados a feições de ressecamento. Migra a ambientes 

situados próximos ao nível de maré baixa, com o aumento do influxo de siliciclásticos e da expressão 

de feições de exposição subaéreas, localmente registradas em brechas lamelares. A configuração 

apresentada registra depósitos predominantemente regressivos sobre rampa intermediária influenciada 

por correntes e ondas, que assentam sobre uma superfície transgressiva, plana discordante e 

lateralmente contínua. 

Corresponde ao terceiro ciclo transgressivo descrito por Madalosso & Veronese (1978), ao 

segundo intervalo de sedimentação descrito por Nobre-Lopes (1995), ao intervalo quimioestratigráfico 

de topo de Kuchenbecker (2011), as unidades geoquímicas B e A de Santos (2012) e as associações de 

fácies FC e FD de Pires (2017). Esse evento transgressivo já havia sido reportado pelos quatro 

primeiros autores, sendo característicos depósitos de águas rasas sujeitas a frequentes exposições 

subaéreas e relacionadas a uma profusão de corpos estromatolíticos, ricos em matéria orgânica. Nobre-

Lopes (1995) o relaciona a deposição em planície de maré parcialmente restrita sob climas quentes a 

semi-áridos, e reconhece eventuais cristais de evaporitos e gretas de contração nas porções de 

intermaré calmas. Relaciona os seus sucessivos ciclos regressivos com flutuações do nível do mar 

sobre plataforma de baixa declividade. Essa associação foi reunida com a descrita abaixo para fins de 

interpretação paleoambiental. 

5.1.4– Rampa interna influenciada por correntes 

Ao topo estratigráfico, em contato aparentemente gradacional, ocorrem calcários dolomíticos, 

com porções magnesianas subordinadas, a dolomitos calcíticos, com texturas de arenitos finos a 

siltitos médios. São cinza médios a escuro, com cor de intemperismo cinza médio a escuro, que 

apresenta colorações róseas a avermelhadas quando associadas a maiores inputs de material terrígeno. 

A maior espessura levantada dessa sucessão atinge 13,3 metros. Composta por seis fácies (Tabela 5.6), 

sendo duas biofácies (Tabela 5.7). O perfil mais representativo dessa associação de fácies foi 

reconhecido no perfil Topo Coqueiros/Camadas Dobradas, na Fazenda dos Saldanha (Figura 5.18). 
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Figura 5.18: Perfil Topo Coqueiros (Camadas Dobradas), levantado na Fazenda dos Saldanha (430519 W, 

7744640 N - Alt. 726 m). Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; (Cs) calcissiltito fino e 

grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso e muito grosso; (Cr) calcirrudito. São indicadas as fácies 

levantadas nesse perfil e as convenções utilizadas. Fotos da associação de plataforma interna, com locação 

indicada no perfil: (A) Ondulações e marcas de ondulações, predominentemente, simétricas em calcissiltitos 

magnesianos; (B) Vista em planta de estromatólitos, bulbosos a sub-cilíndricos e ramificados, de pequeno porte; 

(C) Calcissiltitos laminados intercalados com margas em estratos ondulados; (D) Estromatólitos dômicos a sub-

cilíndricos simples interdigitados com o sedimento; (E) Calcarenitos finos laminados em dobramentos tectônicos 

abertos. 

 

Seus estratos se relacionam de maneira gradacional à abrupta, em geometrias tabulares 

onduladas, predominantemente, e planares a lenticulares, com espessuras entre 0,06 a 1,8 m. 

Registram ciclos predominantemente métricos com tendências de raseamento, com adelgaçamento das 

camadas em direção ao topo. É típica a maior contribuição do input de siliciclásticos a essa associação, 

feições de exposição subaérea e a recorrência de silexitos lenticulares, esses últimos sendo mais 

comuns ao topo estratigráfico. 

Arenitos finos, correspondentes a dolomitos calcíticos a calcários dolomíticos, de textura 

maciça (Cmm), em estratos de 0,15 m, gradam a lutitos ondulados com acamamentos em linsen e 
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flaser (Cmo). Estes últimos exibem-se róseos a avermelhados, quando relacionados ao input de siltitos 

terrígenos, e/ou cinza muito escuro a pretos, quando associados a folhelhos (Figura 5.19A). 

Níveis de calcarenitos finos magnesianos apresentam laminações onduladas a marcas de 

ondulações simétricas em meio a porções maciças. Relacionam-se laminações cruzadas tangenciais de 

pequeno porte (Figura 5.19B) e intraclastos (Figura 5.19C) (Cmt). É comum sua associação com 

biohermas estromatolíticas (Figura 5.19D), compostas por calcissiltitos finos dolomíticos, com gretas 

de sinérese relacionadas às suas bases. Essas são compostas por formas bulbosas a sub-cilíndricas, 

comumente ramificadas, de pequeno porte, lateralmente contínuas e de relevo sinótico baixo, em 

recifes de pequeno a médio porte (Brb). Também ocorrem formas dômicas a sub-cilíndricas simples de 

médio porte, que são contíguas a separadas e de relevo sinótico baixo a médio, de forma mais esparsa, 

cujas lâminas comumente adentram os sedimentos (Bsb). 

São característicos sets de calcissiltitos finos magnesianos maciços, em estratos ondulados 

(0,06 a 0,35 m) abruptos e ou gradacionais, laminados com níveis centimétricos de margas róseas 

(0,03 a 0,25 m), que chegam a estruturar pacotes de 1,2 a 4,5 m (Cml). Localmente se associam a 

laminações onduladas e cruzadas tangenciais (Cmt) e a esteiras microbianas, além de níveis de 

concreções dolomíticas. 

Suas microfácies correspondem a packstones, wackstones, floatstones e mudstones, 

comumente associados à siliciclásticos argilosos, além de boundstones. Suas texturas deposicionais 

exibem-se dolomitizadas, porém de forma menos expressiva que aquelas da associação anterior, sendo 

esse processo apenas parcialmente reconhecido em seus constituintes eodiagenéticos. Esta sucessão de 

topo é em geral mais influenciada por processos de recristalização, sendo característica a sua maior 

deformação tectônica. Reconhecida em dobramentos suaves a fechados associados a deslizamentos 

intraestratais, o qual é bem marcado junto à base dessa associação, pode estar condicionada pela maior 

expressão de terrígenos dessa associação. 

O arcabouço de suas microfácies clásticas (packstones, wackstones e mudstones) é 

moderadamente selecionado (Figura 5.20A) – com a granulometria de seus grãos entre 0,015 e 0,45 

mm, com moda em 0,18 mm – e classificado – sendo os grãos sub-angulosos a arredondados. 

Predominam grãos peloidais (17%), com oóides (3%) e poucos intraclastos (2%) associados, sendo os 

dois primeiros tipos em geral bem selecionados e arredondados. Extraclastos de quartzo (0,05 mm), 

subangulosos a subarredondados, e micas são esparsamente reconhecidos (<1%). A matriz é 

preponderantemente micrítica (21%), seguidas por aquelas argilosas (11%) e peloidais (8%). 

Associam-se a porosidades intergranulares. 

Nas microfácies de mudstones impuros predominam pelóides (16%) e oóides (3%) bem 

selecionados e classificados (Figura 5.20B) – preponderantemente arredondados com granulometria 
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entre 0,015 e 0,07 mm, e moda em 0,04 mm. Predominam extraclastos (1%) de micas, com aqueles de 

quartzo (0,07 mm) subordinados. Nessas a matriz é preponderantemente argilosa (40%), com aquela 

do tipo micrítica (23%) associada, em arcabouço laminado e associado a porosidades intergranulares. 

  

  

Figura 5.19: (A) Calcarenitos finos a calcilutitos dolomíticos ondulados com acamamento em  linsen a flaser, 

associados a folhelhos, fácies Cmo; (B) Laminações cruzadas tangenciais de pequeno porte em calcarenitos 

magnesianos finos, com textura maciça a estratificada, fácies Cmt; (C) Níveis intraclásticos em calcarenitos finos 

maciços, fácies Cmt; (D) Biohermas estromatolíticos, fácies Brb, associam-se a níveis de calcissiltitos grossos 

maciços e calcarenitos finos intraclásticos, fácies Cmm e Cmt. 

 

A B 

C D 
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Tabela 5.7: Relação das fácies da associação rampa interna influenciada por correntes da Formação Sete Lagoas, levantadas na região de Pains, Minas Gerais. 

FÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO PROCESSOS AMBIENTE DEPOSICIONAL 

Calcário magnesiano fino 

com laminações cruzadas 

tangenciais 

Cmt 

Calcários magnesianos finos intraclásticos com 

laminações de ondulações assimétricas e 

cruzadas tangenciais. Ocorrem em estratos 

tabulares a ondulados e localmente se associam 

a silexitos lenticulares 

Depósitos influenciados por fluxos 

unidirecionais de energia moderada a alta, 

comumente canalizados entre biohermas 

Intermaré Inferior Biohermas ramificados de 

relevo sinótico baixo 
Brb 

Microbialitos compostos por calcários 

magnesianos finos em corpos estratiformes a 

pseudocolunares ramificados, lateralmente 

contínuos, de relevo sinótico baixo. É comum a 

associação com gretas de ressecamento e de 

sinérese 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos por processos microbialmente 

induzidos 

Calcário magnesiano fino 

com laminações de 

ondulações 

Cmo 

Calcário magnesiano fino em estratos 

ondulados, com laminações de ondulações a 

acamamentos em wavy e flaser. Associam-se a 

folhelhos 

Deposição em condições de baixa energia 

alternadas pela influência de fluxos de 

correntes de baixa energia 

Calcário magnesiano fino 

laminado  
Cml 

Calcário magnesiano fino maciço em estratos 

ondulados alternados com níveis milimétricos 

de siltes siliciclásticos. Comumente se associa a 

silexitos lenticulares 

Deposição de lama carbonática em 

condições de baixa energia alternada com 

a influência de fluxos de correntes de 

baixa energia e do influxo de terrígenos 

em suspensão 

Intermaré Superior 
Biohermas simples de relevo 

sinótico baixo 
Bsb 

Microbialitos compostos por calcários 

magnesianos finos em corpos estratiformes a 

pseudocolunares simples, de relevo sinótico 

baixo a médio. É comum a associação com 

gretas de ressecamento e de sinérese 

Precipitação e acumulação de sedimentos 

carbonáticos por processos microbialmente 

induzidos 

Calcário magnesiano fino 

maciço 
Cmm 

Calcário magnesiano fino maciço em estratos 

ondulados 

Deposição em condições de baixa energia 

com influência esporádica de fluxos 

unidirecionais inferiores 
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Tabela 5.8: Caracterização das biofácies encontradas na associação de rampa interna influenciada por correntes. 

BIOFÁCIES Brb Bsb 

MODO DE 

OCORRÊNCIA 

Bioherma tabular a dômica de médio porte (≈0,4 m). Colônias de 

corpos estratiformes ondulados a cumulados e pseudo-colunares de 

pequeno porte (≈0,03 m) lateralmente contínuos. 

Bioherma dômico a lenticular de médio porte (≈0,4 m). Colônias 

de corpos estratiformes ondulados a cumulados e pseudo-colunares 

de pequeno a médio porte (≈0,07 m), lateralmente contínuos. 

MORFOMETRIA 

Constituídos por formas bulbosas, turbinadas e cilíndricas em geral 

ramificadas em configurações dicôtomas a múltiplas, paralelas a 

moderadamente divergentes. São contíguos a separados com 

atitude normal, inclinada e sinuosa. Seus formatos em planta são 

arredondados, poligonais e elípticos, com formas coalescidas a 

interligadas em formas lobadas. 

Constituídos por formas dômicas, bulbosas, turbinadas e sub-

cilíndricas, simples a ramificadas em modo dicotômico a múltiplo, 

paralelo a moderadamente divergente de maneira pouco frequente 

a comum. São contíguas a separadas com atitude normal, inclinada 

e sinuosa. Seus formatos em planta são arredondados a elípticos, 

com formas coalescidas a interligadas em corpos lobados. 

LAMINAÇÃO 

Lâminas ligeiramente alteradas muito convexas, rômbicas a 

envelopadas. Grau de herança laminar alto simétrico a assimétrico, 

com ondulações em curvaturas simples a duplas e relevo sinótico 

baixo (≈0,01 m). Marginalmente sua ornamentação é lisa a 

encaroçada, com estrutura laminar infletida sem a com 

superposição parcial. 

Lâminas bem preservadas a ligeiramente alteradas, com 

microdiscordâncias. São muito convexas, parabólicas, rômbicas a 

envelopadas. O grau de herança laminar é moderado a alto 

simétrico, com ondulações em curvaturas simples a duplas e relevo 

sinótico baixo a médio (≈0,01 m). Marginalmente sua 

ornamentação é lisa, serrilhada e encaroçada e a estrutura laminar é 

infletida com superposição parcial a extensa adentrando no 

sedimento junto às margens. 
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Naquelas de floatstone, intraclastos (29%) dominam – classificação e seleção moderada a 

ruim, com grãos subangulares a subarredondados (Figura 5.20C), com granulometria entre 0,1 e 2,5 

mm, com moda em 0,4 mm. Pelóides (18%) e oóides (3%) apresentam classificação e seleção 

moderada – subarredondados a arredondados, granulometria máxima em 0,75 mm, mínima em 0,025 

mm, e moda em 0,3 mm. Extraclastos de quartzo (0,04 mm) são esparsamente reconhecidos (<1%). 

Matrizes micríticas (13%), peloidais (9%) e argilosas (5%) são reconhecidas, associadas a porosidades 

intergranulares e intragranulares. 

As biomicrofácies correspondem a boundstones são estruturadas em mudstones microbianos e 

packstones detríticos (Brb). Seus biofilmes apresentam espessura média em 0,18 mm, enquanto as 

porções detríticas possuem espessura média em 0,15 mm. Exibem-se intensamente rescristalizados em 

arcabouço microespático, sendo reconhecíveis fantasmas de seus constituintes e texturas originais 

(Figura 5.20D), apesar de não ser discernível o seu significado original. Grãos constituem 25% da 

expressão dos mudstones microbianos, aparentando apresentar seleção moderada com granulometria 

entre 0,03 e 0,57 mm, e moda em 0,16 mm, enquanto as matrizes perfazem 63% desse arcabouço. 

Porosidades intergranulares, intragranulares e fenestrais são reconhecíveis. Os packstones detríticos 

intercalados possuem grãos que representam 31% do seu arcabouço, sendo a granulometria das frações 

reconhecíveis entre 0,04 e 0,68 mm, com moda em 0,04 mm, aparentando ser moderadamente a bem 

selecionados. Porções matriciais perfazem 40% de sua expressão, sendo aquelas do tipo micrítica e 

argilosa aparentemente preponderantes. Associam-se porosidades intergranulares e intragranulares. As 

biofácies de colônias contíguas a separadas (Bsb), das quais não foram realizadas caracterização de 

microfácies, apresentam biofilmes com espessura média em 0,15 mm, enquanto as porções detríticas 

possuem espessura média em 0,05 mm. 

Esta associação representa a sedimentação em ambientes proximais de águas rasas, calmas a 

influenciados por correntes, nas adjacências do nível de maré baixa. Registra a sedimentação 

carbonática em ciclos regressivos sobre plataforma interna, predominantemente plana e influenciada 

por correntes, sendo apenas ocasionalmente influenciada por fluxos oscilatórios (Figura 5.21). 

Compreende depósitos de planície de maré arenosa a lamosa, em domínios de infra- a intermaré, com 

input de siltes siliciclásticos alternados com a deposição carbonática. Recifes estromatolíticas de 

médio porte se relacionam a depósitos de alta energia de enseadas de maré. Suas fácies exibem feições 

de exposição subaérea, com a recorrência de gretas de sinérese junto à base dos corpos 

estromatolíticos e de níveis de concreções dolomíticas sugerindo um ambiente sujeito a processos 

evaporativos de alta salinidade. O relevo sinótico dessas biofácies sugere uma coluna d’água pouco 

espessa, com correntes e influxo siliciclástico diversificando suas morfologias. 
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Figura 5.20: (A) Packstone recristalizado sintaxialmente, dominado por pelóides e intraclastos moderadamente 

selecionados, e relacionados principalmente a matrizes micríticas, fácies detrítica de Brb (C16-CamfE-01); (B) 

Mudstone argiloso laminado e bem selecionado, fácies Cml (A08-BD5-CT-01); (C) Floatstone mal a 

moderadamente selecionado e classificado, dominado por intraclastos, fácies Cmt (A08-BD5-CE-01); (D) 

Porção de filamento microbiano recristalizado em meio a arcabouço de floastone, fácies Cmt (A08-BD5-CE-01). 

 

Compreende, junto à associação anteriormente descrita, os domínios de infra- a intermaré de 

uma plataforma plana de águas rasas calmas a intermediariamente agitadas. Esta era parcialmente 

restrita da ação de ondas por recifes estromatolíticos em barreira na inframaré. Seus grãos dominados 

por pelóides e oóides, esses últimos sendo mais abundantes em direção ao topo estratigráfico, sugerem 

a presença de barreiras oolíticas nesse sistema. Ao topo diminui a expressividade dos corpos 

estromatolíticos, sendo típico o maior input siliciclástico. 

A associação de rampa interna é também compreendida pela terceira transgressão de 

Madalosso & Veronese (1975), correspondendo ao terceiro intervalo de sedimentação descrito por 

Nobre-Lopes (1995). Esta última autora reconhece para as duas últimas associações aqui descritas a 

progressiva estruturação de uma plataforma stricto sensu com borda (rimmed shelf), estruturada por 

barreiras estromatolíticas e oolíticas, com quebra de relevo em regiões proximais. Sugere ainda um 
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ambiente proximal restrito em clima quente a semi-árido associado a sabkhas, tendo identificado 

esparsos cristais de evaporitos e gretas de contração em porções próximas a linha de costa. Apesar dos 

referidos cristais de evaporitos não terem sido reconhecidas no presente estudo, a frequente ocorrência 

de gretas de sinérese junto à base de corpos estromatolíticos e a coocorrência de níveis de concreções 

dolomíticas sugerem alguma influência de processos evaporativos nesse ambiente. Uma configuração 

em plataforma stricto sensu não pode ser inferida a partir das fácies reconhecidas nessa região. 

Contudo, a estruturação de planícies de maré parcialmente protegidas da ação de ondas e influenciada 

por correntes, em um ambiente costeiro sob condições climáticas quentes a semi-áridas, onde 

salinidade é zonada pelo balanceamento do influxo de águas meteóricas, é favorecida. 

Regionalmente, essas associações são correlatas ao terceiro intervalo deposicional da 

Formação Sete Lagoas (Misi et al, 2011), correspondendo a rampa interna estromatolítica (AF6) do 

segundo ciclo transgressivo de Vieira (2007). Para este intervalo são caracterizados ambientes 

marinhos rasos progressivamente mais restritos, tipicamente mais ricos em matéria orgânica e com 

depósitos de evaporitos relacionados, caracterizando climas mais quentes. É comum a maior 

recorrência de dolomitos e de feições de carstificação junto a sua base, com a profusão de 

estromatólitos associada. 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

91 
 

 

Figura 5.21: Bloco diagrama esquemático, mostrando o empilhamento dos três sistemas deposicionais descritos. Distribuição geral das fácies levantadas para a associação de 

rampa intermediária dominada por ondas e tempestades; limitada por superfície erosiva e sobreposta por depósitos caóticos paleocársticos; com o reestabelecimento de 

condições marinhas sobre paraconformidade, reconhecida nos depósitos das associações de rampa intermediária estromatolítica e interna influenciada por correntes. 
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5.2- DIAGÊNESE 

Foram reconhecidas diferentes assembleias de evolução diagenética nos ambientes 

deposicionais apresentados acima. As microfácies de Rampa intermediária dominada por ondas e 

tempestades (RO) e Paleocarste (PC) são tipicamente mais cristalinas, com o reconhecimento de suas 

texturas deposicionais e diagenéticas dificultado. À associação de Rampa intermediária estromatolítica 

de energia moderada (RE) se relaciona a melhor representatividade dessas texturas, na qual são típicas 

feições da influência do ambiente meteórico a vadoso. Já na associação de Rampa interna influenciada 

por correntes (RI), texturas são parcialmente obliteradas, visto o seu maior grau de recristalização em 

relação à associação anterior. Além da variabilidade do grau de preservação de suas feições 

deposicionais e diagenéticas, foram reconhecidos níveis de dolomitas, cujas expressões permitem 

distinguir diferentes condições genéticas. 

A caracterização e quantificação dos constituintes deposicionais e diagenéticos das 

microfácies descritas encontram-se detalhados nas tabelas do Apêndice II. 

5.2.1– Eodiagênese 

Feições de eodiagênese marinha precoce foram reconhecidas nas associações: Rampa 

intermediária dominada por ondas e tempestades (RO), Rampa intermediária estromatolítica de 

energia moderada (RE) e Rampa interna influenciada por correntes (RI). 

Ambientes em condições calmas permitiram a micritização parcial a total dos grãos, a qual é 

mais intensa nas fácies de RO (10 – 32%) e nas porções de inframaré da RE (6 – 30%), sendo menos 

expressiva na RI (8 – 15%). Esse processo promoveu uma intensa formação de envelopes e grãos 

peloidais, contribuindo para uma maior estabilidade desses contra os processos diagenéticos 

subsequentes (Figura 5.22A). 

O fluxo ativo de fluidos intersticiais marinhos através das permoporosidades existentes 

ocasiona a precipitação de franjas aciculares, sendo comum sua distribuição isópaca (Figura 5.22B), 

cuja composição original era provavelmente de aragonita ou calcita magnesiana (Moore, 2013; Hood 

& Wallace, 2018). Suas manifestações são maiores nas porções de inframaré da RE (<2%), onde 

exibem-se dolomitizadas (Figura 5.22C). Contudo, o grau de neomorfismo das microfácies de RO 

pode ter influenciado na sua expressão (<1,3%). Sua menor representação se relaciona as fácies de RI 

(<1%). Localmente ocorre preenchimento de porosidades intergranulares por cimento criptocristalino 

de calcita micrítica, em pequenas massas irregulares e isoladas (Figura 5.22D). Caracterizam 

condições de supersaturação em ambiente marinho raso (Folk, 1974; Christ et al, 2015), sendo sua 

expressão mais comum a microfácies de RE (<2%) e RO (<1,5%), e apenas localmente expressa nas 

fácies de RI (<1%). 
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Figura 5.22: (A) Grainstone cristalino da fácies Ct (FA). Intraclastos e pelóides preservados pela micritização 

parcial a total, em meio à massa de cimentos em mosaicos médios irregulares e feições relictas de franjas; (B) 

Packstone cristalino da fácies Co (A05-CC-01). São reconhecidos intraclastos micritizados, com distribuições de 

franjas isópacas, comumente associados a matrizes micríticas. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (C) 

Packstones detrítico da fácies Bhi (A08-BD5-DE-01). Intraclastos reliquiares parcialmente micritizados em meio 

a matrizes micríticas, peloidais e argilosas. São reconhecidas distribuições isópacas de franjas aciculares, com 

feições de dissolução, e cimentações micríticas e microespáticas; (D) Packstones detrítico da fácies Bhs (A04-

CDE-01). Intraclastos e peloides micritizados, com empacotamente em contatos pontuais, retos e concavos-

convexos. Predominam matrizes micríticas, com espaços permoporosos preenchidos por franjas de distribuição 

irregular e cimentações micríticas, em massas irregulares. 

 

Conforme essas sucessões migram a zona de influência de águas meteóricas, a circulação ativa 

de fluidos intersticiais subsaturados promove a dissolução de componentes deposicionais e, de forma 

menos expressiva, daqueles eodiagenéticos. Sob a influência das águas francamente meteóricas esse 

processo é acentuado. Além do alargamento e da abertura de porosidades pré-existentes, é comum a 

dissolução seletiva das porções menos estáveis do arcabouço, formando poros inter- e intrapartículas a 

móldicos (Figura 5.23A). Esse cenário é ainda intensificado no ambiente vadoso, onde as porosidades 

móldicas, agigantadas, em canais, vugulares e em cavernas são mais frequentes (Palmer, 1995; 

Loucks, 1999). 
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Figura 5.23: (A) Packstones cristalinos da fácies Bb (C01-CaE-01). Relictos de intraclastos preservados por 

envelopes micríticos a micritização total. Matrizes micríticas e argilosas. Dissoluções móldica e intergranular são 

reconhecidas; (B) Wackstones microbianos e packstones detríticos da fácies Bhs (A04-CDE-01). Tapete 

microbiano com feições erosionais, com migração lateral por processos de binding. Packstone detrítico com 

intraclastos e pelóides imersos em matrizes micríticas, peloidais e argilosas com porosidades secundárias 

intergranulares, intragranulares, móldicas e vugulares. Empacotamento em contatos pontuais, retos e côncavos-

convexos. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto. 

 

Esse quadro de dissoluções é melhor representado nas microfácies de RE (4 – 18%), onde são 

comuns porosidades móldicas (<4%) e vugulares (<5%) (Figura 5.23B), localmente expressas em 

canais e em cavernas (Figura 5.24A). Na RI esses processos são menos expressivos (5 – 8%), apesar 

da frequente alternância de condições subaéreas e submersas pela amplitude das marés. Porosidades 

móldicas e vugulares são reconhecidas, porém pouco representativas (<2%), talvez devido à 

obliteração de suas texturas pelo grau de recristalização de suas microfácies. A dissolução em fase 

eodiagenética na RO (8 – 13%) é principalmente reconhecida em poros inter- (<9%) e intragranulares 

(<3%), com expressões móldicas (<2%) e vugulares (<1%) subordinadas. 

Ao longo dessa migração, conforme o fluxo ativo de fluidos alcança estado de saturação, 

ocorre à precipitação de franjas prismáticas e dente de cão, que comumente apresentam distribuição 

isópaca, além de cimento microespáticos e em mosaico fino, que obliteram parte das 

permoporosidades disponíveis (Figura 5.24B) (Moore, 2013). A todos esses precipitados são comuns 

feições das dissoluções subsequentes. Similarmente, a maior representatividade dessas franjas (<3%) e 

cimentos (<9%) foi reconhecida na associação de RE (Figura 5.24C). As manifestações dessas franjas 

(<1,5%) e cimentos (<5%) nas microfácies de RI são possivelmente parcialmente obliteradas pelos 

processos de recristalização. Nas microfácies de RO o reconhecimento desses precipitados é 

dificultado pelo grau de neomorfismo, apesar de franjas prismáticas (<2%) e mosaicos finos (<6%) 

ainda serem reconhecidos (Figura 5.24D). 

A B 
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Figura 5.24: (A) Wackstones a packstones detríticos da fácies Bhp (FD). Franjas isópacas aciculares e 

primáticas rebocrem grãos com cimentação micrítica e microespática associada, essa última sendo também 

comum aos espaços intragranulares a móldicos. Porosidades secundárias agigantadas e em canais, relacionadas a 

fraturas, são reconhecidas. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (B) Floatstones recristalizados da fácies Cmt 

(A08-BD5-CE-01). Franjas prismáticas recobrem grãos em espaços intergranulares. Cimentações em mosaico 

fino e microespáticos são reconhecidas em poros intra- e intergranulares. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; 

(C) Packstones detríticos da fácies Ba (A08-BD1-Dt-01). Intraclastos e peloides micritizados associados a 

matrizes argilosas e peloidais com expressiva dissolução vugular. Precipitação de franja isópacas aciculares 

sobrepostas por prismáticas, relacionadas a cimentação micrítica e microespáticas. Nicóis cruzados; (D) 

Wackstones cristalinos do interior de intraclastos da fácies Br (C03-Br-01), correspondendo a fácies colapsadas 

do arcabouço de RO. Franjas primáticas de distribuição isópaca são identificadas, circundadas por arcabouço em 

mosaicos xeno- a hipidiotópicos irregulares. 

 

Durante a evolução desse estágio de litificação, a sobrecarga lito- e hidroestática amplia o 

empacotamento do arcabouço, expresso em contatos pontuais e retos e fratura de grãos (1 – 3%) 

(Figura 5.25A), cuja relação com as diferentes cimentações sugere o caráter gradual desse processo. 

Diferentes tramas de dolomitização caracterizam as microfácies dessas associações. Nas 

microfácies de RO são reconhecidos finos cristais rômbicos de dolomitas unimodais (0,015 mm), que 

ocorrem de forma dipersa (16 – 33%) e não-mimética (Figura 5.25B). São hipi- a idiotópicos, turvos a 
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claros, e melhor estabelecidos junto aos constituintes deposicionais e microbianos. Já nas microfácies 

da RE, esse processo é seletivo e pervasivo (48 – 89%) sobre os constituintes deposicionais e 

eodiagenéticos. Sua expressão é mimética em mosaicos planares subédricos (Figura 5.25C). Em grãos 

e matrizes argilosas, formaram-se cristais marrons em mosaicos finos (minimicritas a 0,001 mm) 

xeno- a hipidiotópicos. As demais matrizes e componentes eodiagenéticos foram substituídos por 

mosaicos finos polimodais (0,005 a 0,02 mm) xeno- a hipidiotópicos amarronzadas. A substituição de 

cimentos se caracteriza pela formação de cristais amarronzados claros de maiores dimensões (0,12 

mm) em mosaicos hipidiotópicos. Junto às franjas sua expressão é, em geral, mais clara e idiotópica. O 

volume do arcabouço deposicional dolomitizado é mais expressivo nas porções intermediárias dessa 

sucessão e nas porções texturalmente mais finas dessa sequência. Nas microfácies de RI esse processo 

é substancialmente similar apesar de menos expressivo (21 – 62%). Nelas predominam a substituição 

dos constituintes deposicionais, sendo aqueles eodiagenéticos dominantemente calcíticos (Figura 

5.25D). 

  

  

Figura 5.25: (A) Packstones detríticos da fácies Bhi (C02-Dac-01). Intraclastos, peloides e oóides micritizados 

em contatos pontuais, retos, côncavos-convexos e suturados. Rebobrimento por franjas aciculares e prismáticas, 

com diferentes relações com os momentos de compactação mecânica do arcabouço. Constituintes deposicionais 

e eodiagenéticos pervasivamente substituídos por dolomitas miméticas; (B) Wackstones cristalinos da fácies Co 
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(A05-CC-05). De forma dispersa são identificados finos cristais rômbicos de dolomitas não-miméticas. Posterior 

dolomitização por cristais idiotópicos médios dispersos. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (C) Packstones 

detríticos da fácies Bhr (A15-CDE-01). Arcabouço deposicional e eodiagenético pervasivamente dolomitizado 

de forma mimética. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (D) Floatstones recristalizados da fácies Cmt (A08-

BD5-CE-02). Intraclastos e peloides em meio a matrizes micríticas, substituídos parcial a totalmente por 

dolomitas miméticas. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto. 

 

O registro neoproterozoico de carbonatos é dominantemente dolomítico, cujas origens são 

entendidas como primárias, sinsedimentares e diagenéticas tardias (Tucker, 1982; Hood et al, 2011), 

sendo inclusive comum a descrição de dolomitos na Formação Sete Lagoas em contexto regional 

(Dardenne, 1978; Misi et al, 2007; Martínez, 2007; Vieira, 2007; Tonietto, 2010; Santana, 2011). Esse 

registro sugere a existência de mares anóxicos e ferrosos, com altas razões de Mg/Ca ao longo do 

neoproterozoico, que favoreciam a precipitação e substituição da dolomita (Hood & Wallace, 2018; 

Shuster et al, 2018). 

A dolomitização ocorre em condições termodinâmicas e de fluxo de fluidos ricos em 

magnésio específicas (Whitaker et al, 2004). Nesse contexto, os finos cristais rômbicos reconhecidos 

nas microfácies de RO podem ter sua formação desencadeada pela mistura de águas meteóricas e 

marinhas (Land, 1982; Hood & Wallace, 2018) e/ou pela decomposição da matéria orgânica precoce 

(Al-Awadi et al, 2009; Warren, 2000; Swart, 2015). Nobre-Lopes (1995) reconheceu ambientes 

perilitorâneas dessa rampa, onde descreveu fácies dolomíticas estromatolíticas e ooidais, além de 

esparsos cristais de evaporitos, relacionando sua dolomitização precoce a restrição e alta salinidade 

das águas em um modelo evaporativo. Dessa forma, a substituição nas porções intermediárias da 

rampa pode estar relacionada à influência distal desses ambientes evaporíticos perilitorâneos (Rameil, 

2008). 

A textura dolomicroespática encontrada nas associações de RE e RI pode repercutir uma 

substituição precoce de matrizes micríticas ou a sua precipitação (James et al, 2001; Corsetti & 

Grotzinger, 2005; Font et al, 2010; Gammon, 2012; Shuster et al, 2018). A substituição pervasiva 

desse arcabouço sugere condições supersaturadas (Sibley & Gregg, 1987), cuja expressividade pode 

repercutir a influência de salmouras, da mistura de águas meteóricas e marinhas (Land, 1982) e/ou da 

redução da matéria orgânica associada (Al-Awadi et al, 2009; Swart, 2015) no ambiente 

eodiagenético. A restrição parcial de seu ambiente proximal, aliada as condições evaporíticas, suporta 

a influência de salmouras proximais nesse processo. Nobre-Lopes (1995) o relaciona a um modelo 

evaporativo, enquanto Pires (2017) propõe um modelo de infiltração por refluxo. Na ausência do 

reconhecimento de fácies de sabkha no presente estudo, e considerando a maior expressividade desse 

processo junto à inframaré dessa rampa, o modelo de refluxo de salmouras é favorecido (Adams & 

Rhodes, 1960). 
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Processos eodiagenéticos sobre a associação de Paleocarste (PC) pós-datam processos de 

litificação inicial da associação de RO, caracterizando a formação de um carste singenético (Shan et 

al, 2017) e sendo aqui tratados separadamente. A queda relativa do nível do mar ocasionou a migração 

da influência do ambiente meteórico a porções intermediárias da rampa marinha. O novo nível do 

lençol freático e a zona vadosa relacionada repercutem a magnitude desse rebaixamento, com o 

estabelecimento de um aquífero meteórico regional. A expressão das dissoluções do ambiente 

meteórico a vadoso é mais pronunciada nessa associação. Suas microfácies amostradas correspondem 

a brechas de dissolução e colapso, cujos clastos apresentam textura doloespática que oblitera parcial a 

totalmente seu arcabouço deposicional, com porosidades secundárias vugulares (5 – 13%) a em 

cavernas, que podem representar até 34% do volume das lâminas (Figura 5.26A). Ainda são 

reconhecidas porosidades intragranulares (1 – 2%) e móldicas (<2%) no arcabouço de seus grãos. No 

cenário das glaciações neoproterozóicas, em períodos de icehouse, quedas relativas do nível do mar 

podem ultrapassar 100 m, rebaixando significativamente o lençol freático e desenvolvendo espessas 

zonas vadosas (Moore & Wade, 2013). Flutuações glacioeustáticas podem ainda repercutir os efeitos 

de reajustes locais e/ou regionais da história de sua deglaciação (Creveling & Mitrovica, 2014). 

Contudo, nessa associação não foram reconhecidas características de influência glacial direta, sendo o 

controle tectônico sobre esta queda eustática igualmente plausível. 

Localmente são reconhecidas franjas prismáticas (<1%) e cimentação microespática (<2%) em 

meio a seus poros intergranulares (Figura 5.26B), registrando sua subsecutiva migração pelos 

domínios meteóricos a de mistura. 

  

Figura 5.26: (A) Rudstone da fácies Br (C03-Br-01). Expressivas dissoluções culminaram no colapso do 

arcabouço de RO, reconhecida em espaços vugulares. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (B) Rudstone 

cristalino da fácies Dr (FB). Dissoluções estruturam espaços intergranulares a vugulares. Estes são localmente 

recobertos por franjas prismáticas. Feições relictas são reconhecidas em arcabouço pervasivamente 

dolomitizado, que atinge expressões idiotópicas junto a cimentos. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto. 
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É característica a dolomitização não mimética do arcabouço de seus grãos, que oblitera parcial 

(Figura 5.27A) a totalmente suas feições deposicionais (Figura 5.27B). Este processo é tardio em 

relação à litificação inicial do arcabouço dos grãos e anterior a intensa dissolução e fraturamento que 

culminou no colapso dessas rochas. Forma mosaicos xeno- a hipidiotópicos, polimodais (0,06 a 0,1 

mm), com expressões idiotópicas locais. São geralmente planares subedrais a não planares, claros a 

amarronzados, e substituem ubiquamente o arcabouço (76%). Mosaicos correlatos são reconhecidos 

junto ao topo da associação de RO, substituindo o arcabouço de forma seletiva (18 – 28%) e sendo 

comumente zonados. Sua expressão nessa associação é via de regra não-mimética (Figura 5.27C). 

Filamentos microbianos são seletivamente substituídos por dolomitas claras a turvas, em mosaicos 

finos a médios xeno- a hipidiotópicos (0,01 a 0,06 mm). Níveis argilosos e cimentos são substituídos 

por mosaicos médios (0,11 a 0,35 mm) amarelo-amarronzados e claros, respectivamente. Aparentam 

se relacionar, ao menos parcialmente as feições estilolíticas (Figura 5.27D). 

  

  

Figura 5.27: (A) Packstone cristalinos do interior de intraclastos da fácies Br (C03-Br-01), correspondendo a 

fácies colapsadas do arcabouço de RO. Exibe textura doloespática em mosaicos xeno- a hipidiotópicos 

polimodais; (B) Rudstone cristalino da fácies Dr (FB). Textura em mosaicos dolomíticos xeno- a hipidiotópicos 

impossibilitam o reconhecimento de constituintes pretérito. Contudo, sua estruturação em mosaicos hipi- a 

idiotópicos mais grossos permite a inferência de cimentações anteriores em porosidades intergranulares e em 

canais; (C) Wackstones cristalino da fácies Co (A05-CC-01). Cristais dolomíticos em mosaicos médios hipi- a 
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idiotópicos aparentam se relacionar a representação de cimentos calcíticos espáticos. Suas relações texturais são 

tardias, exibindo feições de dissolução. Auxiliam no reconhecimento da estratificação primária da rocha; (D) 

Mudstones microbianos em contato estilolítico com packstones detríticos da fácies Bb (C01-CaE-01). Em 

conformidade com a sutura estilolítica ocorre a distribuição de mosaicos hipi- a idiotópicos de dolomitas. Estas 

também ocorrem de forma dispersa, sendo comum o seu zoneamento, além de feições de dissolução. 

 

O período de exposição subaérea pode ter submetido o arcabouço parcialmente litificado a 

prolongada influência da flutuação da cunha de mistura entre as águas meteóricas e marinhas (Land, 

1982; Al-Awadi et al, 2009), com a dolomitização pervasiva dos depósitos relacionados a essa 

exposição (Weidlich, 2010). A migração desses fluidos pelos espaços permoporosos da sucessão 

subjacente pode ter ocasionado o estabelecimento dos mosaicos observados junto ao topo da mesma. 

Esta pode ser ao menos parcialmente contemporânea ao estabelecimento das feições de estilolitização, 

ou a compactação química é facilitada junto aos mesmos, com a concentração de argilo-minerais 

associada. Relacionar-se-ia a um modelo de Mistura de Águas (Plummer, 1975), cuja atuação 

provavelmente se prolongou a estágios mesodiagenéticos. Tal premissa é corroborada pelas 

interpretações de Nobre-Lopes (1995). 

Sob essas considerações, a dolomitização precoce do arcabouço de RE e RI pode ainda ter 

sido potencializada pela migração de fluidos através das permoporosidades do sistema paleocárstico 

subjacente (James et al, 2001; Beckert et al, 2016). 

5.2.2– Mesodiagênese 

A subsecutiva migração para ambientes de subsuperfície registram a sobreposição de 

processos fundamentalmente distintos nas diferentes associações. O registro da percolação de flúidos 

no ambiente mesodiagenético é reconhecido em feições de dissolução, cimentações calcíticas e 

dolomíticas, além de substituições por dolomitas e sílicas, localmente. O neomorfismo, seja na forma 

de inversão ou de recristalização (Folk, 1965), ocorreu ao longo do pacote, estabilizando as fases 

minerais instáveis, como as aragonitas e dolomitas precoces (Gregg & Sibley, 1984; Sibley & Gregg, 

1987). 

Nas microfácies de RO, tramas da mesodiagênese são reconhecidas na dissolução e 

alargamento de porosidades pré-existentes pela entrada de fluidos subsaturados. É reconhecido o 

estabelecimento de espaços intergranulares (<16%), módicos (<3%) e intragranulares (<3%), e, 

eventualmente, vugulares (<2,6%). Esses são preenchidos por cimentações calcíticas em mosaico 

grosso predominantemente (23%), sendo localmente reconhecível o caráter espático e poiquilotópico 

de seus percursores (Figura 5.28A). A recristalização dessas microfácies é acentuada, expressa em 

cristais xeno- a hipidiotópicos inequigranulares finos (0,0038 – 0,015 mm) em mosaicos 

principalmente nos constituintes deposicionais relictos (40%) (Figura 5.28B). A textura das fases 
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percursoras influencia na conformação final dos cristais, sendo distinguíveis as porções 

bioestabilizadas e detríticas do arcabouço das biohermas (Figura 5.28C). Frequentemente este 

processo oblitera parte das texturas deposicional e da diagênese precoce, extinguindo de forma mais 

expressiva e estruturando mosaicos grossos (0,04 – 0,11 mm) no arcabouço mesodiagenético (47%) 

(Figura 5.28D). São de difícil reconhecimento as relações temporais entre os processos de dissolução e 

cimentação dessa fase. 

  

  

Figura 5.28: (A) Contato estilolítico de porções texturalmente distintas de mudstones e wackstones cristalinos da 

fácies Co (A05-CC-01). Em ambas as porções são reconhecidas cimentações espáticas mesodiagenéticas em 

porosidades intergranulares a vugulares. Estas cimentações localmente exibem caráter poiquilotópico, apesar de 

sua expressão em mosaico grosso ser mais comum. Junto às porções argilosas, os cimentos são seletivamente 

substituídos por mosaicos xeno- a hipidiotópicos dolomíticos médios; (B) Packstones da fácies Cm (A16-CE-

03). Relictos de intraclastos, com alguma distribuição de franjas prismáticas e contatos pontuais, são 

reconhecíveis pela sobreposição de processos de micritização e neomorfismo. Relacionam-se a mosaicos grossos 

e irregulares recristalizados; (C) Alternância de mudstones e wackstones microbianos da fácies Bb (C01-CaE-

01). A conformação das texturas neomórficas preserva aspectos de sua estrutura primária, com porções 

bioestabilizadas mais finas e escuras, e detríticas mais grossas e claras. Fraturas são posteriores ao 

estabelecimento de estilólitos ondulados controlados pela estrutura do arcabouço. Cimentações espáticas 

exibem-se em mosaicos grossos pelos processos de recristalização; (D) Níveis de packstones da fácies Ct (FA). 

Alguns constituintes deposicionais são reconhecidos por sua textura fina. O arcabouço do entorno exibe 

mosaicos irregulares, finos a grossos, de calcitas, cujo arranjo geral não permite a distinção dos constituintes 

percursores a recristalização. 
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Dolomitas tardias não miméticas são reconhecidas e favorecem a obliteração das feições desse 

arcabouço (Figura 5.29A). Ocorrem como cristais sacaroidais hipi- a idiotópicos médios a grossos 

(0,12 – 0,53 mm), claros e zonados, e dispersos. Relacionam-se principalmente a cimentos e a fases 

correlatas, apesar de localmente serem reconhecidos sobre constituintes deposicionais. A presença 

dessas fases dolomíticas sacaroidais grossas, também reconhecidas por Nobre-Lopes (1995), indicam 

condições de saturação em dolomita em altas temperaturas na subsuperfície (Warren, 2000). Estas 

sugerem a influência de fluidos bacinais, relacionadas a salmouras e/ou a redução do sulfato, podendo 

também repercutir a influência de aquíferos confinados (Warren, 2000). Pires (2017) as relaciona a 

influência da zona de mistura na mesodiagênese. A dedolomitização desses cristais (Figura 5.29B) 

pode repercutir a queda relativa do nível do mar, expondo a rampa carbonática a influência meteórica 

e de temperaturas mais baixas (Rameil, 2008; Pires, 2017). Suas relações texturais indicam uma 

origem anterior aos mosaicos dolomiticos de Mistura de Águas encontrados ao topo dessa associação 

(Figura 5.29C). O estabelecimento destes últimos provavelmente se prolonga a condições 

mesodiagenéticas. 

Na associação PC a migração de fluidos subsaturados se relaciona a dissolução de porosidades 

intergranulares (<7%), intragranulares (2%) e móldicas (3%). Também se relaciona a estruturação de 

fraturas (<2%). A subsequente cimentação repercute condições de saturação em dolomita, que é 

principalmente reconhecida no interior dos clastos. É representada por dolomitas espáticas (3 – 13%) 

(Figura 5.29D), que preenchem os espaços permoporosos disponíveis, e comumente se expressam em 

mosaicos grossos. Nessa associação a recristalização é bem estabelecida (Figura 5.29E) em clastos e 

matrizes (45%), estruturando cristais em mosaicos xeno- a hipidiotópicos finos a médios (0,008 – 0,05 

mm). Nos constituintes mesodiagenéticos cristais frequentemente médios (0,04 mm) em mosaicos 

irregulares (54%) são reconhecidos. O estabelecimento dessa supersaturação em dolomita é 

provavelmente relacionado à flutuação da cunha de mistura durante o evento de exposição subaérea, 

sendo parte das substituições dolomíticas desse arcabouço presumivelmente relacionadas a essa fase. 

Posteriormente nova fase de dissoluções estabelece importantes espaços permoporosos, que são 

principalmente intergranulares (5 – 7%) a vugulares (2 – 23%), havendo de forma restrita poros 

móldicos e intragranulares (<2%). As permoporosidades relacionadas ao colapso das brechas, assim 

como estes últimos espaços, são tardiamente preenchidas por calcitas espáticas a poiquilotópicas 

(Figura 5.29F) (4 – 24%). Relacionam-se principalmente a porosidades vugulares e intergranulares, 

com expressão local em espaços móldicos e intragranulares, onde eventualmente se expressam na 

forma de drusa (<1%). É digna de nota a ocorrência de silexitos em pacotes lenticulares 

correlacionados a essa associação, demonstrando a influência de fluidos ricos em sílica nesse cenário 

paleocárstico. 
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Figura 5.29: (A) Nível intensamente recristalizado da fácies Ct (FA). Cristais dolomíticos idiotópicos planares 

grossos, comumente zonados, ocorrem de forma dispersa e obliteram texturas do arcabouço. São comuns feições 

de dissolução e dedolomitização de seus cristais; (B) Nível recristalizado da fácies Cm (A16-CE-03). Cristais 

sacaroidais de dolomitas dispersas exibem-se dedolomitizadas e com feições de dissolução. Coloração por 

Alizarina K-Fe-Cianeto; (C) Wackstone do arcabouço interior de intraclastos da fácies Br (C03-Br-01). Mosaicos 

xeno- a hipidiotópicos polimodais sobrepõem texturas de dolomitas sacaroidais dispersas e zonadas; (D) 

Rudstone recristalizado da fácies Dr (FB). Porosidades intergranulares e móldicas de seu arcabouço são 

cimentadas por dolomitas espáticas e em mosaico grosso na fase mesodiagenética; (E) Rudstone cristalino da 

fácies Dr (FB). A recristalização sobre cimentos dolomíticos, que preenchem espaços intergranulares e de 

fraturas, estrutura mosaicos hipidiotópicos médios; (F) Rudstone cristalino da fácies Br (C03-Br-01). 
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Porosidades vugulares e em canais, relacionadas ao colapso das brechas, são tardiamente preenchidas por 

cimentações calcíticas poiquilotópicas, em fase posterior àquela de supersaturação em dolomita. Coloração por 

Alizarina K-Fe-Cianeto. 

 

Na RE a dissolução por fluidos subsaturados (12 – 39%) arquiteta porosidades intergranulares 

(4,6 – 12,2 - 17%), intragranulares (2,25 – 4,3%), móldicas (0,2 – 3% - 6,1%) e vugulares (3,8 – 

11,3%). Ainda, conjuntos de fraturas estruturam espaços significativos nesse contexto (<7%) (Figura 

5.30A). As maiores expressões das porosidades intergranulares (12,2 – 17%), móldicas (3,5 – 6,1%) e 

vugulares (16 - 23%) se relacionam a base dessa associação, reativando e alargando os poros da 

dissolução eodiagenética (Figura 5.30B). Cimentações por dolomitas (2,2 – 11%) são reconhecidas em 

espaços intergranulares, intragranulares e móldicos de menor dimensão em meio ao arcabouço 

deposicional e diagenético dolomitizado (Figura 5.30C). Pode se expressar em cimentos espáticos, em 

mosaico grosso e em drusa, ocorrendo restritamente na forma microcristalina (0,015mm) (Figura 

5.30D). Posterior à nova fase de intensas dissoluções, cimentações tardias de calcita (8,3 – 35%) 

preenchem os espaços remanescentes. Podem se relacionar a espaços em canais, vugulares e 

intergranulares de dimensões expressivas, além de preencherem espaços intragranulares e móldicos 

mais restritos. Ocorrem na forma espática, em mosaico grosso e drusa, sendo sua expressão 

poiquilotópica, em geral, relacionada às porosidades de maior dimensão (Figura 5.30E). O 

neomorfismo dos constituintes deposicionais (46%) nessa associação é reconhecido em cristais 

hipiotópicos finos (0,005 – 0,01 mm). A recristalização é mais comum em direção ao topo 

estratigráfico, onde pode ser intensa sobre todos os constituintes (85%) ou atuar preferencialmente 

sobre cimentações mesodiagenéticas (Figura 5.30F). 
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Figura 5.30: (A) Mudstones a wackstones da fácies Do (A06-PC-DE-01). Fraturamento precoce subparalelo ao 

acamamento preenchido por intraclastos e matrizes microespáticas. Fraturas são reativadas por fraturamentos e 

dissoluções mesodiagenéticas. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (B) Wackstones microbianos e packstones 

detríticos da fácies Bhr (A15-CDE-01). Fraturas e porosidades eodiagenéticas são reativadas e alargadas pela 

dissolução mesodiagenética. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (C) Mudstones cristalinos da fácies Bhr 

(FC2). Porosidades móldicas, intergranulares e vugulares em meio a este arcabouço são cimentadas por 

dolomitas em mosaico grosso, drusa e espatos. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (D) Packstones 

recristalizados da fácies Bhs (A08-BD3-DE-01). Porosidades mesodiagenéticas intergranulares a vugulares são 

preenchidas por cimentações dolomíticas, que localmente exibem-se na forma microcristalina; (E) Wackstones 

detríticos da fácies Ba (A08-BD1-Dt-01). Dissoluções tardias do arcabouço dolomitizado arquitetam espaços 

vugulares. É comum a cimentação por calcitas espáticas a poiquilotópicas nesses espaços. Coloração por 

Alizarina K-Fe-Cianeto; (F) Packstones recristalizados da fácies Bhs (A08-BD3-DE-01). Feições deposicionais e 

eodiagenéticas são reconhecidas em cristais dolomíticos micríticos a microespáticos escurescidos, apesar de nem 

sempre ser possível distinguir os diferentes constituintes destas fases. A recristalização é mais intensa em 

cimentos, estruturando mosaicos grossos e irregulares, nem sempre sendo possível distinguir o caráter de seus 

precursores. Contudo, estes eram potencialmente expressos nas formas espática e poiquilotópica. 

 

Dolomitas sacaroidais finas a médias (0,01 a 0,5 mm), não-miméticas, de textura hipi- a 

idiotópica e coloração turva a clara, frequentemente zonadas, ocorre de forma dispersa no arcabouço 

(Figura 5.31A). Atuam principalmente sobre fases correlatas e cimentos, onde chegam a atingir 0,7 

mm. A variação de sua expressão dimensional é ora contínua, ora descontínua, sendo comumente 
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associada em mosaicos. Feições de dissolução são comuns a esses cristais (Figura 5.31B), com aquelas 

de dedolomitização sendo escassas. Essa substituição dolomítica, cujas texturas sugerem condições de 

supersaturação, provavelmente associadas a temperaturas mais elevadas (Sibley & Gregg, 1987), pode 

ser desencadeada pela influência dos fluxos de salmouras e meteóricos em subsuperfície (Al-Awadi et 

al, 2009). Seu estabelecimento provavelmente se relaciona as cimentações dolomíticas acima 

descritas. Talvez, a fortuita migração desses fluidos ao longo da discordância e da associação PC pode 

se relacionar ao estabelecimento dos mosaicos dolomíticos mesodiagenéticos reconhecidos nessa e no 

topo da associação de RO, acima discutidas. 

  

Figura 5.31: (A) Mudstones microbianos em contato estilolítico com wackstones detríticos da fácies Bhs (A08-

BD5-DE-01). Em meio a cimentações calcíticas espáticas tardias, envoltas por arcabouço mimeticamente 

dolomitizado, ocorrem cristais dispersos de dolomitas claras, idiotópicas e grossas. Localmente são reconhecidos 

o seu zoneamento e feições de dissolução de seus cristais. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (B) 

Packstones da fácies Ba (A08-BD1-Dt-01). Cristais dispersos de dolomitas claras médias a grossas são 

reconhecidos junto a cimentações espáticas calcíticas. Estas exibem feições de dissolução, sendo localmente 

reconhecido o seu zoneamento. 

 

Na RI a dissolução aparenta ser menos expressiva (19 – 25%). Formam-se espaços 

intergranulares (10,6 – 20%), móldicos (0,7 – 4%), intragranulares (<2,7%%) e vugulares (<5%) 

(Figura 5.32A), além daqueles associados a fraturas (<2%). Suas microfácies comumente exibem 

apenas relictos das feições deposicionais e diagenéticas, com a recristalização sintaxial (67%) bem 

expressa. É comum a conformação de cristais em mosaicos xeno- a hipiodiotópicos finos a médios 

(0,01 – 0,06 mm), com expressão controlada pelas texturas originais do arcabouço. A cimentação 

reconhecível é majoritariamente por calcitas espáticas (18 – 29%), que comumente se expressam em 

mosaicos grossos e irregulares devido à recristalização (Figura 5.32B). 
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Figura 5.32: (A) Packstones detríticos da fácies Brb (C16-CamfE-01). Porosidades móldicas e intergranulares 

são preenchidas por calcitas espáticas mesodiagenéticas. Feições exibem-se parcialmente recristalizadas; (B) 

Porosidade vugular e fratura em meio a arcabouço de floatstone mimeticamente dolomitizado da fácies Cmt 

(A08-BD5-CE-01). Preenchimento mesodiagenético por calcitas espáticas que se exibem em mosaico grosso por 

processos de recristalização. 

 

Apenas localmente são reconhecidas dolomitas sacaroidais dispersas médias (0,01 – 0,03 

mm). Substitui microespatos, cimentos e fases correlatas, sendo localmente zonadas. Seus cristais são 

idiotópicos com frequentes feições de dissolução (Figura 5.33A). Fases mais grosseiras (0,12 – 0,22 

mm), idiotópicas claras e zonadas (Figura 5.33B), apresentam feições de dissolução e de 

dedolomitização. O estabelecimento de ambas é potencialmente correlacionado a diferentes momentos 

do fluxo distal das salmouras em subsuperfície, em semelhança com a expressão da dolomitização da 

associação de RE. Apesar de não terem sido reconhecidos em nível microscópico, silexitos lenticulares 

são comuns a essa associação, evidenciando a substituição por sílica na associação de RI. 

  

Figura 5.33: (A) Packstones detrítico recristalizados da fácies Brb (C16-CamfE-01). Dolomitas claras médias e 

dispersas no arcabouço são reconhecidas. É comum o seu zoneamento e a ocorrência de feições de dissolução; 

(B) Arcabouço recristalizado das fácies Brb (C16-CamfE-01). Cristais dolomíticos dispersos constituem feições 

reliquiares do arcabouço. Ocorrem expressões médias e grossas, claras e zonadas. Não é observada a gradação 
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dimensional entre estas expressões, sugerindo que a nucleação destas ocorreu em diferentes pulsos de 

substituição. Aos cristais mais grossos é comum a ocorrência de feições de dissolução e de dedolomitização. 

 

A sobrecarga do arcabouço no ambiente mesodiagenético é reconhecida em contatos 

côncavos-convexos a suturados entre os grãos (Figura 5.34A), além de fraturas de compressão e 

descompressão (<3%). O estabelecimento de dissolution seams a estilólitos ondulados e suturados de 

baixa amplitude (1 – 2%) acumula resíduos insolúveis. Suas expressões são ora descontínuas e ora 

contínuas, e eventualmente gradam a enxames (Figura 5.34B). O estabelecimento destas feições são 

eventualmente anteriores a fraturas de descompressão preenchidas por calcitas espáticas (Figura 

5.34C). Relaciona-se a disseminação de cristais finos de opacos (sulfetos) (<1%), cuja implantação é 

preferencialmente tardia em relação aos demais atributos diagenéticos. Na RO foram localmente 

reconhecidos estilólitos suturados de grande amplitude (Figura 5.34D). Localmente, especialmente 

junto a níveis de argilominerais, ocorrem cristais grosseiros cúbicos (Figura 5.34E). Já em RE e RI, 

predominam dissolution seams a estilólitos ondulados. A disseminação de opacos é mais expressiva 

nas porções intermediárias de RE (Figura 5.34F), sendo comumente framboidais. As fraturas de 

compressão são anteriores ao estabelecimento de estilólitos na fácies de RO (Figura 5.34G) e tardias 

em relação às feições de compactação química nas fácies de RE e RI (Figura 5.34H). 
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Figura 5.34: (A) Grainstone detrítico da fácies Bhp (FD). São observadas fratura de grãos e estruturação de 

contatos pontuais, retos, côncavos-convexos e suturados, estes últimos comumente posteriores a precipitação de 

franjas. Coloração por Alizarina K-Fe-Cianeto; (B) Arcabouço dolomitizado de wackstones detrítico da fácies 

Bhr (A15-CDE-01). Enxames de estilólitos ondulados a suturados de baixa amplitude, acumulando resíduos 

insolúveis; (C) Mudstones e wackstones cristalinos da fácies Bhr (A15-CDE-01). Estilólitos suturados de baixa 

amplitude são cortados por fraturas de descompressão, as quais são preenchidas por cimentações espáticas 

tardias; (D) Mudstones e wackstones cristalinos da fácies Bb (C01-CaE-01). Estilólitos com suturas de grande 

amplitude tardios em relação às demais feições diagenéticas do arcabouço; (E) Arcabouço recristalizado da 

fácies Cm (A16-CE-01). Cristais opacos de texturas diversas imersos em argilas. Coloração por Alizarina K-Fe-

Cianeto; (F) Packstones dolomitizados da fácies Bhp (FD). Finos cristais framboidais de opacos ocorrem 

disseminados no arcabouço, sendo comumente relacionados às porções argilosas do mesmo; (G) Contato 
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estilolítico entre porções de mudstones e packstones da fácies Co (A05-CC-01). Fraturas verticais de compressão 

são anteriores ao estabelecimento das feições estilolíticas; (H) Mudstones a packstones detríticos cristalinos da 

fácies Bhs (A08-BD3-DE-01). Fraturas oblíquas de compressão pós-datam o estabelecimento de estilólitos 

suturados de baixa amplitude. 

 

5.2.3– Telodiagênese 

O soerguimento regional da sucessão ocasiona a exposição dessas rochas ao ambiente 

telodiagenético. A entrada de fluidos meteóricos promove novo desequilíbrio físico-químico das fases 

litificadas. Ocasiona a formação de microporosidades intergranulares, intragranulares e intracristalinas 

(2 – 4%) (Figura 5.35A). Relaciona-se ainda a lavagem dos resíduos insolúveis de estilólitos, o 

estabelecimento de fraturas de tração (<2%) e a disseminação e alguma cimentação por óxidos opacos 

amarronzados a avermelhados (<2%) (Figura 5.35B). Expressões vugulares de dissolução associam-se 

principalmente a cimentos espáticos calcíticos (Figura 5.35C). Também a dedolomitização, mais 

comum à associação de RO, é acentuada junto à expressão desses poros (Figura 5.35D). 

  

  

Figura 5.35: (A) Porções de wackstones da fácies Ba (A08-BD1-Dt-01). Porosidades telodiagenéticas são 

reconhecidas na lavagem dos resíduos insolúveis dos estilólitos, em espaços intergranulares e intracristalinos e 

em fraturas; (B) Mudstones argilosos da fácies Cml (A08-BD5-CT-01). Matrizes argilo-carbonatadas 

A B 

C D 
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intercaladas com wackstones argilosos. Dissolução telodiagenética de porosidades intergranulares e 

intracristalinas além da estruturação de fraturas sub-horizontais. Disseminação e cimentação tardia de óxidos 

opacos avermelhados; (C) Packstones detríticos dolomitizados da fácies Bs (FC1). Porosidades telodiagenéticas 

são reconhecidas em fraturas, espaços intragranulares, intracristalinos e vugulares. Localmente são reconhecidos 

relictos da cimentação espática calcítica junto a estes últimos espaços. Disseminação e cimentação tardia por 

óxidos opacos são reconhecidas; (D) Nível recristalizado da fácies Cm (A16-CE-03). Arcabouço relicto em meio 

a argilas exibe comumente feições da dissolução telodiagenética. É reconhecida em porosidades intracristalinas, 

sendo comumente nucleada sobre cristais dolomíticos sacaroidais médios dedolomitizados. Disseminação tardia 

de cristais framboidais de óxidos opacos é identificada no arcabouço. 

 

5.2.4– Sequências Paragenéticas 

A evolução temporal dos processos diagenéticos acima apresentados é descrita abaixo (Figura 

5.36). 

A sedimentação carbonática marinha em RO influenciada por ondas possui em seu ambiente 

subsuperficial, inicialmente, condições calmas que permitiram a micritização dos grãos. A boa 

circulação de fluidos intersticiais marinhos é expressa em franjas aciculares isópacas e cimentações 

micríticas, indicando condições de supersaturação dos fluidos. Conforme a influência da zona 

meteórica, é desencadeada a dissolução de constituintes deposicionais e da diagênese precoce marinha. 

Cimentações por franjas prismáticas a dente de cão, de distribuição isópaca, são subsequentes as 

condições subsaturadas do ambiente meteórico, com cimentos calcíticos em mosaico fino associados. 

O empacotamento dos grãos, em contatos pontuais e retos, é gradativo no decurso desses processos. 

Substituições dolomíticas em cristais hipi- a idiotópicos finos dispersos, são provavelmente 

relacionadas à mistura de águas marinhas e meteóricas e/ou de salmouras na subsuperfície. Espaços 

permoporosos promovidos pelas dissoluções mesodiagenéticas são comumente preenchidos por 

calcitas em mosaico grosso. O grau de recristalização dessas fácies oblitera parcialmente feições de 

sua história, apesar de ser controlada pela textura dos constituintes percursores. Tardiamente, 

dolomitas sacaroidais, médias e dispersas, substituem o arcabouço de forma dispersa, sendo 

comumente zonadas. Tal substituição, em condições de soterramento, é considerada como a influência 

de fluidos bacinais, da mistura de águas e/ou de aquíferos confinados. O subsequente soerguimento 

regional expõe esse arcabouço à influência meteórica, a qual, potencialmente, ocasiona a 

dedolomitização dos últimos cristais dolomíticos descritos (Figura 5.36A). 



Meyer, B.O., 2018, Petrologia e Geocronologia das fácies carbonáticas... 

112 
 

 

Figura 5.36: Sequência paragenética das sucessões carbonáticas em estudo. (A) Rampa dominada por ondas: 1: Micritização parcial a total de grãos; 2: Franjas aciculares 

isópacas e cimentação micrítica; 3: Empacotamento progressivo do arcabouço, fraturamento de grãos e contatos pontuais e retos; 4: Dissoluções do ambiente meteórico; 5: 

Franjas primáticas a dente-de-cão de distribuição principalmente isópaca e cimentação microespática; 6: Dissoluções; 7: Cristais dolomíticos finos e planares dispersos; 8: 

Estabilização progressiva das tramas deposicionais e eodiagenéticas; 9: Dissoluções; 10: Empacotamente em contatos côncavo-convexos e fraturamento de grãos; 11: 

Fraturamento do arcabouço; 12: Cimentações calcíticas em drusas, mosaicos grossos e em espatos a poiquilotópicas; 13: Dissoluções; 14: Cristais grossos de dolomitas 

sacaroidais dispersas; 15: Tramas neomórficas a de recristalização; 16: Estabelecimento de estilólitos, provavelmente relacionadas a dispersão de cristais de minerais opacos; 

17: Dedolomitização. (B) Paleocarste: 1: Feições da dissolução progressiva do arcabouço em condições subaéreas; 2: Franjas fibrosas em leques; 3: Empacotamento em 

contatos pontuais e retos e fraturamento dos grãos; 4: Dissoluções; 5: Franjas prismáticas a dente-de-cão e cimentação microespática; 6: Estabilização das tramas do 

arcabouço; 7: Dissoluções; 8: Cimentos dolomíticos em drusa e mosaico grosso; 9: Contatos côncavo-convexos a suturados e fraturamento; 10: Mosaicos dolomíticos   
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planares a não-planares que afetam também o topo da associação de Rampa Intermediária; 11: Dissoluções 

tardias e intensas, provavelmente também relacionadas ao momento de colapso do arcabouço; 12: Calcitas 

espáticas a poiquilotópicas; 13: Estabelecimento de estilólitos ondulados a suturados, com dispersão de opacos 

associada; 14: Tramas neomórficas a de recristalização. (C) Rampa influenciada por correntes: 1: Micritização 

parcial a total dos grãos; 2: Franjas aciculares de distribuição isópaca e cimentação micrítica; 3: Mosaicos 

planares de dolomitas xeno- a hipidiotópicas miméticas; 4: Dissoluções da zona meteórica, mais intensas junto a 

base desta sucessão; 5: Franjas prismáticas, dente-de-cão e sintaxiais, com distribuição isópaca comum, e 

cimentos microespáticos; 6: Empacotamento em contatos pontuais e retos e fraturamento dos grãos; 7: 

Progressiva dolomitização das tramas do arcabouço em mosaicos hipi- a idiotópicos miméticos; 8: Estabilização 

das tramas; 9: Dissoluções; 10: Cristais dolomíticos médios e não-planares, dispersos a em mosaicos, não 

miméticos; 11: Dolomitas em drusa, mosaico grosso e espatos, localmente com expressõe poiquilotópicas; 12: 

Contatos côncavos-convexos e suturados entre grãos e fraturamentos; 13: Dissoluções tardias e intensas; 14: 

Calcitas em drusa, mosaicos grossos e espatos, comumente poiquilotópicos; 15: Tramas neomórficas a de 

recristalização; 16: Estilólitos ondulados a suturados de baixa amplitude, relacionados a dispersão de cristais 

opacos; 17: Fraturas de tração; 18: Dissoluções telodiagenéticas; 19: Dispersão de cristais de óxidos opacos; 20: 

Cimentação de poros telodiagenéticos por óxidos opacos. (Processos telodiagenéticos descritos em 17, 18, 19, 20 

são reconhecidos nas sucessões de Rampa dominada por ondas, Paleocarste e Rampa influenciada por 

correntes). 

 

A exposição de porções intermediárias dessa rampa a influência meteórica relaciona-se a uma 

significativa queda relativa do nível do mar. A espessura da zona vadosa, aliada a influência meteórica 

nesse contexto, ocasiona expressiva dissolução de seus constituintes. A progressiva escavação de 

canais, com o retrabalhamento de depósitos de RO, se relaciona a dissolução de galerias em 

subsuperfície. Esses são gradativamente entupidos pelos processos de denudação. Tais depósitos são 

fortemente influenciados pela zona meteórica. Macroscópicamente são reconhecidas cimentações por 

cristais fibrosos calcíticos em leques, cuja expressão se relaciona a porosidades intergranulares das 

brechas de dissolução e colapso. A migração dessa sucessão a subsuperficie é localmente expressa em 

franjas prismáticas isópacas e em cimentos, cuja expressão atual é em mosaicos grossos dolomíticos. 

A dolomitização dos constituintes deposicionais dessa associação de fácies e do topo das fácies de RO 

é entendida como resposta a prolongada flutuação da zona de mistura de águas em resposta as 

oscilações eustáticas (Figura 5.36B). 

A transgressão sobreposta instala sobre paraconformidade depósitos das associações de RE e 

RI, aqui tratadas em conjunto. A sucessão de processos eodiagenéticos marinhos é substancialmente 

similar aquela das fácies de RO. O reconhecimento de franjas aciculares, cimentos micríticos, da 

dissolução meteórica a vadosa, de franjas prismáticas e dente de cão, e de cimentos microespáticos, é 

nitidamente mais frequente. A estruturação de porosidades vugulares, em canais e em cavernas, além 

de boxworks, especialmente junto à base dessa sucessão, evidencia a influência das condições 

subaéreas nessa sucessão, com o incipiente desenvolvimento de feições cársticas. Condições 

evaporíticas aliadas à restrição parcial de lagunas proximais são apontadas como responsáveis por 

dolomitizações miméticas pervasivas. O refluxo de salmouras teria substituído seletivamente os 

constituintes precoces desse arcabouço, processo também melhor expresso nas porções de inframaré e 
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junto à base da sucessão. Tal substituição pode ainda ter sido otimizada pela migração do arcabouço 

através da zona de mistura e pela decomposição da matéria orgânica. A influência dessas salmouras 

aparenta se prolongar a condições mesodiagenéticas, onde eventualmente ocasiona a precipitação de 

cimentos dolomíticos em meio a porosidades restritas no arcabouço deposicional e eodiagenético. A 

fortuita migração dessas salmouras em subsuperfície pode ter influência na expressão da 

dolomitização e da precipitação de dolomitas da associação PC. Expressiva migração de flúidos 

tardios subsaturados é reconhecida nas sucessões de PC, RE e RI, com a arquitetura de expressivos 

espaços permoporosos especialmente junto aos cimentos percursores. Estes espaços são preenchidos 

por calcitas espáticas a poiquilotópicas. A recristalização das associações de fácies de RE e RI é 

melhor manifesta em direção ao topo estratigráfico, onde é comum a sua expressão sintaxial (Figura 

5.36C). 

A exposição tardia dessas sucessões a condições superficiais é reconhecida na dissolução de 

microporosidades, carreamento de resíduos insolúveis, fraturas de tração e na disseminação e 

cimentação restrita de óxidos opacos (Figura 5.36C). 

 



 

 

CAPÍTULO 6  

QUIMIOESTRATIGRAFIA 

6.1- COMPOSIÇÃO ELEMENTAR 

Os teores de óxidos (%) dos elementos maiores da amostragem da sucessão em estudo são 

apresentados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Teores dos óxidos dos elementos maiores (%). ASS. FÁCIES=Associação de fácies. (A análise das 

amostras FA, FB, FC1, FC2 e FD foram realizadas via ICP-OES pelo trabalho de Pires (2017), com a 

porcentagem do peso dos teores de óxidos de sílica estimados pela somatória de elementos maiores, menores e 

pela taxa de perda por calcinação (PPC) em 100%. Em FA e FD esta estimativa extrapolaria a concentração total 

em 100% dos elementos maiores, de forma que não foi possível realiza-la. O limite de quantificação (LQ) do 

titânio foi em 7,28 ppm). 

AMOSTRA ASS. FÁCIES SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

C16-CamfE-01 

RI 

2,12 0,44 0,20 0,03 0,01 2,31 52,13 0,04 0,17 0,01 

A08-BD5-CT-01 15,24 3,20 1,27 0,17 0,04 1,87 43,05 0,07 0,72 0,05 

A08-BD5-CE-02 10,51 1,93 0,79 0,10 0,03 4,81 43,10 0,03 0,59 0,03 

C39-Fn-01 4,50 0,71 0,30 0,04 0,02 13,28 38,30 0,02 0,25 0,02 

A08-BD3-Dt-02 

RE 

8,70 0,52 0,27 0,03 0,03 18,56 29,94 0,02 0,15 0,01 

A08-BD3-Dt-01 0,49 0,29 0,13 0,03 0,02 15,58 37,93 0,02 0,01 0,01 

A08-BD3-DE-01 2,53 0,53 0,29 0,04 0,03 8,52 44,70 0,03 0,15 0,02 

A08-BD6-Dt-01 0,30 0,20 0,16 0,01 0,02 21,16 31,80 0,01 0,06 0,00 

A08-BD1-Dt-01 0,34 0,25 0,20 0,02 0,03 19,77 33,40 0,03 0,06 0,01 

C38-Csl-01 26,42 5,99 2,13 0,33 0,03 2,71 33,39 0,05 1,58 0,08 

FD - 0,25 0,09 <LQ 0,01 19,43 34,80 0,04 0,11 0,01 

A08-BD5-Dt-02 5,12 0,44 0,25 0,02 0,03 18,59 31,89 0,02 0,14 0,01 

FC2 2,76 1,25 0,36 0,02 0,02 18,10 32,59 0,06 0,57 0,03 

FC1 1,00 0,37 0,23 <LQ 0,02 19,79 32,56 0,05 0,14 0,02 

FB 

PC 

1,48 0,08 0,15 <LQ 0,03 20,21 33,01 0,03 0,03 0,07 

C03-Br-01 0,42 0,30 0,24 0,02 0,03 20,92 31,94 0,01 0,09 0,10 

C31-Cam-01 2,36 0,80 0,52 0,05 0,02 0,41 53,89 0,04 0,17 0,05 

A08-BD6-CT-03 7,54 1,71 0,77 0,10 0,03 1,93 48,17 0,05 0,53 0,03 

A08-BD1-Cs-03 

RO 

38,45 9,94 6,59 0,47 0,02 8,18 12,84 0,07 3,05 0,13 

A16-CE-03 0,14 0,17 0,12 0,01 0,01 3,08 52,49 0,02 0,03 0,05 

A08-BD6-CT-02 0,10 0,15 0,08 0,01 0,00 0,16 56,52 0,04 0,02 0,08 

C01-CaE-01 0,34 0,22 0,11 0,02 0,01 10,43 44,79 0,03 0,05 0,32 

FA - 0,12 0,14 <LQ 0,00 0,93 62,37 0,03 0,03 0,10 
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Na associação de Rampa intermediária dominada por ondas e tempestades (RO) os teores dos 

óxidos de cálcio variam entre 44,79 e 62,37% e os de magnésio entre 0,16 e 10,43%, sendo os teores 

desses elementos junto aos níveis sulfetados em 12,84% para CaO e em 8,18% para MgO. Os teores 

de SiO2 oscilam entre 0,1 e 0,34%, enquanto aqueles de Al2O3 variam entre 0,12 e 0,22%, de Fe2O3 

entre 0,08 e 0,14%, e aqueles de TiO2 entre 0,011 a 0,018%. Todos esses elementos apresentam 

valores anômalos nos níveis sulfetados, com SiO2 em 38,45%, Al2O3 em 9,94%, Fe2O3 em 6,59% e de 

TiO2 em 0,466%. Já os teores de MnO variam entre 0,00 e 0,014%, os de Na2O entre 0,021 e 0,037%, 

aqueles de K2O entre 0,024 e 0,051% e os de P2O5 entre 0,049 e 0,315%. Com exceção aos teores de 

CaO, os teores dos elementos maiores são em geral mais altos junto aos níveis sulfetados, com aqueles 

de MnO em 0,021%, aqueles de Na2O em 0,074%, aqueles de K2O em 3,05% e aqueles de P2O5 em 

0,129%. 

Os depósitos paleocársticos (PC) apresentam teores de CaO entre 31,94 e 53,89% e os de 

MgO entre 0,41 e 20,92%. Já os teores de SiO2 variam entre 0,42 e 7,54%, os de Al2O3 entre 0,08 e 

1,71%, os de Fe2O3 entre 0,15 e 0,77% e os de TiO2 entre 0,020 e 0,098%. Os teores de MnO oscilam 

entre 0,016 e 0,030%, os de Na2O entre 0,008 e 0,049%, os de K2O entre 0,030 e 0,529% e os de P2O5 

entre 0,029 e 0,100%. 

Nas rochas da associação de Rampa intermediária estromatolítica de energia moderada (RE) 

os teores de óxidos de cálcio variam entre 29,94 e 44,70% e os de magnésio variam entre 2,71 e 

21,16%. Aqueles de SiO2 oscilam entre 0,30 e 26,42%, os de Al2O3 entre 0,20 e 5,99%, os de Fe2O3 

entre 0,09 e 2,13% e os de TiO2 entre 0,013 e 0,325%. Já os teores de MnO variam entre 0,01 e 

0,026%, os de Na2O oscilam entre 0,011 e 0,06%, os de K2O entre 0,013 e 1,58% e os de P2O5 entre 

0,003 e 0,084%.  

A Rampa interna influenciada por correntes (RI) apresenta teores de CaO entre 38,30 e 

52,13% e de MgO entre 1,87 e 13,28%. Os teores de óxidos de sílica oscilam entre 2,12 e 15,24%, 

enquanto aqueles de alumínio variam entre 0,44 e 3,20%, aqueles de ferro entre 0,20 e 1,27% e os de 

titânio entre 0,031 e 0,165%. Já aqueles de MnO variam entre 0,012 e 0,041%, de Na2O entre 0,018 e 

0,072%, de K2O entre 0,169 e 0,719% e de P2O5 entre 0,013 e 0,046%. 

A concentração dos elementos traço e terras rara (ppm) são apresentadas nas tabelas do 

Apêndice III, sendo fortuitamente apresentados e discutidos nas seções abaixo. 

6.1.1– Fases carbonáticas 

Carbonatos basais da sucessão estudada, pertencentes à associação depositada em rampa 

carbonática dominada por ondas, são preponderantemente de composição calcítica 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

117 
 

(MgO/CaO≈
1
0,0088). Nesta associação, as expressões magnesianas a dolomíticas estão associadas aos 

maiores aportes de material terrígeno (MgO/CaO≈0,63) e às fácies estromatolítica (MgO/CaO≈0,23). 

Tal relação, acoplada as observações das microfácies, em que a dolomitização é tardia, sugere que ao 

menos em parte o suprimento de magnésio que condicionou esta substituição se relaciona a 

desidratação dos argilominerais em profundidade. 

A associação discordantemente sobreposta, PC, contem maiores teores de MgO (≈20,56%) 

associados às brechas de colapso, em que predominam composições dolomíticas (MgO/CaO≈0,63). 

Suas menores expressões (≈1,17%) se relacionam as fácies calcareníticas a calcirrudíticas em 

paleocanais e depósitos lenticulares. O conteúdo de MgO e as razões MgO/CaO (≈0,023) aparentam 

não possuir alguma relação com aquele de litógenos. A dolomitização dessa associação aparenta, 

então, estar melhor relacionada a boa condição de circulação de flúidos nos meios permoporosos. O 

suprimento de Mg, neste caso, relacionar-se-ia a outras fontes, de influência anterior ao estágio de 

desidratação de argilominerais em profundidade. 

Acima de paraconformidade predominam dolomitos a calcários dolomíticos (MgO/CaO entre 

0,08 e 0,66) de RE, onde ocorrem os menores teores de CaO da sucessão. Fácies proximais de RI são 

representadas por dolomitos calcíticos a calcários magnesianos, com a queda das razões de MgO/CaO 

associada (0,043 – 0,34). Para ambas associações a expressão destas razões aparentam ser 

independentes do conteúdo de litófilos, apesar de ser comum uma tendência de correlação 

preferencialmente negativa. É presumível, então, que o suprimento de Mg que desencadeou a 

substituição dolomítica é melhor relacionado a outras fontes atuantes sobre o sistema, sem depender 

daquelas litógenas. 

Abaixo é apresentada uma seção aproximadamente N-S da área em estudo (Figura 6.1), 

exibindo as relações estratigráficas laterais entre os perfis levantados. A base da discordância erosiva 

da associação de PC foi utilizada como datum estratigráfico. Ao lado é apresentada a variação das 

composições de MgO/CaO da amostragem efetuada ao longo do perfil Pedreira Divisa. 

                                                           
1
 ≈ usado como sinônimo de “com média em”. 
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Figura 6.1: Seção estratigráfica, aproximadamente N-S, compilada de sete perfis (C03-C05, Complexo Sardinha, Pedreira Coqueiros, Maciço do Prego, Pedreira Divisa, 

Complexo Maquises e Pedreira Éden) levantados na área em estudo. A base dos doloarenitos e brechas dolomíticas da associação de fácies Paleocarste, que caracterizam uma 

camada guia, corresponde ao datum estratigráfico da sucessão levantada. Ao lado são apresentadas as razões MgO/CaO da amostragem analisada e sua variações ao longo da 

Pedreira Divisa. 
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6.1.2– Fases autigênicas e litogênicas 

A configuração da distribuição normalizada dos Elementos Terras Raras e Ítrio (ETRY) pode 

elucidar a influência de águas doces, fluidos hidrotermais, materiais terrígenos e de fases hidrogênicas 

e/ou biogênicas na assinatura de rochas sedimentares químicas (Schulz & Zabel, 2006; Schröder & 

Grotzinger, 2007). Pode ainda repercutir efeitos da remobilização diagenética das fases presentes no 

sistema (Shields & Stille, 2001), apesar dos ETRY geralmente apresentarem baixa mobilidade durante 

a diagênese (Sholkovitz et al, 1989; Nothdurft et al, 2004). 

A distribuição normalizada dos ETRY (Figura 6.2) das rochas em estudo exibe, em geral, uma 

tendência planar, com depleção relativa dos ETRL (Elementos Terras Raras Leves) e sutil 

enriquecimento em ETRM (Elementos Terras Raras Médios). Esta distribuição exibe uma 

configuração geral similar ao padrão de carbonatos neoproterozoicos (Frimmel, 2010) e aos padrões 

observados para a Formação Sete Lagoas regionalmente (Vieira et al, 2015; Kuchenbecker et al, 

2016b; Paula-Santos et al, 2018; Caxito et al, 2018). 

A contribuição por fontes litógenas pode ser monitorada pelos teores de Al e por suas 

correlações com os demais elementos maiores, traço e terras raras (Webb & Kamber, 2000; Piper & 

Calvert, 2009; Wang et al, 2018). Com base no proxies terrígeno Al, as associações de base (RO e PC) 

possuem contribuição média de 0,92% de terrígenos em relação ao PAAS (Taylor & McLennan, 

1985). Estes alcançam representações entre 4% e 53% junto às fácies em que esse tipo de aporte é 

maior. Nas fácies de RO, além de corresponderem ao maior aporte de terrígenos, coincidem com as 

biohermas, enquanto que nas fácies PC coincidem com as fácies calcareníticas a calcirrudíticas. Já as 

associações de RE e RI apresentam contribuição média de terrígenos em 1,93%, e possuem 

representações entre 4% a 32% junto as maiores expressões desse aporte. 

Os teores de Si e Al são em geral baixos (<35.243,6 ppm e <9.050,1 ppm, respectivamente) e 

fortemente correlacionados entre si (r²≈0,98), além de apresentarem boa correlação com os teores de 

Fe, Ti e K, em todas as associações (Tabelas 6.2, 6.3). Nas fácies de RO Na possui forte correlação 

com Al (r²=0,92), enquanto naquelas paleocársticas (PC) Na e Ca apresentam correlação intermediária 

com os valores de Al (r²=0,73 e r²=0,71; respectivamente). Naquelas pertencentes às fácies de RE e 

RI, os níveis com maior aporte de terrígenos em geral se associam aos maiores valores de K e P (K 

variando entre 2.050,45 e 13.149,4 ppm, P variando entre 74,2 e 366,58 ppm), e aos menores de Mg 

(entre 16.342 e 109.362 ppm), que são positiva e negativamente correlacionados com Al, 

respectivamente. Ainda as concentrações de Mn e Na apresentam média correlação com esse último 

elemento. Tal quadro potencialmente repercute uma maior contribuição continental para a composição 

das fácies das associações superiores. 
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Figura 6.2: Padrão de distribuição dos ETRY normalizados em relação ao PAAS das amostras analisadas para 

as associações de: RO (azul claro), PC (vermelho), RE (roxo) e RI (roxo escuro). 

 

A concentração total dos ETRY apresenta correlações positivas com os teores de Al, 

assinalando a influência do input terrígeno em sua composições (Tabelas 6.2, 6.3) (Nagarajan et al, 

2011). O grau de fracionamento dos ETRY (Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb) é positivamente correlacionado 

aos teores de Al, contudo, a dispersão de seus pares sugere que outros fatores podem ter influenciado o 

fracionamento (Figura 6.3). 

A presença de fases não carbonáticas pode alterar significativamente razões Y/Ho (Tang et al, 

2013), podendo ser rastreadas pela correlação dessas razões com os elementos preferencialmente 

incorporados por essas fases (Bolhar & Van Kranendonk, 2007). As razões Y/Ho (Tabela 6.4) 

possuem uma correlação inversa com a concentração de Al (Tabela 6.2, 6.3) (Figura 6.3), indicando 

que os fatores relacionados ao aumento das concentrações de Al se vinculam aos processos de 

diminuição das razões de Y/Ho (Zhang et al, 2015). 
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Figura 6.3: Correlações de Al com o fracionamento dos ETR e com as razões Y/Ho. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 
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Tabela 6.2: Matriz de correlação de Pearson entre as concentrações dos elementos maiores, enxofre, concentração total dos elementos traço e terras rara (ppm), e as razões 

Y/Ho, Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb, das fácies das associações de RO e PC. Valores maiores que 0,5 aparecem em negrito e menores que -0,5 em vermelho e em itálico. 

  Si Al Fe Ti Mn Mg Ca Na K P S ΣTE ΣETR Y/Ho Pr/Yb Pr/Tb Tb/Yb 

Si 1,00 

                Al 1,00 1,00 

               Fe 1,00 1,00 1,00 

              Ti 1,00 1,00 0,99 1,00 

             Mn 0,21 0,18 0,17 0,19 1,00 

            Mg 0,00 -0,02 0,01 -0,03 0,66 1,00 

           Ca -0,75 -0,74 -0,75 -0,73 -0,60 -0,65 1,00 

          Na 0,86 0,85 0,83 0,85 0,08 -0,32 -0,43 1,00 

         K 1,00 1,00 1,00 1,00 0,19 -0,01 -0,74 0,84 1,00 

        P 0,04 0,05 0,06 0,05 -0,33 0,24 -0,17 -0,08 0,05 1,00 

       S 0,99 0,99 1,00 0,99 0,14 0,03 -0,75 0,81 0,99 0,10 1,00 

      ΣTE 0,99 0,99 1,00 0,99 0,14 0,02 -0,75 0,82 0,99 0,09 1,00 1,00 

     ΣETR 0,98 0,98 0,97 0,98 0,18 -0,10 -0,67 0,86 0,97 -0,01 0,96 0,96 1,00 

    Y/Ho -0,77 -0,77 -0,74 -0,79 -0,53 -0,07 0,67 -0,63 -0,76 0,11 -0,70 -0,70 -0,81 1,00 

   Pr/Yb 0,68 0,69 0,66 0,71 0,13 -0,41 -0,25 0,65 0,68 -0,14 0,62 0,62 0,77 -0,81 1,00 

  Pr/Tb 0,79 0,80 0,78 0,81 0,05 -0,33 -0,38 0,64 0,80 -0,12 0,77 0,77 0,80 -0,74 0,89 1,00 

 Tb/Yb 0,08 0,08 0,05 0,11 0,17 -0,31 0,14 0,25 0,07 -0,03 -0,02 -0,01 0,24 -0,46 0,63 0,22 1,00 
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Tabela 6.3: Matriz de correlação de Pearson entre as concentrações dos elementos maiores, enxofre, concentração total dos elementos traço e terras rara (ppm), e as razões 

Y/Ho, Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb, das fácies das associações de RE e RI. Valores maiores que 0,5 aparecem em negrito e menores que -0,5 em vermelho e em itálico. 

  Si Al Fe Ti Mn Mg Ca Na K P S ΣTE ΣETR Y/Ho Pr/Yb Pr/Tb Tb/Yb 

Si 1,00 

                Al 0,95 1,00 

               Fe 0,96 1,00 1,00 

              Ti 0,96 0,98 0,99 1,00 

             Mn 0,54 0,46 0,52 0,44 1,00 

            Mg -0,65 -0,65 -0,67 -0,69 -0,37 1,00 

           Ca 0,00 0,03 0,05 0,08 0,03 -0,76 1,00 

          Na 0,27 0,42 0,39 0,29 0,36 -0,33 0,16 1,00 

         K 0,92 0,98 0,96 0,94 0,41 -0,62 0,00 0,46 1,00 

        P 0,90 0,98 0,97 0,94 0,47 -0,64 0,05 0,52 0,98 1,00 

       S -0,04 -0,23 -0,23 -0,18 -0,22 -0,04 0,14 -0,44 -0,21 -0,28 1,00 

      ΣTE 0,23 0,16 0,17 0,22 -0,03 -0,72 0,77 -0,02 0,14 0,12 0,58 1,00 

     ΣETR 0,90 0,93 0,94 0,91 0,65 -0,72 0,18 0,53 0,88 0,90 -0,26 0,19 1,00 

    Y/Ho -0,47 -0,47 -0,44 -0,47 0,15 0,09 0,28 0,09 -0,46 -0,31 0,02 0,08 -0,39 1,00 

   Pr/Yb 0,25 0,26 0,23 0,18 0,17 -0,13 -0,05 0,45 0,29 0,31 0,09 0,00 0,33 -0,16 1,00 

  Pr/Tb 0,24 0,26 0,26 0,28 0,05 0,14 -0,40 -0,23 0,19 0,21 -0,18 -0,29 0,20 -0,39 0,38 1,00 

 Tb/Yb 0,13 0,13 0,09 0,02 0,10 -0,20 0,16 0,59 0,20 0,19 0,17 0,14 0,23 -0,02 0,86 -0,13 1,00 
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Tabela 6.4: Concentração total dos elementos traço e terras raras (ppm); Razões Y/Ho, Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb; e valores das anomalias de La, Ce, Eu, Gd e Lu, para as 

amostras analisadas da sucessão em estudo. 

AMOSTRAS ASS. DE FÁCIES ΣET ΣETRY Y/Ho Pr/Yb Pr/Tb Tb/Yb La/La* Ce/Ce* Eu/Eu* Gd/Gd* Lu/Lu* 

C16-CamfE-01 

RI 

2,280,417 0,867 31,095 0,568 0,600 0,948 1,325 1,218 1,150 1,254 1,057 

A08-BD5-CT-01 1,322,135 7,132 29,409 0,942 0,806 1,168 1,320 1,222 1,006 1,298 0,975 

A08-BD5-CE-02 927,661 3,503 30,781 0,708 0,697 1,015 1,265 1,096 1,091 1,309 0,952 

C39-Fn-01 1,494,448 1,272 30,108 0,908 0,818 1,110 1,225 1,138 1,117 1,282 0,978 

A08-BD3-Dt-02 

RE 

1,035,837 0,701 29,522 0,785 0,793 0,990 1,175 1,130 1,163 1,308 0,971 

A08-BD3-Dt-01 653,326 0,683 28,823 0,894 0,973 0,919 1,424 1,242 1,551 1,368 0,973 

A08-BD3-DE-01 1,555,962 0,944 33,423 0,716 0,769 0,931 1,273 1,147 1,379 1,312 0,943 

A08-BD6-Dt-01 559,106 0,500 27,825 0,528 0,910 0,580 1,250 1,175 1,881 1,336 0,947 

A08-BD1-Dt-01 471,843 0,491 32,206 0,297 0,680 0,437 1,372 1,275 2,435 1,223 1,000 

C38-Csl-01 1,086,572 6,779 26,685 0,794 0,897 0,886 1,208 1,182 0,996 1,276 0,947 

FD 384,282 0,796 28,968 0,804 0,649 1,239 1,084 1,055 0,945 1,069 1,076 

A08-BD5-Dt-02 963,323 0,741 29,752 0,699 0,756 0,925 1,282 1,219 1,214 1,340 1,104 

FC2 702,200 1,551 29,657 0,952 0,758 1,257 0,895 0,751 1,015 1,073 1,063 

FC1 366,402 0,884 34,180 0,893 0,829 1,078 0,981 0,636 1,025 1,090 1,106 

FB 

PC 

1,136,518 0,437 35,959 0,394 0,473 0,834 1,156 0,934 1,058 1,056 1,269 

C03-Br-01 379,519 0,501 34,119 0,493 0,594 0,830 1,165 1,191 1,175 1,233 1,019 

C31-Cam-01 913,552 3,282 32,704 0,770 0,681 1,130 1,159 1,051 1,086 1,275 0,970 

A08-BD6-CT-03 3,406,015 2,644 30,741 0,820 0,771 1,064 1,231 1,111 1,222 1,274 0,994 

A08-BD1-Cs-03 

RO 

46,877,180 10,836 28,094 0,921 1,033 0,892 1,350 1,194 0,862 1,283 0,972 

A16-CE-03 541,326 0,387 35,103 0,656 0,827 0,794 1,289 1,178 1,131 1,336 0,897 

A08-BD6-CT-02 1,006,570 0,337 38,706 0,383 0,521 0,736 1,348 1,292 1,179 1,365 0,846 

C01-CaE-01 468,241 0,480 35,513 0,561 0,590 0,950 1,405 1,225 1,452 1,364 1,099 

FA 717,310 0,777 38,832 0,621 0,674 0,923 1,219 1,065 1,383 1,068 1,191 
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Estas razões (26,68 – 38,83) apresentam valores levemente superiores aos da Crosta Superior 

(26,24 – 27,05) (Taylor & McLennan, 2001; Kamber et al, 2005) e bem inferiores aqueles obtidos em 

mares abertos atuais (60 – 90) (Lawrence et al, 2006). Tal quadro já é reportado para o 

Neoproterozoico (Frimmel, 2010) e os carbonatos da Formação Sete Lagoas (Vieira et al, 2015; 

Kuchenbecker et al, 2016b; Paula-Santos et al, 2018; Caxito et al, 2018). Nas fácies de RO estas 

razões flutuam entre 35,10 e 38,83, com valores anômalos em 28,09 junto aos níveis sulfetados. Nos 

depósitos PC essas razões variam entre 30,74 e 35,95. Já nos de RE vão de 26,68 a 34,18, enquanto 

nos de RI oscilam entre 29,40 e 31,09. A todas as fácies, o maior aporte de terrígenos se relaciona a 

diminuição das razões Y/Ho, com as maiores razões desse parâmetro relacionadas às fácies cujos 

componentes são mais francamente marinhos. As tendências a menores valores nas associações de RE 

e RI podem ser razoavelmente relacionadas a uma maior contribuição continental nas mesmas 

(Frimmel, 2009; Zhang et al, 2015). 

As amostras carbonáticas mais puras (Al<4%AlPAAS) apresentam as menores concentrações 

totais e relativas de ETRY, via de regra menores que as do PAAS, exibindo maior fracionamento 

(Figura 6.2, Tabela 6.4). Àquelas da associação de RO relacionam-se as menores concentrações totais 

de ETRY (≈0,49 ppm), cujas assinaturas são as mais fracionadas da amostra em estudo (Pr/Yb≈0,55; 

Pr/Tb≈0,65 e Tb/Yb≈0,85). São comuns anomalias positivas em La, Eu, Gd e Y (com médias em 1,31; 

1,29; 1,28 e 37,03; respectivamente), com aquelas de Ce e Lu sutis a ausentes (com médias em 1,19 e 

1,00; respectivamente). As amostras com menor input terrígeno (Al<4%AlPAAS) da associação PC 

exibem padrões correlatos, correspondendo as fácies de brechas de colapso. Já nas amostras mais 

puras (Al<4%AlPAAS) pertencentes às associações de RE e RI, as concentrações totais em ETRY são 

em geral maiores (≈0,86 ppm), com fracionamento menos expressivo (Pr/Yb≈0,73; Pr/Tb≈0,77 e 

Tb/Yb≈0,94), em consonância com a maior influência de terrígenos junto ao ambiente proximal. São 

comuns anomalias em La, Gd e Y (com médias em 1,20; 1,24 e 30,5; respectivamente), com 

anomalias de Ce e Eu variáveis, e aquelas em Lu fracas a ausentes (com médias em 1,08; 1,35 e 1,01; 

respectivamente). O maior grau de fracionamento dessas associações é comum às fácies com maior 

cimentação espática, as quais ainda são relacionadas às maiores anomalias de Eu (que alcançam 

valores em 2,43). Ainda, a expressão desse tipo de cimentação se relaciona as únicas anomalias 

negativas de Ce da sucessão estudada (entre 0,63 e 0,75), as quais não se relacionam anomalias de Eu. 
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Tabela 6.5: Matriz de correlação de Pearson entre as concentrações dos elementos maiores, enxofre, concentração total dos elementos traço e terras rara (ppm), e as razões 

Y/Ho, Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb, das fácies com concentração de alumínio menor 4% em relação ao PAAS das associações de RO e PC. Valores maiores que 0,5 aparecem em 

negrito e menores que -0,5 em vermelho e em itálico. 

  Si Al Fe Ti Mn Mg Ca Na K P S ΣTE ΣETR Y/Ho Pr/Yb Pr/Tb Tb/Yb 

Si 1.00 

                Al -0.34 1.00 

               Fe 0.27 0.52 1.00 

              Ti -0.34 0.91 0.18 1.00 

             Mn 0.84 0.07 0.71 -0.08 1.00 

            Mg 0.76 0.33 0.73 0.19 0.91 1.00 

           Ca -0.75 -0.36 -0.65 -0.30 -0.89 -0.98 1.00 

          Na 0.10 -0.84 -0.79 -0.64 -0.43 -0.51 0.50 1.00 

         K 0.04 0.87 0.85 0.63 0.47 0.68 -0.64 -0.89 1.00 

        P -0.11 0.35 -0.19 0.44 -0.26 0.08 -0.07 -0.01 0.23 1.00 

       S 0.46 0.60 0.39 0.66 0.54 0.79 -0.86 -0.49 0.66 0.46 1.00 

      ΣTE 0.51 -0.84 -0.40 -0.73 0.09 -0.08 0.08 0.81 -0.70 -0.41 -0.32 1.00 

     ΣETR -0.24 -0.03 0.35 -0.37 -0.10 -0.10 0.30 -0.11 0.19 0.13 -0.42 -0.25 1.00 

    Y/Ho -0.34 -0.61 -0.56 -0.60 -0.65 -0.71 0.77 0.80 -0.69 -0.14 -0.78 0.57 0.29 1.00 

   Pr/Yb -0.56 0.18 0.01 0.09 -0.30 -0.39 0.43 -0.35 0.07 0.15 -0.34 -0.67 0.49 -0.15 1.00 

  Pr/Tb -0.59 0.16 -0.05 0.14 -0.30 -0.47 0.45 -0.37 -0.04 -0.16 -0.40 -0.58 0.19 -0.18 0.91 1.00 

 Tb/Yb -0.02 0.10 0.15 -0.05 -0.02 0.13 0.00 -0.11 0.26 0.71 0.10 -0.40 0.71 -0.07 0.48 0.07 1.00 
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Tabela 6.6: Matriz de correlação de Pearson entre as concentrações dos elementos maiores, enxofre, concentração total dos elementos traço e terras rara (ppm), e as razões 

Y/Ho, Pr/Yb, Pr/Tb e Tb/Yb, das fácies com concentração de alumínio menor 4% em relação ao PAAS das associações de RE e RI. Valores maiores que 0,5 aparecem em 

negrito e menores que -0,5 em vermelho e em itálico. 

  Si Al Fe Ti Mn Mg Ca Na K P S ΣTE ΣETR Y/Ho Pr/Yb Pr/Tb Tb/Yb 

Si 1.00 

                Al 0.71 1.00 

               Fe 0.69 0.85 1.00 

              Ti 0.48 0.69 0.62 1.00 

             Mn 0.40 0.21 0.61 0.06 1.00 

            Mg -0.07 -0.47 -0.27 -0.61 0.36 1.00 

           Ca -0.17 0.29 0.08 0.48 -0.47 -0.97 1.00 

          Na -0.41 -0.15 -0.23 -0.56 -0.09 -0.14 0.25 1.00 

         K 0.56 0.87 0.70 0.34 0.06 -0.41 0.27 0.16 1.00 

        P -0.04 0.47 0.50 0.03 0.33 -0.27 0.26 0.60 0.52 1.00 

       S 0.78 0.88 0.66 0.69 0.00 -0.39 0.21 -0.36 0.79 0.09 1.00 

      ΣTE 0.37 0.66 0.48 0.73 -0.25 -0.93 0.82 -0.09 0.60 0.17 0.66 1.00 

     ΣETR 0.28 0.83 0.52 0.40 -0.11 -0.48 0.41 0.20 0.84 0.62 0.65 0.52 1.00 

    Y/Ho -0.10 0.25 0.48 0.03 0.53 -0.27 0.27 0.57 0.27 0.87 -0.13 0.14 0.26 1.00 

   Pr/Yb 0.26 0.45 0.13 -0.02 -0.07 0.00 -0.06 0.16 0.36 0.35 0.26 -0.02 0.64 -0.06 1.00 

  Pr/Tb -0.01 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.38 -0.39 -0.51 -0.34 -0.14 -0.18 -0.37 -0.07 -0.28 0.41 1.00 

 Tb/Yb 0.26 0.47 0.07 -0.10 -0.20 -0.20 0.16 0.46 0.56 0.38 0.35 0.18 0.71 0.02 0.85 -0.11 1.00 
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Em relação à concentração total dos Elementos Traço (ET), as fácies com menores expressões 

do input terrígeno (Al<4%AlPAAS) das associações de RO e PC tendem a uma correlação inversa com 

Al (Tabela 6.5), enquanto as das associações de RE e RI definem correlações positivas com esses 

elemento (Tabela 6.6), ratificando a maior contribuição continental nestas últimas. 

A boa correlação entre o conteúdo de Fe com a concentração total dos ETRY (Figura 6.4) e 

com o grau de fracionamento desses últimos pode indicar a presença de óxidos e hidróxidos de 

ferromanganês (Nothdurft et al, 2004; Tang et al, 2013). Contudo, a boa correlação de Fe com os 

proxies terrígenos dificulta a diferenciação dos possíveis sinais dessas fases (Tabela 6.2, 6.3). 

  

  

Figura 6.4: Correlações de Fe com Mn, as razões Y/Ho e a concentração total dos ET e dos ETRY
1
. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

                                                           
1
 REEY (rare earth elements and yttrium) corresponde a ETRY (elementos terras raras e ítrio). 
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dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 

 

Pela análise das fácies com input terrígeno negligenciável (Al<2%AlPAAS) das associações de 

RO e PC, Fe define tendências positivas com os ETRY (r²=0,87), guardando correlações negativas 

com Al (r²=-0,44) e positivas com Mn (r²=0,52) (Figura 6.4). Dentre os metais traços alcalinos e de 

transição positivamente correlacionados a Fe (K, V, Cr, Co, Zn, Ga, Rb...) (Rajani et al, 2005), K 

(r²=0,97) e Ga (r²=0,98) foram averiguados com a razão de Y/Ho, exibindo correlações negativas com 

a mesma (r²=-0,32; r²=-0,25; respectivamente) (Bau et al, 1996; Bolhar & Van Kranendonk, 2007). 

Tal quadro sugere uma contribuição por fases de Fe e Mn no fracionamento de seus ETRY (Bau & 

Koschinsky, 2009). 

Já nas associações de RE e RI, na análise das fácies com o menor input terrígeno (Al<4% em 

relação ao PAAS), as fortes correlações entre os óxidos associados a este input são atenuadas, assim 

como as demais correspondências com os elementos traço e terras rara (Tabela 6.6). A correlação de 

Fe com Mn se fortalece, correlacionando-se positivamente ainda com Ti, Al, K, S e a alguns metais 

traços de transição (V, Cr, Ni, Ga, Rb, Cs...). Apresenta tendências positivas com a concentração total 

dos ET, dos ETRY e com as razões Y/Ho (Figura 6.4) (Bau et al, 1996; Rajani et al, 2005). Tal quadro 

novamente aponta para uma maior contribuição de terrígenos nas associações superiores de RE e RI. 

No entanto, alguma contribuição por fases ferromanganesianas não pode ser descartada, demandando, 

contudo, análises mais detalhadas para a sua verificação. 

Padrões sutilmente convexos em ETRM e ETRP, observados nos diagramas de distribuição 

dos ETRY das amostras em estudo, podem sugerir contribuições por fosfatos (Byrne et al, 1996; 

Shields & Stille, 2001). Fosfatos são comumente adsorvidos em hidróxidos e óxidos de ferro e 

manganês, argilominerais e colóides presentes nos sentimentos (Crosby et al, 1984; Crosby & Bailey, 

2012). As fácies com input terrígeno menor do que 4% em relação ao PAAS (Al<4.233,96 ppm) das 

associações de RO e PC apresentam fatores de enriquecimento de P2O5 entre 7,38 e 169,13 (Tabela 

6.7), assinalando a provável presença de fosfatos (Zhang et al, 2015). 
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Tabela 6.7: Fatores de enriquecimento dos óxidos dos elementos maiores. Fatores de enriquecimento maiores 

que 1 são mostrados em itálico; maiores que 3 são mostrados em negrito; maiores que 10 estão em negrito e 

itálico com fundo cinza claro; maiores que 50 são apresentados em negrito e itálico com fundo em cinza médio; 

e aqueles maiores que 100 estão em negrito e itálico com fundo em cinza escuro. 

AMOSTRA 
ASS. DE 

FÁCIES 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO CaO Na2O K2O P2O5 MnO 

C16-CamfE-01 

RI 

1.46 1.00 1.32 1.35 45.31 1735.82 1.41 1.97 3.49 4.69 

A08-BD5-CT-01 1.44 1.00 1.15 0.98 5.04 197.10 0.36 1.15 1.70 2.20 

A08-BD5-CE-02 1.65 1.00 1.19 0.98 21.51 327.18 0.27 1.58 2.08 2.94 

C39-Fn-01 1.92 1.00 1.23 1.13 161.42 790.33 0.40 1.79 2.83 4.36 

A08-BD3-Dt-02 

RE 

5.07 1.00 1.51 1.06 308.03 843.57 0.52 1.51 1.82 8.26 

A08-BD3-Dt-01 0.51 1.00 1.30 1.84 463.64 1916.26 0.99 0.23 3.67 9.48 

A08-BD3-DE-01 1.45 1.00 1.59 1.44 138.73 1235.67 0.93 1.41 3.79 8.43 

A08-BD6-Dt-01 0.45 1.00 2.33 1.24 913.06 2329.53 0.87 1.59 1.77 14.60 

A08-BD1-Dt-01 0.41 1.00 2.33 1.76 682.47 1957.39 1.72 1.13 5.67 17.18 

C38-Csl-01 1.34 1.00 1.03 1.04 3.90 81.67 0.12 1.36 1.66 0.72 

FD 0.00 0.99 1.07 0.00 664.57 2020.69 2.52 2.24 4.31 6.81 

A08-BD5-Dt-02 3.52 1.00 1.65 1.04 364.62 1061.87 0.61 1.58 2.68 10.15 

FC2 0.67 1.00 0.83 0.37 124.52 380.61 0.76 2.33 2.66 2.74 

FC1 0.80 0.98 1.77 0.00 451.78 1261.88 2.10 1.90 7.54 9.09 

FB 

PC 

5.29 0.94 5.15 0.00 2057.85 5706.20 5.62 1.82 98.05 60.82 

C03-Br-01 0.42 1.00 2.33 1.27 601.81 1559.85 0.42 1.47 39.37 15.46 

C31-Cam-01 0.89 1.00 1.89 1.17 4.42 986.93 0.69 1.08 7.38 3.44 

A08-BD6-CT-03 1.34 1.00 1.31 1.09 9.74 412.72 0.46 1.59 2.00 2.81 

A08-BD1-Cs-03 

RO 

1.17 1.00 1.93 0.90 7.10 18.93 0.12 1.57 1.53 0.36 

A16-CE-03 0.25 1.00 2.05 1.35 156.36 4523.74 1.96 1.03 34.05 14.15 

A08-BD6-CT-02 0.20 1.00 1.55 1.40 9.21 5520.53 3.92 0.82 66.15 3.44 

C01-CaE-01 0.47 1.00 1.45 1.56 409.15 2982.83 1.88 1.19 169.13 7.81 

FA 0.00 0.95 3.21 0.00 63.37 7215.07 3.76 1.22 96.97 0.00 

 

Na amostra total da primeira associação (RO), os teores de P correlacionam-se com aqueles de 

Mg (r²=0,80), enquanto naquela da segunda (PC) esse elemento se relaciona com as concentração de 

Mg e Mn (r²=0,86 e r²=0,23; respectivamente), os quais são bem correlacionados entre si (r²=0,67). A 

correlação de P com ETRY (Figura 6.5) sugere uma contribuição de suas fases para a sua assinatura 

(Loope et al, 2013), sendo as amostras com menor input terrígeno (Al<4% em relação ao PAAS) 

melhor correlacionado as razões de Tb/Yb (r²=0,71) (Tabela 6.5). A análise das amostras com input 

terrígeno negligenciável (Al <2% em relação ao PAAS) dessas associações (RO e PC) reforçam essas 

correlações, sendo observada correlação positiva de P com Ca (r²=0,96), ambos sendo negativamente 

correlacionados com Al (Ca: r²=-0,99; P: r²=-0,97), o que sugere uma origem autigênica para os 

mesmos (Nagarajan et al, 2011). A correlação preferencialmente positiva de P com Y/Ho é reforçada 

(r²=0,94) (Figura 6.5) corroborando para a presença dessas fases (Byrne et al, 1996; Hoffman D.L. et 
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al, 1998). São notáveis, nessa abordagem, as correlações de P com Ba, Cu e U (r²=0,99; r²=0,90 e 

r²=0,88; respectivamente), sugerindo uma possível vinculação a paleoprodutividade (Tribovillard et al, 

2006; Calvert & Pedersen, 2007). A maior expressão de P2O5 nas fácies estromatolíticas (teor em 

0,315%, com o maior fator de enriquecimento de 169,13) corrobora para essa premissa (Kamber et al, 

2014). 

Os fatores de enriquecimento de P2O5 nas fácies de RE e RI são consideravelmente menores 

que dos pacotes inferiores (entre 1,65 e 7,54), coincidindo com os menores teores de seus óxidos 

(média em 0,02%). Seu menor fator de enriquecimento se associa ao maior input terrígeno 

(31%AlPAAS), enquanto fácies estromatolíticas são geralmente relacionadas aos seus maiores fatores de 

enriquecimento (Tabela 6.7). As correlações positivas de P com a concentração total dos ETRY 

(Figura 6.5) pode repercutir a influência de fases fosfáticas na assinatura do último (Tang et al, 2013; 

Loope et al, 2013), isto, contudo, podendo repercutir a sua boa correspondência com a fração terrígena 

(proxies Al) (Tabela 6.3). 

As correlações elementares entre as amostras com menor input terrígeno (Al<4% em relação 

ao PAAS) sugere que as concentrações de P estão bem correlacionadas com as fases de terrígenas 

(Tabela 6.6), apesar da atividade microbiana ter nítida influência em sua expressão (Bailey et al, 2007; 

Crosby & Bailey, 2012). Se fases ferromanganesianas realmente ocorrerem nessas associações (RE e 

RI), a expressão desses fosfatos também está potencialmente correlacionada à remobilização 

diagenética junto a elas (Bjerrum & Canfield, 2002; Tribovillard et al, 2006). Razões Y/Ho 

correlacionam-se positivamente com os teores de P (r²=0,86) (Figura 6.5). Sua boa correlação com a 

concentração total dos ETRY é mantida (r²=0,62), e com a dos ET é sutilmente acentuada (r²=0,16), e 

o aumento dos seus teores são melhor relacionados as razões de fracionamento Pr/Yb e Tb/Yb 

(r²=0,35 e r²=0,37; respectivamente). A correlação positiva entre P e Ca, U, Sr e Y, ainda que fracas a 

intermediárias (r²=0,26; r²=0,33; r²=0,19 e r²=0,77; respectivamente), reforça a possibilidade de uma 

presença autigênica para essas fases (Hoffman et al, 1998). 
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Figura 6.5: Correlações P com ETRY e as razões Y/Ho. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 

 

Metais traços adsorvidos nas fases detríticas, hidrotermais, hidrogênicas e biogênicas 

presentes no ambiente deposicional tendem a serem remobilizados abaixo da interface sedimento-água 

por gradientes redox, podendo ser capturados pela formação de sulfetos autigênicos (Tribovillard et al, 

2006). 

Em toda a sucessão estudada, a assinatura das fases sulfetadas autigênicas apresentam 

correlações positivas com os parâmetros geoquímicos de alteração diagenética. Nas duas primeiras 

associações (RO e PC), as concentrações de Ni, Cu, Zn e Pb apresentam correlações mais fracas com 

os teores de Al (r²=0,55; r²=0,15; r²=0,06 e r²=0,27; respectivamente) em relação aos demais traços 

(r²≈0,99; exceto Sr), sendo os fatores de enriquecimento desses elementos, junto aos de Co e U, 

acentuados, especialmente junto as fácies em que o input terrígeno é menos expressivo (Tabela 6.8). 

As fases sulfetadas ocorrem disseminadas e aparentam se relacionar, principalmente, às expressões de 

Zn, Ni, Cs e de imóveis. Nas sucessões de RE e RI, as concentrações de Co, Zn, Pb, Cu, Ta e Th são 

fraca a inversamente correlacionadas as concentrações de Al, sendo, também, junto as concentrações 

de Ni e U, enriquecidos principalmente junto as menores expressões de Al. Estas fases autigênicas 

aparentam se relacionar a expressão dos elementos imóveis e das concentrações de Co, Cu, Zn e Pb. 
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Tabela 6.8: Fator de enriquecimento dos elementos traço. Fatores de enriquecimento maiores que 1 são 

mostrados em itálico; maiores que 3 são mostrados em negrito; maiores que 10 estão em negrito e itálico com 

fundo cinza claro; maiores que 50 são apresentados em negrito e itálico com fundo em cinza médio; e aqueles 

maiores que 100 estão em negrito e itálico com fundo em cinza escuro. (Parte I). 

AMOSTRA 
ASS. DE 

FÁCIES 
Sc V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr 

C16-CamfE-01 

RI 

1.83 1.43 1.14 4.23 3.46 1.59 7.26 1.08 1.94 340.37 

A08-BD5-CT-01 1.25 0.88 0.92 1.99 1.16 0.89 1.85 1.20 1.10 26.94 

A08-BD5-CE-02 1.26 0.98 0.96 1.77 1.31 1.76 3.04 1.16 1.48 28.37 

C39-Fn-01 1.32 1.50 1.12 3.06 2.16 1.18 7.44 1.29 1.83 43.51 

A08-BD3-Dt-02 

RE 

1.11 1.99 0.92 5.36 2.34 3.13 35.59 1.06 1.72 31.39 

A08-BD3-Dt-01 1.94 2.62 1.47 5.72 3.47 2.99 28.46 0.84 0.39 126.65 

A08-BD3-DE-01 1.31 1.62 1.11 11.51 3.02 2.23 3.73 1.19 1.58 196.24 

A08-BD6-Dt-01 1.20 0.51 2.23 1067.27 8.29 1.71 30.34 0.75 2.32 93.77 

A08-BD1-Dt-01 1.59 3.99 1.24 11.90 4.37 3.12 47.30 0.95 1.39 94.81 

C38-Csl-01 1.25 1.04 1.04 0.93 1.11 1.06 2.04 1.19 1.33 7.09 

FD 0.00 1.82 1.03 53.49 2.15 8.42 35.81 1.46 3.02 49.08 

A08-BD5-Dt-02 1.09 1.35 1.02 8.63 2.69 3.79 72.03 1.07 1.58 36.90 

FC2 0.00 2.03 1.04 7.07 1.03 22.83 19.28 1.50 3.36 11.35 

FC1 0.00 2.77 1.34 21.39 1.93 8.44 51.71 1.70 2.51 39.13 

FB 

PC 

0.00 2.09 2.75 22.15 6.98 105.17 2335.34 2.83 2.69 82.55 

C03-Br-01 1.28 1.17 1.28 14.26 3.81 2.95 56.13 1.17 2.07 31.95 

C31-Cam-01 2.00 0.90 0.86 1.83 2.13 2.37 3.83 1.05 1.30 82.55 

A08-BD6-CT-03 1.30 0.93 1.12 1.93 1.84 1.52 1.96 1.25 1.56 50.56 

A08-BD1-Cs-03 

RO 

1.15 0.73 0.84 1.57 0.88 1.44 4.81 1.26 1.87 0.91 

A16-CE-03 1.46 0.56 0.90 8.18 8.56 0.00 10.16 0.73 1.08 253.22 

A08-BD6-CT-02 1.51 0.51 1.03 9.27 70.74 163.70 5.81 0.56 0.84 524.24 

C01-CaE-01 1.32 0.89 0.96 7.86 5.15 9.51 9.84 0.89 1.33 128.60 

FA 0.00 1.17 1.54 11.43 3.28 178.27 0.00 1.09 1.48 463.40 

 

A fácies com maior manifestação de sulfetos (A08-BD1-Cs-03), pertencente à sequência de 

RO, apresenta o maior input terrígeno (52%AlPAAS). Apresenta as maiores concentrações de elementos 

(ETRY=10,14 ppm; ET=46.877,2 ppm), com exceção para Ni e Cu (que apresentam os menores 

fatores de enriquecimento desta sucessão junto a esta fácies, em 0,88 e 1,43, respectivamente) e Ca e 

Sr, esses dois últimos com teores significativamente baixos (Tabela 6.4). Apresenta certo 

enriquecimento em Fe e Pb (fatores de enriquecimento em 1,56 e 1,79, respectivamente), que é 

distintamente mais acentuado em Zn, Cs e U (4,8; 4,73; 4,65, respectivamente). Também se relaciona 

a anomalia mais negativa de Eu (0,86) de toda a sucessão e as menores razões Y/Ho (28,09) de sua 

associação. 

Considerando o enriquecimento preferencial de Zn e Cs junto a esta fácies, a relação de suas 

concentrações com as razões Y/Ho foram averiguadas nas fácies de RO, fornecendo correlações 
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negativas (r²=-0,76 e r²=-0,80; respectivamente). Estes fatos reforçam a hipótese de uma gênese 

autigênica para as fases sulfetadas (Hoffman et al, 1998). 

Tabela 6.8: Fator de enriquecimento dos elementos traço. Fatores de enriquecimento maiores que 1 são 

mostrados em itálico; maiores que 3 são mostrados em negrito; maiores que 10 estão em negrito e itálico com 

fundo cinza claro; maiores que 50 são apresentados em negrito e itálico com fundo em cinza médio; e aqueles 

maiores que 100 estão em negrito e itálico com fundo em cinza escuro. (Parte II). 

AMOSTRA 
ASS. DE 

FÁCIES 
Y Zr Nb Cs Ba Hf Ta Pb Th U 

C16-CamfE-01 

RI 

3.19 1.16 1.00 3.87 5.08 1.33 1.16 14.89 1.36 11.51 

A08-BD5-CT-01 3.04 0.93 0.96 2.86 1.15 1.03 0.87 1.54 0.98 1.76 

A08-BD5-CE-02 2.79 0.95 0.97 3.45 1.19 1.02 0.96 3.52 1.06 2.97 

C39-Fn-01 2.47 1.05 1.01 5.00 1.21 1.14 1.08 4.41 1.16 7.16 

A08-BD3-Dt-02 

RE 

1.89 0.84 0.80 3.24 1.30 0.85 1.35 5.50 2.11 14.67 

A08-BD3-Dt-01 2.72 1.26 1.44 2.01 9.37 1.41 1.94 12.01 22.37 18.49 

A08-BD3-DE-01 2.93 0.87 1.01 2.68 4.01 0.97 1.97 6.58 1.10 8.27 

A08-BD6-Dt-01 2.92 0.45 3.07 6.01 6.46 0.48 148.75 19.29 43.50 11.88 

A08-BD1-Dt-01 2.85 0.87 1.04 2.27 1.59 0.86 2.03 44.26 10.92 19.76 

C38-Csl-01 1.36 1.01 1.02 3.52 0.87 1.18 0.97 1.14 1.06 2.78 

FD 4.56 3.97 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 21.19 1.52 17.63 

A08-BD5-Dt-02 2.48 0.86 0.72 3.05 1.54 0.91 1.47 7.46 1.20 7.55 

FC2 1.66 1.36 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 23.15 3.00 9.90 

FC1 3.85 3.34 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 94.83 8.21 15.55 

FB 

PC 

11.47 11.32 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 232.79 13.99 79.09 

C03-Br-01 2.83 0.77 0.98 4.13 1.30 0.80 2.03 101.74 6.79 14.88 

C31-Cam-01 6.65 0.82 0.83 5.38 1.10 0.92 0.97 3.26 1.06 5.39 

A08-BD6-CT-03 2.27 1.03 1.09 3.96 1.49 1.14 1.89 3.60 1.08 5.25 

A08-BD1-Cs-03 

RO 

1.31 0.88 1.06 4.73 2.47 1.04 1.05 1.80 1.18 4.65 

A16-CE-03 4.05 0.65 0.64 3.27 1.52 0.59 1.25 19.36 9.06 14.37 

A08-BD6-CT-02 5.12 0.66 0.63 1.43 2.23 0.74 1.82 4.73 0.98 18.34 

C01-CaE-01 4.01 0.98 0.83 2.44 1.51 0.89 1.66 3.96 0.84 18.04 

FA 12.59 8.14 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 29.71 2.75 31.74 

 

6.1.3– Assinatura diagenética 

Razões entre abundâncias e combinações de elementos traço e terras raras (Tabela 6.10), além 

das composições isotópicas, são comumente utilizadas na análise de alterações pós-deposicionais 

(Brand & Veizer, 1980; Jacobsen & Kaufman, 1999; Aubet et al, 2012). 
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Tabela 6.9: Concentrações dos elementos Mn, Mg, Na, Sr e Ba (ppm), e razões MgO/CaO, Fe/Sr, Mn/Sr, Ca/Sr e Rb/Sr das amostras em estudo. 

AMOSTRA 
ASS. DE 

FÁCIES 
Mn Mg Na Sr Ba MgO/CaO Fe/Sr Mn/Sr Ca/Sr Rb/Sr 

C16-CamfE-01 

RI 

92.9341 13929.9218 289.3224 1584.7761 76.9406 0.0443 0.8827 0.0586 235.0896 0.0046 

A08-BD5-CT-01 317.5249 11276.6034 534.1336 912.1926 126.5805 0.0434 9.7376 0.3481 337.2874 0.0328 

A08-BD5-CE-02 255.5688 29005.5948 244.8112 579.4715 79.1942 0.1116 9.5352 0.4410 531.5679 0.0418 

C39-Fn-01 139.4012 80081.9749 133.5334 326.8899 29.6212 0.3467 6.4188 0.4264 837.3573 0.0337 

A08-BD3-Dt-02 

RE 

193.6127 111921.7963 126.1149 172.7320 23.2250 0.6199 10.9327 1.1209 1238.7750 0.0439 

A08-BD3-Dt-01 123.9121 93951.5941 133.5334 388.6478 93.4585 0.4108 2.3395 0.3188 697.4935 0.0025 

A08-BD3-DE-01 201.3572 51377.8936 229.9742 1100.6315 73.0924 0.1906 1.8429 0.1829 290.2546 0.0064 

A08-BD6-Dt-01 131.6567 127600.4962 81.6037 198.4497 44.4187 0.6654 5.6391 0.6634 1145.2230 0.0198 

A08-BD1-Dt-01 193.6127 119218.4220 200.3001 250.8281 13.6557 0.5919 5.5769 0.7719 951.6645 0.0117 

C38-Csl-01 193.6127 16342.0295 333.8335 449.5779 178.7182 0.0812 33.1369 0.4307 530.7928 0.1498 

FD 113.8068 117226.4141 368.7911 131.0552 27.5616 0.5583 4.9610 0.8684 1898.3230 0.0493 

A08-BD5-Dt-02 201.3572 112102.7044 126.1149 171.8298 23.3051 0.5829 10.1760 1.1718 1326.3850 0.0343 

FC2 163.6021 109176.2188 514.4329 150.6795 89.0311 0.5554 17.0831 1.0858 1545.9560 0.2369 

FC1 195.9645 119361.6797 398.7354 156.5437 28.1210 0.6078 10.4917 1.2518 1486.5430 0.0514 

FB 

PC 

256.5719 121899.1250 238.8332 74.0387 9.5629 0.6122 14.7179 3.4654 3186.4500 0.0261 

C03-Br-01 209.1018 126153.2316 59.3482 101.4398 13.4261 0.6550 16.5478 2.0613 2250.2970 0.0518 

C31-Cam-01 123.9121 2472.4104 259.6483 698.7993 30.2550 0.0076 5.2046 0.1773 551.1492 0.0126 

A08-BD6-CT-03 216.8463 11638.4196 363.5076 914.9114 87.6790 0.0401 5.8864 0.2370 376.2800 0.0248 

A08-BD1-Cs-03 

RO 

162.6347 49327.6020 548.9706 96.1890 845.5113 0.6371 479.1775 1.6908 954.0102 1.6381 

A16-CE-03 108.4231 18573.2291 155.7890 455.5323 8.9007 0.0587 1.8425 0.2380 823.5138 0.0034 

A08-BD6-CT-02 23.2335 964.8431 274.4853 832.1317 11.5149 0.0028 0.6724 0.0279 485.4266 0.0013 

C01-CaE-01 77.4451 62895.7077 192.8816 299.3867 11.4260 0.2329 2.5698 0.2587 1069.2080 0.0083 

FA 59.4076 5640.9761 222.6508 621.0516 13.4464 0.0149 1.6593 0.0957 717.7688 0.0026 
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Correlações negativas entre as concentrações de Mn e Sr (Figura 6.6) podem repercutir o 

reequilíbrio das fases precipitadas com águas meteóricas no ambiente diagenético, visto a tendência de 

enriquecimento em Mn e a de remoção de Sr do sistema ao longo da diagênese (Brand & Veizer, 

1980; Banner & Hanson, 1990). Na sucessão de RO e de PC, a correlação negativa entre estes termos 

(r²=-0,98) é melhor averiguada nas amostras com input terrígeno negligenciável (Al<2%AlPAAS). Já as 

associações de RE e RI apenas apresentam correlações intermediárias negativas (r²=-0,32) junto aos 

menores inputs de terrígenos (Al<4%AlPAAS). 

Similarmente, o Ba e o Na podem também ser remobilizados ao longo da diagênese (Brand & 

Veizer, 1980). Correlações de Na e Ba com Sr destas associações fornecem uma tendência geral 

positiva (fácies com menor input terrígeno: r²=0,57 e r²=0,13, para associação de RO e fácies de 

brecha; r²=0,19 e r²=0,67, para as associações de RE e RI, respectivamente). Isso sugere uma possível 

participação destes elementos na estabilização diagenética (Li & Jones, 2014). 

Os teores de Mg exibem correlação negativa com os de Sr (r²=-0,73) para toda a sucessão em 

estudo. Tal fato indica a tendência de aumento de seus teores, a qual é provavelmente relacionada ao 

reequilíbrio diagenético durante a dolomitização, sendo essa relação corroborada pela correlação 

positiva entre MgO/CaO e Mn/Sr (r²=0,72) (Figura 6.6) (Brand & Veizer, 1980). 

  

Figura 6.6: Correlações Mn com Sr e entre as razões MgO/CaO e Mn/Sr. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

137 
 

6.1.4– Anomalias de Ce e Eu 

Anomalias de Ce registram um sinal consequente da história do potencial redox (German & 

Elderfield, 1990), da alcalinidade e dos processos de remoção de Ce por partículas (Pourret et al, 

2009; Sholkovitz, 1992) na coluna da água e nas águas intersticiais (Shields & Stille, 2001). Ainda 

podem ser herdadas da assinatura dos fluidos e/ou da matéria em suspensão contribuintes (Dubinin, 

2004). 

Pela análise proposta por Bau & Dulski (1996) para o reconhecimentos de anomalias 

verdadeiras e aparentes de Ce, apenas duas fácies apresentam anomalias negativas verdadeiras (FC1, 

FC2), enquanto oito delas apresentam anomalias positivas verdadeiras (A08-BD6-CT-02, C03-Br-01, 

A08-BD5-Dt-02, C38-Csl-01, A08-BD1-Dt-01, A08-BD6-Dt-01, A08-BD5-CT-01, C16-CamfE-01), 

as demais sendo aparentes (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7: Diagrama de Bau & Dulski (1996). I: sem anomalia; IIa: anomalia positiva de La, sem anomalia de 

Ce; IIb: anomalia negativa de La, sem anomalia de Ce; IIIa: anomalia positiva de Ce; IIIb: anomalia negativa de 

Ce. Ao lado são apresentados os valores de Ce/Ce* e Pr/Pr* calculados de acordo com o proposto pelos mesmos 

autores para as amostras analisadas no presente estudo. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 
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A dispersão das correlações entre as expressões da anomalia de Ce e as concentrações totais de 

ETRY, o grau de fracionamento dos ETRY e as razões Y/Ho, definem tendências gerais 

preferencialmente negativas (Figuras 6.8). Contudo, nos níveis com maiores inputs terrígenos 

(Al>4%AlPAAS), a concentração total dos ETRY e o grau de depleção em ETRL em relação a ETRM 

(Pr/Tb) tende a correlações preferencialmente positivas com as anomalias de Ce (r²=0,70; r²=0,42; 

respectivamente). 

Segundo o diagrama de Bau & Dulski (1996), os níveis com maior aporte terrígeno em geral 

apresentam anomalias aparentes, coincidindo com as assinaturas tipicamente crustais (Cangemi et al, 

2010; Loope et al, 2013), sugerindo um controle do input terrígeno sobre a expressão dessas 

anomalias (Loope et al, 2013; Ali & Wagreich, 2017). 

As razões Pr/Pr* se correlacionam positivamente as concentrações totais dos ETRY junto aos 

menores inputs terrígenos (Figuras 6.8). Correlações preferencialmente negativas são observadas para 

as amostras com maior input de terrígenos. Isto sugere uma influência do enriquecimento dos ETRY 

na expressão das anomalias de Ce (Loope et al, 2013). 

  

Figura 6.8: Correlações entre as anomalias de Ce/Ce* e de Pr/Pr* com a concentração total do ETRY. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 
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O enriquecimento de Ni, Cu, Zn, Pb, Co e U nas fácies menos influenciadas por input 

terrígeno, pode indicar a presença de gradientes redox no ambiente deposicional e/ou diagenético 

(Tribovillard et al, 2006). 

Nas associações de RO e PC, apenas duas fácies apresentam anomalias positivas verdadeiras. 

Correspondem a um nível lutítico e a uma brecha de colapso, cujas concentrações totais de ETRY, 

bem fracionados, são baixas (A08-BD6-CT-02; C03-Br-01), e as anomalias de Eu são médias (≈1,17). 

Ao ambiente de RE e RI foram reconhecidas seis fácies com anomalias positivas de Ce e duas 

com anomalias negativas. Do primeiro grupo, duas correspondem a níveis margosos (C38-Csl-01; 

A08-BD5-CT-01), sendo o restante estromatolíticos (A08-BD5-Dt-02; C16-CamfE-01), as quais é 

comum a co-ocorrência de anomalias positivas de Eu. Duas destas possuem intensa representação de 

cimentação espática (A08-BD1-Dt-01; A08-BD6-Dt-01), e apresentam o melhor fracionamento e a 

menor concentração total de ETRY. O segundo grupo compreende duas fácies estromatolíticas (FC1; 

FC2) correspondentes a barreiras de inframaré, cujas concentrações de ETRY variam entre 0,88 e 

1,55, sendo enriquecidos em terras raras médios. 

O fracionamento de Eu é particularmente dependente da temperatura e de condições 

fortemente redutoras, sendo ainda influenciados pela alcalinidade (Macrae et al, 1992, Dubinin, 2004). 

Sua presença também pode ser herdada da composição da área fonte de seus sedimentos ou do próprio 

ambiente diagenético (Macrae et al, 1992; McCormack et al, 2015). 

Anomalias positivas de Eu podem repercutir efeitos da interferência analítica de Ba (Bau & 

Dulski, 1996), tal premissa podendo ser detectada pela avaliação da correlação entre as razões Ba/Nd e 

Eu/Eu* das amostras (Shields & Stille, 2001). As presentes amostras mostram correlações globais 

positivas entre esses termos (Figura 6.9), contudo o conjunto isolado daquelas das associações de RO 

e PC tendem a correlações negativas (r²=-0,46). Disso, a exceção do desvio de uma amostra com 

cimentação mesodiagenética intensa, as expressões das anomalias de Eu das associações de RE e RI 

podem repercutir tais tipos de interferência (r²=0,40). 

A correlação dessas anomalias com a concentração total dos ETRY exibe tendências gerais 

negativas (r²=-0,40) (Figura 6.10). As associações de base (RO e PC) apresentam correlações 

negativas entres essas anomalias e às razões Pr/Yb e Pr/Tb (r²=-0,34; r²=-0,48; respectivamente), 

enquanto nas associações de topo (RE e RI) correlações negativas são verificadas entre as anomalias 

de Eu e de Pr/Yb e Tb/Yb (r²=-0,78; r²=-0,90; respectivamente) (Figura 6.10). Esse quadro sugere que 

a sua incorporação não foi desacoplada dos demais terras rara (Kamber & Webb, 2001; Bolhar & Van 

Kranendonk, 2007). 
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Figura 6.9: Correlação das anomalias de Eu/Eu* com as razões Ba/Nd. Ao lado é apresentada tabela com os 

seus respectivos valores para as amostras analisadas. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 

 

Junto ao nível sulfetado (A08-BD1-Cs-03) as concentrações dos elementos imóveis são 

anomalamente altas, associando-se anomalias negativas de Eu. Esse nível apresenta o maior input 

terrígeno (52%AlPAAS) com as maiores concentrações de traços e ETRY e as menores razões Y/Ho de 

sua associação (RO). Os ETRY apresentam uma distribuição planar, com os menores fracionamentos 

associados. 
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Figura 6.10: Correlações das anomalias de Eu/Eu* com a concentração total dos ETRY e com as razões Pr/Yb. 

Círculo branco: carbonatos da RO, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango branco com 

ponto: nível sulfetado da RO (Al=0,53%AlPAAS; frequentemente omitido por seus valores anormais); Circulo 

branco com ponto: dolomitos do PC; Losango branco: carbonatos do PC, com concentração de Al>4% em 

relação ao PAAS; Círculo cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango 

cinza: dolomitos da RE, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS; Círculo cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al<4% em relação ao PAAS; Losango cinza com ponto: carbonatos 

dolomíticos da RI, com concentração de Al>4% em relação ao PAAS. 

 

A presença de sulfetos diagenéticos implica a influência de condições redutoras nesse 

ambiente (Macrae et al, 1992), que seria consistente com o estabelecimento das anomalias de Eu e Ce 

observadas (Shields & Stille, 2001; McCormack et al, 2015; German & Elderfield, 1990). Além de 

uma estratificação redox abaixo da interface sedimento-água, essas características podem se vincular a 

degradação da matéria orgânica e/ou a fluidos hidrotermais (Shields & Stille, 2001; Kamber et al, 

2014). 

A maior expressão positiva (2,43) dessas anomalias se relaciona àquela cujo desvio não se 

correlaciona ao aumento das razões de Ba/Nd (Figura 6.9). Apesar das demais aparentarem 

corresponder a interferências analíticas de Ba, o conjunto das anomalias mais positivas de Eu se 

equipara pela presença de significativa alteração mesodiagenética, relacionada principalmente a 

cimentações espáticas. Estas apresentam anomalias de Eu entre 1,37 e 2,43, sendo acompanhadas por 

anomalias aparentes a positivas de Ce (1,01 a 1,08). Possuem concentrações totais de ETRY entre 0,49 

a 0,94 ppm, com graus diversos de fracionamento e razões Y/Ho entre 27,8 e 33,4. As maiores 

anomalias (1,88 e 2,43) se relacionam ao maior fracionamento, a contribuições detríticas 

negligenciáveis (<1,3% AlPAAS), anomalias positivas de Ce e a maior intensidade de cimentação 

espática. 
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6.2- ISÓTOPOS DE CARBONO E OXIGÊNIO 

As composições isotópicas obtidas nas amostras da sucessão em estudo estão apresentadas nas 

figuras 6.11 e 6.12. 

Os valores de δ
13

C variam entre 0,38 e 1,25‰ (≈0,85‰) ao longo da sucessão de RO, com os 

δ
18

O variando entre -7,88 e -6,91‰ (≈-7,35‰). Valores anômalos se relacionam ao nível sulfetado 

(A08-BD1-Cs-01), em que δ
13

C se apresenta em -0,01‰ e δ
18

O em -4,29‰. As maiores expressões 

das razões de Mn/Sr, Fe/Sr e Rb/Sr (1,69; 479,178; e 1,63; respectivamente) e as menores 

concentrações de Sr (96,18 ppm) são coincidentes com este nível. 

A associação PC possui δ
13

C variando entre 0,85 e 1,02‰ (≈0,94‰), enquanto δ
18

O oscilam 

entre -8,91 e -7,01‰ (≈-7,96‰). Valores anomalamente altos em δ
13

C ocorrem junto a níveis 

doloareníticos ricos em terrígenos (A08-BD6-CT-03, 9% em relação ao PAAS), com δ
13

C em 7,82‰ 

e δ
18

O em -6,91‰. A média de suas composições isotópicas para as demais fácies é similar aquela da 

associação subjacente, provavelmente refletindo um sinal herdado do retrabalhamento deste 

arcabouço. 

Nas fácies de ambiente proximal parcialmente restrito de RE e RI, os valores de δ
13

C variam 

entre 7,27 e 9,33‰ (≈8,00‰) e os de δ
18

O variam entre -2,81 e -7,60‰ (≈-5,77‰). Os níveis mais 

alterados diageneticamente, em geral relacionados a expressivas cimentações calcíticas espáticas, 

apresentam valores entre -0,11 e 3,08‰ (≈1,01‰) e -6,80 e -2,72‰ (≈-4,51‰), respectivamente. 

Os valores de δ
18

O apresentam correlações gerais positivas com as razões de alteração 

diagenética (Mn/Sr: r²=0,41; Ca/Sr: r²=0,32; Rb/Sr: r²=0,26), e negativas com a concentração de Sr 

(r²=-0,42). As correlações de δ
13

C com esses parâmetros são inversas (Mn/Sr: r²=-0,27; Ca/Sr: r²=-

0,44; Rb/Sr: r²=-0,23; Sr: r²=0,49). 

Correlações positivas entre os isótopos de carbono e oxigênio podem ser indicativas da 

alteração diagenética meteórica sobre os valores desses isótopos (Fio et al, 2010; Schobben et al, 

2016). Para a associação de RO, tal correlação não é observada. Os valores dos δ
18

O possuem pouca 

flutuação, representando os valores mais baixos analisados, possivelmente repercutindo a 

reestabilização do seu sinal no ambiente diagenético meteórico (Allan & Matthews, 1982; Veizer, 

1983). Tal fato é corroborado pelas correlações positivas observadas entre os isótopos de oxigênio e as 

razões Mn/Sr (r²=0,93), Ca/Sr (r²=0,24) e Rb/Sr (r²=0,97) e negativa com Sr (r²=-0,60). O sinal 

isotópico do carbono é menos susceptível a alteração por fluidos diagenéticos e metamórficos 

(Frimmel, 2010), sendo a baixa flutuação de seus valores – aliada as expressões de δ
18

O, 
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Figura 6.11: Perfil estratigráfico da Pedreira Divisa (430586 W, 7745065 N – Alt. 671 m). Locação das 

amostras e respectivas fácies são apresentadas, junto com os perfis isotópicos obtidos para o oxigênio e o 

carbono. Circulos envoltos por preto representam as amostras estromatolíticas, enquanto círculos pretos envoltos 

por azul (δ
18

O) e vermelho (δ
13

C) correspondem à amostra sulfetada. 



Meyer, B.O., 2018, Petrologia e Geocronologia das fácies carbonáticas... 

144 
 

via de regra maiores que -8‰ – potencialmente relacionada ao seu sinal primário (Nagarajan et al, 

2013). Essa premissa é corroborada por correlações negativas de δ
13

C com as razões de alteração 

diagenética (Mn/Sr: r²=-0,78; Ca/Sr: r²=-0,54; Rb/Sr: r²=-0,78) e positiva com Sr (r²=0,71). A amostra 

dessa associação (RO) com input terrígeno negligenciável, cujas razões elementares e concentração de 

Sr (832,13 ppm) sugerem o menor grau de alteração diagenética, apresenta valores de δ
13

C em 0,84‰, 

indicando uma assinatura similar aquela de sedimentos carbonáticos oceânicos para essa sucessão 

(Veizer et al, 1999; Swart, 2008). 

Correlação positiva entre os valores dos isótopos de carbono e oxigênio (r²=0,55) é única à 

associação PC. Isso sugere a alteração de ambos os sinais desse arcabouço pela influência do ambiente 

meteórico durante os prolongamentos da exposição subaérea. As correlações do sinal do carbono com 

as razões utilizadas como parâmetros de alteração diagenética são negativas (Mn/Sr: r²=-0,49; Ca/Sr: 

r²=-0,59; Rb/Sr: r²=-0,23) e com a concentração de Sr é positiva (r²=0,72). Os isótopos de oxigênio 

exibem fortes correlações negativas com todas estas razões (r²≈-0,99) e positiva com Sr (r²=0,98). 

Valores de δ
18

O em -8,91‰ são coincidentes com as brechas de colapso. Nelas, a melhor 

permoporosidade pode ter otimizado o fluxo de águas intersticiais (Beckert et al, 2016) , 

intensificando os efeitos da diagênese (Jacobsen & Kaufman, 1999). Valores de δ
13

C em 0,85‰ junto 

a essas fácies sugerem que a dissolução do próprio arcabouço exposto teria sido a principal fonte de 

carbono para esses fluídos (Veizer et al, 1999). 

Os valores isotópicos de carbono e oxigênio das amostras de RE e RI exibem correlações 

preferencialmente negativas entre si (r²=-0,46). δ
18

O definem preferencialmente correlações positivas 

com os parâmetros geoquímicos de alteração diagenética (Mn/Sr: r²=0,86; Ca/Sr: r²=0,74; Rb/Sr: 

r²=0,35) e negativas com a concentração de Sr (r²=-0,58). Para as amostras que texturalmente exibem-

se mais alteradas, δ
13

C correlacionam-se negativamente com tais parâmetros (Mn/Sr: r²=-0,46). A 

amostra com input terrígeno negligenciável menos alterada apresenta valores de δ
13

C em 8,58‰ e de 

δ
18

O em -6,37‰ (Sr=1.584,78 ppm). Os altos valores reconhecidos potencialmente refletem o 

fracionamento isotópico primário, repercutindo as condições contemporâneas de alta bioprodutividade 

sob clima quente. Nesse cenário, as altas taxas de soterramento da matéria orgânica, aliadas aos 

processos evaporativos e a mistura com águas doces, teriam balanceado o sinal isotópico observado 

(Immenhauser et al, 2003; Frimmel, 2010; Coffey et al, 2013; Petrash et al, 2017). 
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Figura 6.12: Gráfico dos valores de δ
13

C por δ
18

O (‰VPDB) das amostras das associações de: RO (azul claro), PC (vermelho), RE (roxo) e RI (roxo escuro). Losângulos 

grifadas em preto são fácies estromatolíticas, enquanto aquele preto com envoltório azul claro correspondendo à amostra sulfatada. Ao lado é apresentada tabela com 

discriminação dos valores de δ
13

C e δ
18

O (‰VPDB), das razões Fe/Sr, Mn/Sr, Ca/Sr e Rb/Sr, e das concentrações de Mn e Sr (ppm). Valores grifados foram considerados 

como os menos alterados diageneticamente, sendo o input terrígeno de suas amostras negligenciável. Valores em itálico foram entendidos como significativamente alterados. 

A variabilidade dos valores das razões e parâmetros de alteração diagenética repercute a influência dos diferentes reservatórios na composição elementar da rocha, não tendo 

sido possível estabelecer valores de corte bem definidos. 
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Sob essas considerações, a oscilação dos valores isotópicos de carbono e oxigênio, 

considerados melhor preservados, pode repercutir a própria restrição e consequente variação 

faciológica do ambiente marinho proximal (Frimmel, 2010). Os padrões reconhecidos para as 

amostras diageneticamente alteradas indicam que os fluidos intersticiais eram enriquecidos em 

isótopos de δ
18

O, enquanto imprimiram assinaturas mais leves para os isótopos de δ
13

C. Tal quadro 

sugere a passagem de fluidos tardios possivelmente relacionados a salmouras e/ou de origem 

hidrotermal (Haeri-Ardakani et al, 2013; Swart, 2015) influenciados por águas marinhas normais 

(Zhao & Zheng, 2015), com o sinal do carbono balanceado pelos processos da oxidação tardia da 

matéria orgânica, do carbono orgânico dissolvido e particulado e/ou dos hidratos de metano 

(Immenhauser et al, 2003; Zhao & Zheng, 2015). A correlação negativa entre os isótopos de oxigênio 

e carbono das amostras mais alteradas (r²=-0,49) pode corroborar para essa premissa (Zhao et al, 

2018), sendo essa correlação comum as amostras de RO (r²=-0,84). 

Os isótopos de carbono exibem uma tendência de aumento em direção ao topo estratigráfico. 

Já os de oxigênio exibem uma tendência inicial de aumento, que, após relativa estabilidade, voltam a 

diminuir em direção ao topo estratigráfico. O abrupto aumento dos valores isotópicos de oxigênio, 

seguidos por relativa estabilidade, é coincidente com o início dos depósitos de RE e RI. A partir desse 

mesmo ponto se inicia o aumento das composições isotópicas de carbono. A inversão da tendência dos 

valores de δ
18

O ocorre conforme o ambiente se torna mais proximal, se estabilizando na associação de 

RI. 

A variação composicional de δ
13

C, partindo de valores próximos a 0‰ e alcançando valores 

em 9,33‰, é comum ao padrão regional da Formação Sete Lagoas (Vieira et al, 2007b; Sanches et al, 

2007; Santos et al, 2011b; Kuchenbecker et al, 2016b; Guacaneme et al, 2017; Caxito et al, 2018) 

(Figura 6.13), e também a sucessões de carbonatos de capa neoproterozoicos (Halverson et al, 2005; 

Aubet et al, 2012). Trabalhos regionais na Formação Sete Lagoas relatam aumentos graduais e bruscos 

na composição isotópica de δ
13

C. É comum a sua coincidência com uma profusão de estromatólitos, a 

maior recorrência de dolomitos ricos em matéria orgânica, além de sua associação com evaporitos. 

Esse quadro sugere o controle dos fracionamentos biológico e físico e das taxas de soterramento de 

carbono orgânico sobre a variação desse sinal. 

A composição isotópica de δ
18

O da Formação Sete Lagoas não apresenta um padrão regional, 

sendo comum a sua dispersão (Sanches et al, 2007). Contudo, é comum a tendência a valores mais 

altos destes acima do datum estratigráfico e isotópico pormenorizado (Kuchenbecker, 2011; Santos, 

2012) (Figura 6.14). 
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Figura 6.13: Pareamento dos perfis isotópicos regionais de δ
13

C da Bacia Bambuí, com datum na excursão positiva destes isótopos. Linha junto à base das sucessões delineia 

a base do Grupo Bambuí, interligando níveis de diamictitos quando conhecidos. Caixa a direita destaca perfis isotópicos locais, da esquerda para a direita, de Kuchenbecker 

(2011), Santos (2012) e do presente estudo. Adaptado de Santos et al (2004), Santos (2012), Alvarenga et al (2014) e Kuchenbecker et al (2016b). 
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Figura 6.14: Comparação entre os perfis isotópicos de δ
18

O disponíveis para a Formação Sete Lagoas na região 

de Arcos e Pains, MG. Perfis, da esquerda para a direita, de Kuchenbecker (2011), Santos (2012) e do presente 

estudo (Pains, MG). 

 

O arcabouço quimioestratigráfico acima pormenorizado suporta a correlação da associação de 

RO com o intervalo quimioestratigráfico intermediário e das associações de RE a RI com o intervalo 

quimioestratigráfico superior da Formação Sete Lagoas (Paula-Santos et al, 2015). 



 

 

CAPÍTULO 7  

GEOCRONOLOGIA 

7.1- U-PB EM ZIRCÕES DETRÍTICOS 

Da assembleia de zircões detríticos coletados das amostras das porções proximais (P08) e 

intermediárias (P09, P11) do leque aluvial da Formação Samburá (394 graõs), foi obtido um total de 

298 idades concordantes (Apêndice IV). Essas idades apresentam diagramas de distribuição similares 

(Figura 7.1), com picos comuns entre 682 e 748 Ma (ca. 19 grãos), 799 e 826 Ma (ca. 48 grãos), 1234 

e 1285 Ma (ca. 35 grãos) e 1818 e 1915 Ma (ca. 29 grãos) (Figura 7.4). Esses zircões são 

arredondados a prismáticos subédricos e euédricos, sendo comum a ocorrência de fragmentos de 

zircões. O comprimento desses grãos varia entre 23 e 245 µm, os quais podem ser translúcidos, foscos 

a amarronzados. Imagens de catodoluminescência mostram zoneamentos homogêneos, setoriais e 

oscilatórios, este último tipo sendo o mais comum, além de claros a escuros. 

Uma população de grãos pequenos (< 78 µm), prismáticos alongados, finos e translúcidos, 

com zoneamento homogêneo escuro a fracamente oscilatório e com idades concordantes em cerca de 

785 Ma, foi reconhecido. Outra população é constituída de grãos grandes (98 – 232 µm), prismáticos e 

amarronzados, com zoneamento altamente oscilatório e de idades variáveis. Não foi reconhecida uma 

regra geral para as amostras, sendo a relação entre os tipos, zoneamentos e idades de grãos 

inconstante. 

O pico mais proeminente corresponde àquele de idade toniana (≈812 Ma). Dentro do contexto 

do Cinturão Brasília, estes zircões potencialmente se relacionam às contribuições dos arcos de ilha 

intraoceânicos do setor Arenópolis do Arco Magmático de Goiás (Brito-Neves et al, 2014). O 

segundo, de idade ectasiana (≈1240 Ma), provavelmente se relaciona ao magmatismo máfico 

anorogênico que se associa, de uma maneira geral, aos grupos Araxá, Canastra e Andrelândia 

(Valeriano et al, 2004); enquanto o terceiro (≈1880 Ma), aos magmatismos orogênicos tardios do 

registro orosiriano dos blocos continentais e alóctones acrescionados ao referido Cinturão (Brito-

Neves et al, 2014). Zircões criogenianos (≈715 Ma) são potencialmente relacionados aos 

prolongamentos da atividade magmática do Arco de Goiás (Pimentel et al, 2011), e/ou da exumação 

dos terrenos metamórficos relacionados à orogênese brasiliana (Brito-Neves et al, 2014).  
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Figura 7.1: Histogramas de probabilidade relativa da distribuição de idades concordantes 
207

Pb/
206

Pb das 

amostragens realizadas. Pontos de coleta das amostras das porções proximal (P08) (conglomerados polimíticos) 

e intermediária (P09 e P11) (diamictitos) da Formação Samburá.  
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Subordinadamente, picos paleoproterozoicos mais antigos (entre 2300 e 2500 Ma) e arqueanos 

(2600 a 3200 Ma) são reconhecidos, os quais provavelmente repercutem contribuições dos blocos 

continentais convergentes. Neste contexto, podem se relacionar aos complexos granito-gnáissicos e 

sequências de greenstonebelts do arcabouço do Maciço de Goiás (Brito Neves et al, 1999), ou aos 

complexos granito-gnáissicos, granitóides do Complexo Campo Belo (Ribeiro et al, 2008) e 

greenstonebelt Piumhi (Valeriano et al, 2004; Teixeira et al, 2017) dos próprios terrenos do Cráton 

São Francisco (Pimentel et al, 2011). 

Os zircões concordantes mais jovens forneceram idades em 609±9 Ma (P08), 594±8 Ma (P09) 

e 628±7 Ma (P11) (média em 610±8 Ma), todos sendo fragmentos de grãos prismáticos alongados e 

grandes (entre 100 e 200 µm), com zoneamento homogêneo escuro a oscilatório (Figura 7.2). 

 

Figura 7.2: Imagens de catodoluminescência dos fragmentos de zircões mais jovens das amostras (P08, P09, 

P11) e suas respectivas idades. A direita é exibida a média ponderada do grupo de idades mais jovens que 630 

Ma da amostra total. 
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Figura 7.3: Diagramas de concórdia para a amostra total (a esquerda), com enfoque (preto) na concórdia das amostras mais jovens que 725 Ma e sua respectiva 
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média ponderada. Acima, concórdia e média ponderada do grupo mais velho que 630 Ma (vermelho) dentre as 

idades mais jovens da amostra total; à direita, concórdia do grupo mais jovem que 630 Ma (verde) da mesma 

amostra de idades. 

 

A média ponderada calculada para o grupo de zircões mais jovens (Dickinson & Gehrels, 

2009 in Moreira et al, 2016) (<725 Ma) de todas amostras (20) indica idades máximas de deposição 

em 672±17 Ma (95% conf.; MSWD=59) (Figura 7.3). São reconhecíveis dois grupos de zircões nessas 

amostras. Um grupo mais velho (>630 Ma) (16), com média ponderada calculada em 693±6 Ma (95% 

conf.; MSWD=5,4). Já o outro grupo mais jovem (<630 Ma) (4) possui média ponderada calculada em 

616±28 Ma (95% conf.; MSWD=18) (Figura 7.2). 

Para cada uma das amostras, as médias ponderadas das idades mais jovens (<725 Ma) foram 

calculadas em: P08, 672±25 Ma (95% conf.; MSWD=46); P09, 660±64 Ma (95% conf.; MSWD=99); 

e P11, 679±43 Ma (95% conf.; MSWD=70). A média entre estas é em 670±44 Ma. Já, conforme a 

média ponderada dos zircões mais jovens (672±17 Ma), uma idade máxima de deposição em 671±31 

Ma é obtida. Excluídas as amostras do grupo mais jovem dessas idades (616±28 Ma), uma idade em 

681±25 Ma é obtida. 

Contudo, se considerarmos representativos os zircões do grupo mais jovem (idades <630 Ma), 

a idade de deposição máxima em 616±28 Ma é obtida. Apesar da baixa representatividade quantitativa 

desse grupo de idades (<630 Ma), idades máximas de deposição entre 630 e 617 Ma já foram 

reportadas para a Formação Samburá (Reis et al, 2012; Uhlein et al, 2017), sendo essa idade máxima 

plausível para a sua deposição. 

Independente da idade máxima de deposição adotada, os padrões da distribuição da proporção 

cumulativa da idade dos zircões das amostras indicam um cenário tectônico de caráter colisional para 

essa unidade (Figura 7.4) (Cawood et al, 2012; Moreira et al, 2016). Uma ambiência em bacia 

deposicional de antepaís é proposta para o Grupo Bambuí, pelo ajuste flexural do Cráton São 

Francisco ao soerguimento da Faixa Brasília (Reis & Suss, 2016), sendo os leques aluviais das frentes 

de empurrão dessa orogênese reconhecidos na Formação Samburá (Castro & Dardenne, 2000; Uhlein 

et al, 2017).  
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Figura 7.4: Espectro da probabilidade relativa de distribuição das idades 
207

Pb/
206

Pb dos zircões obtidos para as 

três amostras da Formação Samburá (n=número de zircões). A esquerda e abaixo, observa-se a distribuição da 

proporção cumulativa das idades pela diferença de suas idades de cristalização (IC) e deposicional (ID) (Cawood 

et al, 2012), esta última adotada como em 616 Ma neste diagrama. Esta distribuição acusa um cenário tectônico 

colisional para a deposição desta Formação. 

 

7.2- PB-PB EM CARBONATOS 

A composição isotópica de Pb das amostras pertencentes a três níveis estratigráficos da 

Pedreira Divisa (Figura 7.5) apresentam valores médios das razões: 
206

Pb/
204

Pb em 20,48; 
207

Pb/
204

Pb 

em 15,77; e 
208

Pb/
204

Pb em 38,71 (Apêndice IV). A amplitude desses valores entre as amostras é em 

geral baixa, exceto pelos valores de 
206

Pb/
204

Pb de três delas, com valores em 26,37 (A05-C-01), 25,3 

(A06-PC-DE-01) e 53,43 (A08-BD5-CT-01), cujas razões de 
207

Pb/
204

Pb são notadamente mais altas, 

em 16,14, 16,05 e 17,73, respectivamente. 

Os calcarenitos da associação de RO apresentam razões isotópicas 
206

Pb/
204

Pb entre 19,81 e 

21,99; 
207

Pb/
204

Pb entre 15,72 e 15,88; e 
208

Pb/
204

Pb entre 38,36 e 38,68 (excluídos os valores da 

amostra A05-C-01). Dolomitos a calcários magnesianos das associações de RE e RI apresentam razões 

206
Pb/

204
Pb entre 19,64 e 22,04; 

207
Pb/

204
Pb entre 15,69 e 15,87; e 

208
Pb/

204
Pb entre 38,63 e 39,06 

(excluídos os valores das amostras A06-PC-DE-01 e A08-BD5-CT-01). 
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Figura 7.5: Perfil Divisa (430586 W, 7745065 N, Alt. 639 m), com locação das amostras encaminhadas para 

análises isotópicas de Pb. Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; (Cs) calcissiltito fino e 

grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso; (Cr) calcirrudito. Convenções utilizadas 

são indicadas. Diagramas de 
207

Pb/
204

Pb por 
206

Pb/
204

Pb e respectivas isócronas de todas as amostra (abaixo) e de 

apenas cinco dessas amostras (acima, marcadores com pontos em preto).  
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A plotagem da amostra total em diagramas 
207

Pb/
204

Pb por 
206

Pb/
204

Pb fornecem idades 

isócronas em 594±48 Ma com desvio médio quadrado ponderado (MSWD) em 32 (Figura 7.5). O erro 

analítico (2σ em ±48 Ma) e valor de MSWD repercutem provavelmente a em geral baixa variação da 

composição isotópica dos pontos em análise. A menor incerteza analítica e desvio médio quadrado 

ponderado foram obtidas a partir do universo de cinco dessas amostras (A16-CE-03; A14-Dt-01; A08-

BD3-Dt-01; A06-PC-DE-01, A08-BD5-CT-01), paras as quais foi calculada uma isócrona em 594±10 

Ma, com MSWD em 0,93 (Figura 7.5). 

É digna de ressalva a representatividade dessas idades, visto, além de sua baixa densidade, o 

grande espaçamento vertical entre estas amostras no perfil em estudo, ainda mais quando se considera 

a descontinuidade que separa a sucessão de calcarenitos inferior daquelas dolomíticas a magnesianas 

de topo. Contudo, vale ressaltar que as idades obtidas provavelmente repercutem uma idade de 

redistribuição isotópica diagenética. 

Isócronas 
207

Pb/
206

Pb obtidas por Babinski et al (1999) indicam uma idade mínima de 

deposição para a Formação Sete Lagoas em 686±69 Ma em Moema (Minas Gerais). O intervalo de 

idades entre 500 e 690 Ma se relaciona a um evento de rehomogeneização isotópica de Pb para estes 

autores. Posteriormente, Babinski et al (2007) obtiveram isócronas em 740±22 Ma nos dolomitos de 

capa basais da Formação Sete Lagoas em Sete Lagoas (Minas Gerais), tal idade sendo interpretada 

como a idade de deposição máxima dessas rochas. Os mesmos autores entendem que esta sucessão é 

de idade Sturtiana, e obtiveram para este mesmo nível estratigráfico uma idade mínima de deposição 

em 681±50 Ma. Caxito et al (2018) apresentaram isócronas de 
207

Pb/
206

Pb em 608±19 Ma para a 

sucessão da Formação Sete Lagoas em Correntina (Bahia), defendendo uma idade Ediacarana para 

esta Formação. 

7.3- U-PB EM CARBONATOS 

Calcarenitos neomorfisados da associação de fácies de RO (Figura 7.6) apresentam altos 

conteúdos de U entre 1 e 3 ppm, com média em 1,5 ppm, e baixos de Pb entre 0 e 1 ppm, com média 

em 0,25 ppm. Suas razões isotópicas de 
207

Pb/
235

U são fortemente variáveis (entre 5,82 e 30,75, com 

média em 14,55), enquanto aquelas de 
206

Pb/
238

U e de 
207

Pb/
206

Pb são menos variáveis, com valores 

entre 0,14 e 0,37 (média em 0,22) e 0,29 e 0,61 (com média em 0,44), respectivamente (Apêndice IV). 

A plotagem de oito pontos referentes a essa análise em diagrama concórdia de Tera-

Wasserburg fornece interceptos inferior em 594±22 Ma e superior em 4.786±42 Ma (MSWD=8,8) 

(Figura 7.6). O intercepto inferior potencialmente representa a idade do fechamento diagenético dessa 

sucessão. A estabilização diagenética do arcabouço de RO foi influenciada pelo 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 77, 194 p. 

157 
 

 

 

Figura 7.6: Perfil Sumidouro do Sócrates (430652 W, 7744342 N, Alt. 657 m), com locação das datação U-Pb. Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; 

(Cs) calcissiltito fino e grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso; (Cr) calcirrudito. Fácies reconhecidas e convenções utilizadas são indicadas. 

Diagrama concórdia de Tera-Wasserburg produzido a partir de oito pontos analisados. (A) fácies Co; (B) fácies Bb. 
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influxo de águas meteóricas relacionadas à exposição subaérea desse pacote, sendo as idades obtidas 

potencialmente relacionadas à remobilização e fechamento do sistema U-Pb durante este evento 

(Winter & Johnson, 1995). 

Esta idade é correspondente aquela obtida através de isócronas de 
207

Pb/
206

Pb (cerca de 

594±48 Ma), reforçando o potencial significado geológico de ambas. Contudo, a maior parte das 

amostras que fornecem as isócronas pertence às associações superiores. 

Calcitas espáticas nos dolomitos estromatolíticos da associação de fácies de RE (Figura 7.7) 

contem conteúdos variáveis de U – entre 0,02 e 4,4 ppm, com média em 0,38 ppm – e de Pb – entre 

0,1 e 3,99 ppm, com média em 1,34 ppm. As razões Th/U variam 0,1 e 5,8, e apresentam média em 

1,36. Razões isotópicas variáveis de 
 206

Pb/
238

U, entre 0,17 e 7,51 (média em 2,52), de 
206

Pb/
204

Pb, 

entre 10,63 e 1.119,2 (média em 331,69) e de 
207

Pb/
204

Pb, entre 0,17 e 9,95 (média em 3,02) são 

variáveis, com valores de 
207

Pb/
206

Pb entre 0,006 e 0,85 e média em 0,74 (Apêndice IV). 

Diagrama concórdia de Tera-Wasserburg de trinta e dois pontos dessa análise produziram 

plots com interceptos inferior em 560±15 Ma e superior em 4.840±4,3 Ma (MSWD=6,8) (Figura 7.7). 

Considerando que o intercepto inferior corresponde à idade de fechamento diagenético destes espatos 

calcíticos tardios, é relacionada a eventos diagenéticos posteriores a transgressão marinha subsequente 

ao estabelecimento do paleocarste, associação em que potencialmente ocorrem cimentos correlatos. A 

idade de 560±15 Ma é correlata as isócronas 
207

Pb/
206

Pb em 520±53 Ma obtidas por Babinski (1993) 

na região de Arcos e Pains (Minas Gerais) dentro do espectro de seus erros, as quais foram 

relacionadas a um evento de homogeneização isotópica de Pb ao final do ciclo brasiliano. É ainda 

correlacionável ao intervalo de deposição de ao menos parte (entre 630 e 560 Ma) da Formação Sete 

Lagoas proposta por Uhlein et al (2017). 

Idades máximas de deposição da Formação Samburá, e por consequente da Formação Sete 

Lagoas, em 616±28 Ma são razoáveis para um contexto de exposição subaérea da rampa carbonática 

da associação basal (RO) em cerca de 594±22 Ma. A presença de espatos tardios, possivelmente 

correlatos, nas associações sobrepostas (PC e RE) evidencia a relação da idade em cerca de 560±15 

Ma com um evento diagenético. Estes espatos obliteram tardiamente porosidades vugulares do 

sistema. 
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Figura 7.7: Parte do perfil Éden (430408 W, 7745819 N, Alt. 638 m), com locação das datação U-Pb. Escala vertical: metros; Escala horizontal: (Cl) calcilutito; (Cs) 

calcissiltito fino e grosso; (Ca) calcarenito muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso; (Cr) calcirrudito. Fácies reconhecidas e convenções utilizadas são indicadas. 

Diagrama concórdia de Tera-Wasserburg produzido a partir de trinta e dois pontos analisados. (A) Fácies Dam-O-Bh-dpc(c). 
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Dentro desse contexto, a deposição carbonática de RO teria idade máxima em 616±28 Ma e 

mínima em 594±22 Ma, essa última idade sendo a máxima daquela de RE, que possuiria idade mínima 

em 560±15 Ma. Dentro das margens de erro dessas idades diagenéticas há um hiato de no mínimo 3 

Ma, cuja expressão pode estar relacionada ao estabelecimento da associação PC. 

Esse contexto respalda uma idade ediacarana para a parte da sucessão da Formação Sete 

Lagoas em estudo. Ainda, reforça a correlação das associações de RO e RE a RI com os intervalos 

estratigráficos intermediário e superior da Formação Sete Lagoas (Misi et al, 2007; Paula Santos et al, 

2015). 

Contudo, é digno de nota que as médias ponderadas da maior representatividade de zircões 

mais jovens obtidos (20) fornecem idades máximas de deposição em 671±31 Ma para a Formação 

Samburá. Também, o uso da sistemática isotópica de U-Th-Pb na datação de carbonatos é difícil e 

digna de ressalvas – visto a alta susceptibilidade à remobilização diagenética destas rochas, que podem 

fornecer idades sem significado geológico –, sendo o uso da metodologia U-Pb atualmente 

considerado confiável apenas para idades mais jovens que 0,4 Ma (Gerdes, 2017). 

O arcabouço de dados geocronológicos acima apresentados não resolve a problemática dos 

limites superior e inferior da idade da Formação Sete Lagoas. O acervo de dados regionais indicam 

idades deposicionais desde o Criogeniano (Babinski et al, 2007) ao Ediacarano terminal (Warren et al, 

2014; Paula-Santos et al, 2015), não havendo ainda uma definição consensual na literatura para a 

idade de sua deposição. Considerando que os dados aqui obtidos sejam representativos – sob as 

considerações acima apresentadas –, estes indicam idades relacionadas ao início e tempos 

intermediários do Ediacarano para a parte estudada da sucessão da Formação Sete Lagoas na região de 

Pains, Minas Gerais. 

 



 

 

CAPÍTULO 8  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1- CONSIDERAÇÕES PALEOAMBIENTAIS SOBRE A FORMAÇÃO SETE 

LAGOAS NA REGIÃO DE PAINS 

A Formação Sete Lagoas aflorante na região de Pains registra a deposição de carbonatos em, 

no mínimo, três contextos ambientais. As fácies e biofácies levantadas foram agrupadas em quatro 

associações. Esta sucessão de fácies se relaciona a dois cenários marinhos rasos de deposição 

carbonática, separados por um evento de exposição subaérea (Figura 8.1). 

A associação de base compreende calcarenitos majoritariamente calcíticos de coloração 

intempérica cinza azulada clara. Registra ciclos regressivos da sedimentação de rampa dominada por 

ondas (RO), fortemente influenciada por tempestades, em mar aberto (δ
13

C≈0,85‰). Localmente 

teriam se desenvolvido esteiras microbianas a Patch Reefs em águas periodicamente mais calmas. 

Seus depósitos exibem tendência progradacional, e são representados por grainstones, packstones, 

wackstones, mudstones e boundstones, cujas texturas são neomórficas a cristalinas. Esta configuração 

foi relacionada à deposição em porções intermediárias a externas de rampa. Nobre-Lopes (1995) 

reconheceu fácies proximais, intermediárias e distais desta rampa (Intervalo 1), sugerindo a existência 

de ambientes perilitorâneos diferenciados e a conformação de quebra de relevo em ambientes distais, 

num modelo do tipo dystally steepened. Esta autora propôs condições climáticas quentes, 

possivelmente semi-áridas, para a deposição destas fácies. Contudo, a frequência dos depósitos de 

tempestade nesta associação sugere que este ambiente era ao menos periodicamente úmido. Vieira 

(2007) reconheceu fácies da porção intermediária, dominada por ondas de tempestades (AF3), e 

interna (AF4), dominada por marés, de uma rampa homoclinal, com conexão marinha efetiva, no trato 

de sistema de mar alto do primeiro ciclo transgressivo da Formação Sete Lagoas na cidade homônima, 

região central de Minas Gerais. Perrella-Júnior et al (2016) reconheceu uma sucessão de fácies 

proximais (Intertidal/Supratidal e Shoreface) a distais (Inner platform e Outter platform) em rampas 

de baixo gradiente sobre alto paleotopográfico do embasamento na cidade de Januária, região norte de 

Minas Gerais. Como fácies de rampa externa não foram reconhecidas no presente estudo, o 

discernimento da existência de quebras de relevo em regiões distais é impossibilitado. Contudo, aqui é 

aferida a conformação em uma rampa do tipo dystally steepened, em consonância com o proposto por 

Nobre-Lopes (1995), com esta diferenciação em relação às outras regiões da Bacia Bambuí 

potencialmente repercutindo as condicionantes paleogeográficas de cada localidade. 

A contribuição por terrígenos é em geral baixa neste cenário, sendo reconhecida também a 

presença de fases de ferromanganês e fosfáticas influenciando a assinatura dos ETRY. As condições 
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Figura 8.1: Relação das fácies levantadas nas imediações da Gruta do Éden (430408 W, 7745819 N - Alt. 695 

m) (compila os perfis Éden, Topo da Éden e Grande Entrada). Ciclos reconhecidos são majoritariamente de 

raseamento, com exceção acima da paraconformidade, em que se observa uma transgressão associada a uma 

profusão de corpos estromatolíticos de águas rasas. 
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de boa circulação na sucessão de base, em ambientes fortuitamente influenciadas por tempestades, 

aliadas a presença de fases ferromanganesias sugere condições paleodeposicionais ao menos 

periodicamente óxicas (Piper & Calvert, 2009). As condições eram potencialmente redutoras na eo- e 

na mesodiagênese, conforme registro das anomalias ausentes a positivas de Ce. O enriquecimento em 

fosfato nesta sucessão, aliada a sua correlação com elementos proxies de paleoprodutividade, 

potencialmente registra a ascensão de salmouras bacinais ricas em nutrientes relacionadas à 

estratificação redox da coluna d’água. Condições mesodiagenéticas redutoras são consistentes com o 

estabelecimento das dolomitas sacaroidais médias, não-miméticas, dispersas no arcabouço; das 

anomalias de Ce e Eu; e da disseminação tardia de sulfetos (Tribovillard et al, 2006; Jiang et al, 2007; 

Piper & Calvert, 2009; Jiang et al, 2015; Zhao et al, 2016). 

Sobre descontinuidade erosiva são reconhecidos depósitos caóticos de doloarenitos a 

dolorruditos e brechas dolomíticas de coloração intempérica cinza róseo, arroxeado e amarelado 

escuro, que são localmente reconhecidos em pacotes lenticulares junto ao arcabouço da associação 

RO. Registra uma significativa queda do mar, com a exposição de porções intermediárias a externas da 

rampa a condições subaéreas, que se relaciona ao estabelecimento de um paleocarste. Feições nas 

porções proximais da rampa deste contexto são reconhecidas por Nobre-Lopes (1995) na expressão da 

dissolução vadosa e em ocasionais calcretes. Tal quadro pode sugerir a influência de condições semi-

áridas, contudo, a intensidade dos processos dissolutivos e das alterações diagenéticas potencialmente 

repercutem a expressão de condições úmidas e quentes (James & Choquette, 1988). A expressão deste 

registro sobre depósitos de rampa intermediária, com espessuras métricas e extensão lateral 

quilométrica (≈2 km), implica em uma significativa queda do nível do mar, com o estabelecimento de 

um paleocarste regional (Clough & Robinson, 1992). Tal configuração indica um controle eustático 

e/ou tectônico sobre essa regressão marinha (Tucker, 1985; Goldstein et al, 1991). Em contexto 

regional de uma bacia de foreland, um importante controle tectônico sobre essa exposição subaérea 

pode ser previsto (Santos et al, 2000), sendo a expressão desses depósitos paleocársticos localmente 

reconhecida em nível bacinal (Alvarenga et al, 2014). Contudo, diferentes níveis de carstificação 

reconhecidos por Santos et al (2011a) na região de Arcos podem indicar feições do rebaixamento 

progressivo do mar, que potencialmente se vinculam a variações eustáticas dentro do contexto das 

mudanças climáticas severas do Neoproterozoico. 

Seus depósitos, majoritariamente relacionados ao retrabalhamento do substrato carbonático da 

associação de rampa subjacente (RO), possuem assinaturas geoquímicas similares a este último. 

Contudo, seu grau de alteração por prolongada influência meteórica é reconhecido nos parâmetros 

geoquímicos e em suas feições diagenéticas. A dolomitização em mosaicos miméticos a não-

miméticos deste arcabouço potencialmente repercute a prolongada flutuação da cunha de mistura 

relacionada às oscilações do nível do mar durante esse evento de exposição (Weidlich, 2010). A 
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expressão deste processo na subsuperfície é reconhecida em mosaicos seletivos e não miméticos no 

topo da associação subjacente (RO), nas expressões da carstificação na mesma, e nas suas biofácies. A 

influência das águas meteóricas sobre os depósitos de RO é capaz de ocasionar a dedolomitização das 

dolomitas sacaroidais dispersas (Cañaveras et al, 1996) e o estabelecimento das razões Y/Ho (≈37) 

(Kuchenbecker, 2011), cujos valores são baixos em relação às assinaturas marinhas modernas. 

Contudo, estas razões podem também repercutir condições da homogeneização geoquímica de bacia 

epêiricas. 

Acima de paraconformidade registra-se nova transgressão marinha em, principalmente, 

doloarenitos a dolossiltitos de colorações intempéricas cinzentas dispostos em ciclos de alta 

frequência. Documentam ciclos de raseamento em planície de maré prolífera influenciadas por águas 

doces (Y/Ho≈30,1) e pelo influxo de terrígenos, parcialmente restrita por barreiras estromatolíticas – 

as quais, geralmente, apresentam cores intempéricas escuras. Correlacionam-se a condições 

evaporíticas, provavelmente relacionada a lagunas restritas em ambiente proximal, em climas semi-

áridos (δ
13

C≈7,6‰; δ
18

O≈-4,5‰). Essa associação é representada por packstones, wackstones, 

mudstones e boundstones que exibem dolomitização precoce do arcabouço deposicional a 

eodiagenético em mosaicos polimodais miméticos repercutindo o refluxo de salmouras proximais 

associado à migração pela zona de mistura.  

A associação de topo é representada por calcários magnesianos a dolomitos calcíticos de cor 

de intemperismo cinza médio escuro, aos quais é comum a associação com silexitos. Relaciona-se a 

ciclos de raseamento em ambiente proximal calmo, na transição entre a infra- e intermaré, 

influenciado por correntes, águas doces e pelo influxo siliciclástico (Y/Ho≈30,35). Sua deposição 

também se correlacionam a condições evaporíticas em climas semi-áridos (δ
13

C≈8,4‰; δ
18

O≈-7,0‰). 

É representada por packstones, wackstones, mudstones, floatstones e boundstones, cujas microfácies 

são menos pervasivamente dolomitizadas e mais intensamente recristalizadas. Tais feições relacionam-

se a uma maior deformação dessas camadas, com dobramentos abertos a fechados cujas bases são 

expressas em superfícies de deslizamento intraestratal. 

O registro dessas duas últimas associações, de assinatura quimioestratigráfica similar, foi 

relacionado à deposição em rampa intermediária a interna de baixa declividade influenciada por 

correntes e ondas. Barreiras estromatolíticas e oolíticas (Nobre-Lopes, 1995) restringiam parcialmente 

o ambiente proximal, onde são reconhecidas lagunas, enseadas de maré, lagoas e canais de maré, 

colonizada por corpos estromatolíticos diversos. Nobre-Lopes (1995) relaciona os sucessivos ciclos 

regressivos desse ambiente ao progressivo estabelecimento de uma plataforma do tipo rimmed shelf. 

Vieira (2007) reconheceu nos depósitos de trato de mar alto (AF6, AF7) do segundo ciclo 

retrogradacional-progradacional da Formação Sete Lagoas, na cidade homônima, a progressiva 
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inclinação das porções distais pelas maiores taxas de sedimentação na porção proximal da rampa 

influenciada por ondas. A transição morfológica de rampas a plataformas com borda é comum ao 

registro Pré-Cambriano, apesar de rampas dominarem o registro do Neoproterozoico (Grotzinger & 

James, 2000). Fácies da margem desta plataforma dominada por marés não foram reconhecidas no 

presente estudo. Contudo, ao arcabouço estratigráfico regional é comum a progressiva restrição dos 

ambientes marinhos no topo da Formação Sete Lagoas. 

A contribuição por terrígenos nesta rampa é tipicamente mais alta, com a assinatura dos ETRY 

enriquecida em relação às associações subjacentes. A expressão das razões Y/Ho de suas fácies é 

influenciada por águas doces e pelo input terrígeno do ambiente proximal a linha de costa. A boa 

circulação de fluídos eodiagenéticos, aliada a ocorrência de anomalias negativas de Ce em duas de 

suas fácies amostradas, implicam em condições paleodeposicionais ao menos periodicamente óxicas. 

Condições redutoras devem prevalecer no ambiente eodiagenético desta rampa, com a degradação da 

matéria orgânica associada à disseminação de sulfetos framboidais e a remobilização dos ETRY, além 

de potencialmente remobilizar fases fosfáticas e de ferromanganês (German & Elderfield, 1990; 

Shields & Stille, 2001; Mazumdar et al, 2003) relacionadas a expressão da atividade microbiana neste 

ambiente. 

A cimentação mesodiagenética reconhecida em dolomitas espáticas e em calcitas espáticas a 

poiquilotópicas é comum às fácies de RE e RI e a associação PC. A fortuita migração dos fluidos 

supersaturados em dolomita e calcita na subsuperfície pode ter sido facilitada ao longo da discordância 

e da sucessão paleocárstica (James et al, 2001; Beckert et al, 2016), sendo estas cimentações 

potencialmente correlatas. A cimentação por calcitas espáticas registram um expressivo processo de 

dissolução tardio, que atua principalmente sobre cimentos percursores. A co-ocorrência de anomalias 

variáveis de Ce e Eu junto as expressões desta cimentação mesodiagenética são indicativas de 

condições fortemente redutoras e alcalinas nesse ambiente, a qual é plausível para uma assinatura 

isotópica enriquecida em δ
18

O (≈-5,14‰) e empobrecida em δ
13

C (≈0,99‰) desses flúidos. Pode se 

relacionar a uma migração tardia de salmouras ou de flúidos hidrotermais marinhos. A ocorrência de 

fases sulfetadas de origem hidrotermal e tardia, melhor reconhecida em fácies de RO, 

presumivelmente se relaciona ao estabelecimento das anomalias de Eu (Shields & Stille, 2001; 

Mccormack et al, 2015). Esse contexto é corroborado pela assinatura dos isótopos de enxofre dos 

depósitos de sulfetos da bacia Bambuí, que carreiam sinais deposicionais e hidrotermais (Misi et al, 

2000). A cronologia desta disseminação de sulfetos é provavelmente tardia em relação ao 

estabelecimento de todas as associações e relacionada à redução do sulfato e a flúidos hidrotermais. 

Muzzi-Magalhães (1989), estudando principalmente aspectos estruturais da área, considerou a 

possibilidade da sucessão em estudo representar parcial ou totalmente a sedimentação no ambiente da 
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Formação Lagoa do Jacaré, hipótese também levantada por Kuchenbecker (2011). Nobre-Lopes 

(1995) sugere que as sucessões superiores – Calcário de Topo de Madalosso & Veronese (1978) 

(Kuchenbecker & Pedrosa-Soares, 2010) e intervalos de sedimentação 3 e 4 de Nobre-Lopes (1995) – 

poderiam corresponder a essa Formação. A associação de RI, superior da sucessão carbonática em 

estudo e correlacionada ao Intervalo 3 de Nobre-Lopes (1995), se distingue da subjacente (RE) pela 

cristalidade de suas microfácies, cujos estratos acomodam dobramentos tectônicos abertos (eixo em 

050/10) a fechados (eixo em 157/18) sobre deslizamento intraestratal. Essa diferença reológica pode 

repercutir a maior concentração de terrígenos junto a esses estratos, apesar de outros controles não 

poderem ser descartados. Estruturalmente é comum as associações de RO, PC e RE a acomodação de 

falhas normais (075/62; 262/62), com algumas expressões de falhas de empurrão. Estas falhas 

aparentam não se propagar nos estratos da RI, apesar de possuírem algum controle na acomodação dos 

dobramentos abertos. Contudo, o presente trabalho não intencionou a caracterização estrutural desse 

arcabouço, não havendo um levantamento areal e estatisticamente consistente para a delineação de 

aspectos estratigráficos a partir dessas observações, apesar dessa estruturação ser notável. Frente a 

isso, considera-se toda a sucessão estudada como pertencente à Formação Sete Lagoas. 

Foram obtidades idades máximas de deposição em 671±31 Ma e mínimas em 594±22 Ma para 

as rochas de rampa dominada por ondas, esta última sendo relacionada à reestabilização diagenética do 

arcabouço durante a exposição subaérea deste pacote. Esta idade encerra a idade máxima de deposição 

das rochas de rampa influenciada por correntes. Idades obtidas nos espatos tardios destas rochas 

respaldam uma idade mínima para as mesmas em 560±15 Ma. 

Este contexto situa a deposição destas rochas ao longo do Edicarano. A sucessão carbonática 

marinha basal se relacionaria ao início deste período, com aquela superior associada a tempos 

intermediários deste período. A sedimentação dos calcários de rampa dominada por ondas no início do 

Ediacarano é consistente com idades em 608±19 Ma obtidas através isócronas Pb-Pb em dolomitos de 

capa da Formação Sete Lagoas em Correntina (BA) (Caxito et al, 2018). Disto, esta sucessão 

correlacionar-se-ia as sequências de carbonatos de capa pós-Marinoanos, em consonância com 

aspectos litoestratigráficos, quimioestratigráficos e geocronológicos já reportados na literatura 

(Alvarenga et al, 2014; Kuchenbecker et al, 2016b; Uhlein et al, 2017; Crockford et al, 2018; Caxito 

et al, 2018). 

8.2- CONCLUSÕES 

A Formação Sete Lagoas é frequentemente correlacionada a uma sequência pós-glacial de 

carbonatos de capa do Neoproterozoico (Martins & Lemos, 2007; Babinski et al, 2007; Vieira et al, 

2007b; Caxito et al, 2012; Paula-Santos et al, 2015; Kuchenbecker et al, 2016b; Uhlein et al, 2016; 

Crockford et al, 2017; Caxito et al, 2018). Mesmo sem o reconhecimento dos tratos de sistema 
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transgressivo de dolomitos de capa (cap dolostones) ou calcários de capa (cap limestones) (Hoffman 

& Schrag, 2002; Halverson et al, 2005; Knoll et al, 2006) no presente estudo, a ocorrência destes foi 

reportada para a base da Formação Sete Lagoas na região de Arcos (Kuchenbecker, 2011; Santos, 

2012) e regionalmente (Martínez, 2007; Vieira, 2007; Lima, 2011; Santana, 2011; Cunha, 2015; 

Guacaneme et al, 2017; Perrella-Júnior et al, 2017; Caxito et al, 2018). 

A sucessão reconhecida em Pains para a Formação Sete Lagoas compreende dois cenários 

marinhos rasos de deposição carbonática separados por um evento de exposição subaérea. 

Correlacionam-se ao registro de depósitos plataformais de trato de sistemas de mar alto de calcários 

pós-glaciais (post-glacial limestones) (Hoffman & Scharg, 2002; Shields, 2005; Fabre et al, 2013). 

A associação basal representa a sedimentação carbonática em mar aberto (δ
13

C≈0,85‰) sobre 

rampa, provavelmente do tipo dystally steepened, dominada por ondas e fortemente influenciada por 

tempestades. Sua sucessão exibe tendência progradacional, e foi depositada em condições climáticas 

quentes a úmidas. Dentro da zona fótica desse mar as condições eram ao menos periodicamente 

óxicas, onde recifes estromatólitos se desenvolviam localmente em águas mais calmas. A 

estratificação redox de sua coluna d’água é aferida pelas anomalias ausentes a positivas de Ce, com a 

ascensão de salmouras bacinais provavelmente ocasionando o enriquecimento em fosfato destas 

rochas e a substituição dispersa por dolomitas sacaroidais médias. Compreendem calcários, 

principalmente, que apresentam distribuição de ETRY planar com depleção relativa dos ETRL e sutil 

enriquecimento em ETRM. Associam-se anomalias positivas de La, Eu, Gd e Y e sutis a ausentes de 

Ce e Lu, e a razões Y/Ho geralmente baixas (≈37). 

Dentro do contexto deposicional da Formação Sete Lagoas, esta sucessão presumivelmente se 

relaciona ao seu membro superior – Lagoa Santa (Schöll, 1976) – terminando em uma superfície de 

exposição subaérea. De acordo com as descrições de Misi et al (2007) correlaciona-se a primeira 

sequência transgressiva-regressiva e ao intervalo litoestratigráfico intermediário da Formação Sete 

Lagoas, comparando-se ao intervalo quimioestratigráfico intermediário descrito por Paula-Santos et al 

(2017b). 

No topo estratigráfico da sucessão levantada são reconhecidos depósitos proximais de uma 

rampa carbonática influenciada por correntes de baixa declividade. Compreende a sedimentação em 

ciclos de raseamento ascendente de planície de maré parcialmente restrita. Esta era influenciada por 

condições evaporíticas em climas semi-áridos e pelo influxo de águas doces e de material terrígeno 

(Y/Ho≈30,17) de ambiente proximal, sendo eminentemente prolífera (δ
13

C≈8,0‰; δ
18

O≈-5,8‰). 

Condições periodicamente óxicas são atestadas pela boa circulação de fluidos eodiagenéticos e pela 

ocorrência de anomalias negativas de Ce. Contudo, a estratificação redox desta coluna d’água é 

constatada pela recorrência de anomalias positivas de Ce, que frequentemente se relacionam a 
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manifestações de feições diagenéticas. Compreendem dolomitos a calcários magnesianos, cuja 

distribuição dos ETRY é frequentemente planar, com sutil depleção em ETRL e enriquecimento em 

ETRM. São enriquecidos em ETRY em relação às fácies subjacentes, com anomalias positivas de La, 

Gd e Y e variáveis de Ce e Eu. 

Estes depósitos, tipicamente ricos em matéria orgânica, são provavelmente correlacionados ao 

membro superior da Formação Sete Lagoas – Lagoa Santa (Schöll, 1976). Correlaciona-se ao segundo 

ciclo transgressivo-regressivo e ao intervalo litoestratigráfico superior descrito por Misi et al (2007), 

se comparando ao intervalo quimioestratigráfico superior descrito por Paula-Santos et al (2017b). 

O registro de um paleocarste regional no contato entre as rochas da primeira e segunda 

sequencia transgressivo-regressivas – intervalos lito- e quimioestraigráficos intermediário e superior – 

da Formação Sete Lagoas, situa essa descontinuidade erosiva em contexto bacinal (Santos et al, 2004; 

Martins & Lemos, 2007; Zalán & Romeiro-Silva, 2007; Sial et al, 2016), o que é corroborado pelo 

reconhecimento de feições paleocársticas em outras localidades da Bacia Bambuí (Dardenne, 1981; 

Nobre-Lopes, 2002; Tonietto, 2010; Santana, 2011; Alvarenga et al, 2014; Mameri et al, 2017). 

Dentro do contexto das mudanças climáticas do Neoproterozoico, um significativo 

rebaixamento do nível do mar é presumivelmente correlacionado as flutuações eustáticas (James et al, 

2001; Hoffman & Schrag, 2002; Creveling & Mitrovica, 2014). A progressiva transição de climas 

quentes e úmidos a semi-áridos reconhecido nessas rochas suporta tal inferência. Contudo, o contexto 

regional em bacia de foreland implica em importantes controles tectônicos na deposição dessas rochas 

(Santos et al, 2000; Kuchenbecker et al, 2016b; Reis et al, 2017; Uhlein et al, 2017). 

A correlação entre as cimentações espáticas mesodiagenéticas, reconhecidas nas associações 

paleocársticas e de rampa influenciada por correntes, e o entendimento de suas condições e evoluções 

diagenéticas requerem análises de catodoluminescência e de quimioestratigrafia de detalhe para serem 

averiguadas. Contudo, elas reportam a percolação de fluidos marinhos tardios no arcabouço em 

condições fortemente redutoras e alcalinas sob altas temperaturas. A recorrência de fases sulfetadas de 

origem hidrotermal registra a migração de fluidos tardios através de toda sucessão estudada (Misi et 

al, 2005). 

Análises de catodoluminescência e de quimioestratigrafia de detalhe ainda podem auxiliar a 

compreensão das diferentes substituições dolomíticas reconhecidas na sucessão levantada e também 

das condições genéticas dos leques radiais calcíticos reconhecidos nas brechas de colapso da 

associação paleocárstica. A recorrência de substituições dolomíticas ao longo do arcabouço é 

consonante com as condições favoráveis a formação de dolomitas durante o Neoproterozoico (Hood & 

Wallace, 2018). 
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As controvérsias que envolvem a definição da idade da Formação Sete Lagoas repercutem 

diferentes acervos de dados obtidos regionalmente em suas sucessões. A existência de um hiato 

deposicional entre a base da Formação Sete Lagoas e o topo da mesma é suportada por dados sísmicos 

regionais (Zalán & Romeiro-Silva, 2007; Martins & Lemos, 2007), tectono-estratigráficos (Reis et al, 

2017), geocronológicos e quimioestratigráficos (Pimentel et al, 2011; Paula-Santos et al, 2015; 

Kuchenbecker et al, 2016b; Uhlein et al, 2017; Caxito et al, 2018), além de ser corroborada pelo 

registro fossilífero encontrado ao centro-norte da bacia (Warren et al, 2014). 

As idades obtidas para a associação de RO são consonantes com aquelas descritas na literatura 

para as porções basais da Formação Sete Lagoas. Contudo, as idades mínimas obtidas para a 

associação de RE indicam idades mais velhas para a deposição da sua porção superior em Pains 

(Paula-Santos et al, 2015; Kuchenbecker et al, 2016b; Uhlein et al, 2017; Caxito et al, 2018). 

A deposição de sequências de carbonatos de capa e as flutuações do sinal isotópico do carbono 

são comuns aos períodos Criogeniano e Ediacarano, em resposta aos processos de deglaciação e 

mudanças climáticas (Hoffman & Scharg, 2002; Halverson et al, 2010). Sendo o reconhecimento de 

suas diferentes expressões fundamentadas em abordagens bioestratigráficas, quimioestratigráficas, 

paleomagnéticas e geocronológicas (Xiao et al, 2016; Shields-Zhou et al, 2016), os diferentes acervos 

reconhecidos regionalmente para a Formação Sete Lagoas talvez repercutam diferentes momentos 

dessas deglaciações e mudanças climáticas sobre as extensões do Cráton São Francisco. Isto implica 

em histórias eustáticas e tectônicas mais complexas para a evolução da Bacia Bambuí. 

Independente desta premissa, que demanda o detalhamento de diversos estudos integrados 

regionalmente, os dados geocronológicos aqui obtidos respaldam uma idade Ediacarana para ao menos 

parte dos depósitos relacionados à Formação Sete Lagoas. 
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Apêndices 

APÊNDICE I - Perfis estratigráficos 
Complexo Sardinha (430757 W, 7744589 N – Alt. 696 m). A: Bm; B: Chs; C, D, E: contato calcarenitos 

calcíticos com dolomito sacaróide; F: Bs; G: Bhs; H: Dl. 

  



 

 

Complexo Marquises (430536 W, 7745588 N – Alt. 690 m). A: Bs; B: Bhr; C: Dbr; D: Dg; E: Ct; F: Chs. 

 



 

 
 

C02 (430600 W, 7744464 N – Alt. 715 m). A: Bhp; B: Ba. 

 

  



 

 

C11-C12 (430323 W, 7744641 N – Alt. 739 m). A: Bsb; B: Cmo. 

 

  



 

 
 

C13-C15 (429959 W, 7745581 N – Alt. 747 m). A: Cmt; B: Cml e Cmm. 

  



 

 

C16-C19 (430203 W, 7745381 N – Alt. 747 m). A: Cmm; B, C: Brb. 

 

  



 

 
 

C20-C23 Grutas Paredão e Blocos (430208 W, 7745451 N – Alt. 751 m). A: Cmt; B: Cmm. 

  



 

 

C26 Gruta do Falcão (430301 W, 7745636 N – Alt. 730 m). A: Bhs; B: Bhi. 

 

  



 

 
 

C30 Calcinação Pains (430243 W, 7746168 N – Alt. 698 m). A: Ba; B: Do; C: Al; D: Bhi e Dt. 

   



 

 

APÊNDICE II - Tabelas de descrição das microfácies 
Tabela de constituintes das microfácies de rampa intermediária dominada por ondas e paleocársticas.

5
 

A05-CC-01: [Co]; FA: [Ct]; C01-CaE-01 [Bb]; A16-CE-01 [Cm]; C03-Br-01 [Br]; FB [Dr]. 

LÂMINA A05-CC-01 FA C01-CaE-01 A16-CE-01 C03-Br-01 FB 

% Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial 

Biofilme - - - - 56.0% 
 

- - - 
 

- - 

Detrítico 100.0% - 100.0% - 44.0% 
 

100.0% - 100.0% 
 

100.0% - 

BGP 

- 

- 

- 

 

19.0% 

13.0% 

- 

- 

- 

 

- 

 
BGO - 

 
2.0% - 

  
BGI - 

 
4.0% - 

  
BGE - 

 
<1% - 

  
BMM 

- 

- 

- 
 

59.0% 

31.0% 

- 

- 

- 
 

- 
 

BMP - 
 

10.0% - 
  

BMA - 
 

18.0% - 
  

BC - - 22.0% - - - 

BPP 
- 

- 
-  22.0% 

9.0% 
- 

- 
-  -  

BPS - 
 

13.0% - 
  

BPT - - <1% - - - 

DGP 

16.0% 

5.0% 

32.0% 

11.0% 

44.0% 

15.6% 

27.0% 

5.7% 

74.0% 

- 

71.0% 

- 

DGO 2.0% 7.0% 9.2% 9.0% - - 

DGI 9.0% 13.0% 19.2% 7.8% 74.0% 52.0% 

DGE - <1% <1% 4.5% - - 

DMM 

62.0% 

42.0% 

35.0% 

34.0% 

32.0% 

24.0% 

49.0% 

- 

- 

- 

13.0% 

13.0% 

DMP 11.0% - 3.0% - - - 

DMA 9.0% - 5.0% 49.0% - - 

DC 22.0% 33.0% 23.0% 22.0% 24.0% 15.0% 

DPP 
22.0% 

7.0% 
33.0% 

9.0% 
23.0% 

10.0% 
22.0% 

- 
24.0%  15.0% 

15.0% 

DPS 15.0% 24.0% 13.0% - 24.0% - 

DPT <1% <1% 1.0% 12.0% 2.0% 1.0% 

CLASS. 
Cristalino (Muds-

Packstone) 
Packstone Cristalino 

Boundstone: Muds-

Grainstones 
Cristalino 

Rudstone Cristalino 

(Muds-Wackstones) 
Rudstone Cristalino 

  

                                                           
5
 BGP: Biofilme-grãos-peloidais; BGO: -ooidais; BGI: -intraclásticos; BGE: -extraclásticos; BMM: -matriz-micrítica; BMP: -peloidal; BMA: -argilosa; BC: -cimento; BPP: -

porosidade primária; BPS: -secundária; BPT: -terciária; DGP: Detrítico-[...]. 



 

 
 

Tabela de constituintes das microfácies de rampa intermediária estromatolítica de energia moderada. (Parte I). 

FC1 [Bs]; FC2 [Bhr]; A04-CDE-01 [Bhs]; A04-C-01 [Bhs]; C02-Dac-01 [Bhi]; FD [Bhp]. 

LÂMINA FC1 FC2 A04-CDE-01 A04-C-01 C02-Dac-01 FD 

% Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial 

Biofilme 58.0% - 44.0% 
 

42.0% - 48.0% - 58.0% 
 

42.0% 
 

Detrítico 42.0% - 56.0% 
 

58.0% - 52.0% - 42.0% 
 

58.0% 
 

BGP 

14,6% 

11,6% 

12.0% 

12.0% 

17.0% 

10.0% 

35.0% 

28.0% 

36.0% 

17.0% 

42.0% 

17.0% 

BGO - - 11.0% 2.0% 14.4% 12.0% 

BGI 3.0% - 6.0% 5.0% 4.6% 23.0% 

BGE 
 

- - <1% - 
 

BMM 

58,4% 

31.0% 

43.0% 

12.0% 

73.0% 

35.0% 

49.0% 

22.0% 

48.0% 

20.3% 

40.0% 

13.0% 

BMP 20,4% 10.6% 27.0% 12.0% 4.3% 17.0% 

BMA 7.0% 20.4% 14.0% 15.0% 23.4% 10.0% 

BC 19.0% 28.0% 10.0% 21.0% 16.0% 16.0% 

BPP 
19.0% 

6.4% 
28.0% 

10.2% 
10.0% 

4.0% 
21.0% 

7.5% 
16.0% 

5.0% 
16.0% 

7.0% 

BPS 12.6% 17.8% 6.0% 13.5% 10.0% 9.0% 

BPT 8.0% 17.0% <1% 5.0% <1% <1% 

DGP 

37.0% 

15.0% 

24.0% 

18.0% 

40.0% 

12.0% 

29.0% 

9.2% 

33.0% 

12.7% 

25.0% 

8.0% 

DGO 4.0% - 11.0% 4.6% 11.6% 5.0% 

DGI 18.0% 6.0% 15.0% 14.7% 8.7% 12.0% 

DGE 
 

- <1% 0.5% - 
 

DMM 

33.0% 

18.0% 

38.0% 

20.0% 

35,6% 

26.0% 

43.0% 

14.0% 

52.0% 

34.6% 

50.0% 

28.0% 

DMP 14.0% 10.0% 9,6% 12.0% 2.5% 16.0% 

DMA 5.0% 8.0% - 9.0% 14.9% 6.0% 

DC 18.0% 32.0% 24,4% 25.0% 15.0% 22.0% 

DPP 
18.0% 

7.0% 
32.0% 

7.0% 
24,4% 

6.4% 
25.0% 

11.0% 
15.0% 

5.0% 
22.0% 

9.0% 

DPS 11.0% 25.0% 18.0% 14.0% 10.0% 13.0% 

DPT 12.0% 6.0% <1% 3.0% <1% 3.0% 

CLASS 
Boundstone: Muds-

Packstone 

Boundstone 

Cristalino: Muds-

Packstones 

Boundstone: Wacks-

Packstone 

Boundstone: Muds-

Packstone 

Boundstone: Muds-

Packstones 

Boundstone: Muds-

Packstones 

  



 

 

Tabela de constituintes das microfácies de rampa intermediária estromatolítica de energia moderada. (Parte II). 

C38-Csl-01 [Al]; A15-CDE-01 [Bhr]; A08-BD1-Dt-01 [Ba]; A06-PC-DE-01 [Do]; A08-BD5-DE-01 [Bhi]; A08-BD3-DE-01 [Bhs]. 

LÂMINA C38-Csl-01 A15-CDE-01 A08-BD1-Dt-01 A06-PC-DE-01 A08-BD5-DE-01 A08-BD3-DE-01 

% Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial 

Biofilme - 
 

48.0% - 48.7% 
 

- - 36.0% - 35.0% - 

Detrítico 100.0% 
 

52.0% - 51.3% 
 

100.0% - 64.0% - 65.0% - 

BGP 

- 

 

13.0% 

4,5% 

18.0% 

10.8% 

- 

- 

12.0% 

7.2% 

14.0% 

7.0% 

BGO 
 

3,8% 5.8% - 3.0% 4.4% 

BGI 
 

4,7% 1.4% - 1.8% 2.6% 

BGE 
 

- - - <1% - 

BMM 

- 
 

63.0% 

27.0% 

52.0% 

26.0% 

- 

- 

71.0% 

19.4% 

68.0% 

10.0% 

BMP 
 

36.0% 24.0% - 42.3% 54.0% 

BMA 
 

<1% 2.0% - 9.3% 4.0% 

BC - 24.0% 29.0% - 7.0% 18.0% 

BPP 
-  24.0% 

9.0% 
29.0% 

5.0% 
- 

- 
7.0% 

4.0% 
18.0% 

6.75% 

BPS 
 

15.0% 24.0% - 3.0% 11.25% 

BPT - <1% 1.0% - <1% <1% 

DGP 

18.0% 

14.0% 

38.0% 

17.0% 

25.0% 

14.0% 

15.0% 

7.0% 

17.0% 

6.0% 

30.0% 

7.5% 

DGO - 3.0% 4.5% 3.0% 2.0% 10.2% 

DGI 3.0% 18.0% 6.5% 5.0% 9.0% 12.3% 

DGE 1.0% <1% - - 
 

- 

DMM 

66.0% 

16.0% 

36.0% 

30.0% 

47.0% 

29.0% 

70.0% 

17.5% 

76.0% 

37.0% 

47.0% 

14.0% 

DMP - 6.0% 5.6% 49% 29.8% 31.0% 

DMA 50.0% - 12.4% 3.5% 9.2% 2.0% 

DC 16.0% 26.0% 27.0% 12.7% 7.0% 23.0% 

DPP 
16.0% 

6.0% 
26.0% 

11.0% 
27.0% 

7.0% 
12.7% 

4.9% 
7.0% 

3.0% 
23.0% 

10.7% 

DPS 10.0% 15.0% 20.0% 7.8% 4.0% 12.3% 

DPT <1% <1% 1.0% 2.3% <1% <1% 

CLASS Mudstones argilosos 
Boundstone: Wacks-

Packstone 

Boundstones: Muds-

Packstones 
Wackstone 

Boundstone: Muds-

Packstone 

Boundstone: Muds-

Packstone 

  



 

 
 

Tabela de constituintes das microfácies de rampa interna influenciada por correntes. 

A08-BD5-CE-01 [Cmt]; A08-BD5-CT-01 [Cml]; C16-CamfE-01 [Brb]. 

LÂMINA A08-BD5-CE-01 A08-BD5-CT-01 C16-CamfE-01 

% Total Parcial Total Parcial Total Parcial 

Biofilme - - - 
 

46.0%   

Detrítico 100.0% - 100.0% 
 

54.0%   

BGP 

- 

- 

- 

 

25.0% 

  

BGO - 
 

  

BGI - 
 

  

BGE - 
 

  

BMM 

- 

- 

- 
 

63.0% 

  

BMP - 
 

  

BMA - 
 

  

BC - - 12.0% 

BPP 
- 

- 
-  12.0% 

4.0% 

BPS - 
 

8.0% 

BPT - - <1% 

DGP 

49.0% 

18.0% 

19.0% 

16.0% 

31.0% 

  

DGO 3.0% 3.0%   

DGI 29.0% -   

DGE <1% -   

DMM 

27.0% 

13.0% 

63.0% 

23.0% 

40.0% 

18% 

DMP 9.0% - 7% 

DMA 5.0% 40.0% 15% 

DC 22.0% 18.0% 29.0% 

DPP 
22.0% 

6.0% 
18.0% 

6.0% 
29.0% 

6.0% 

DPS 16.0% 12.0% 23.0% 

DPT 2.0% <1% 1.0% 

CLASS Floatstone 
Wacks-Mudstones 

argilosos 

Boundstones: Muds-

Packstones 

  



 

 

Tabela de granulometria, grau de seleção e tipos de porosidades primárias das microfácies de rampa intermediária dominada por ondas e paleocársticas descritas. 

 
Bioconstruções Detrítico 

Porosidades 

Primárias  
Granulometria 

Seleção 
Granulometria 

Seleção 

 
Max Moda Min Max Moda Min 

A05-CC-01 - - - - 1,53 mm 0,506 mm 0,157 mm Moderada Intergranular 

FA - - - - 1,9 mm 0,36 mm 0,04 mm Ruim Intergranular 

C01-CaE-01 0,145 mm 0,1 mm 0,03 mm Moderada 0,34 mm 0,15 mm 0,06 mm Moderada 

Intergranular, 

Intragranular, 

Fenestral 

A16-CE-01 - - - - 0,37 mm 0,22 mm 0,03 mm Moderada Intergranular 

C03-Br-01 - - - - 0,45 mm 0,18 mm 0,1 mm 
 

Intergranular 

(Fenestral) 

FB - - - - - - - Ruim Intergranular 

  



 

 
 

Tabela de granulometria, grau de seleção e tipos de porosidades primárias das microfácies de rampa intermediária estromatolítica de energia moderada. 

 
Bioconstruções Detrítico 

Porosidades 

Primárias  
Granulometria 

Seleção 
Granulometria 

Seleção 

 
Max Moda Min Max Moda Min 

FC1 0,24 mm 0,06 mm 0,02 mm Boa 1,0 mm 0,25 mm 0,03 mm Moderada 
Intergranular, 

Fenestral 

FC2 0,05 mm 0,03 mm 0,01 mm Boa 1,13 mm 0,07 mm 0,02 mm Ruim 
Intergranular, 

Fenestral 

A04-CDE-01 0,20 mm 0,05 mm 0,001 mm 
Boa a 

moderada 
0,75 mm 0,24 mm 0,07 mm Ruim 

Intergranular, 

Fenestral 

A04-C-01 0,657 mm 0,21 mm 0,024 mm Moderada 0,85 mm 0,21 mm 0,01 mm Moderada 
Intergranular, 

Fenestral 

C02-Dac-01 0,45 mm 0,2 mm 0,01 mm 
 

0,9 mm 0,28 mm 0,04 mm 
 

Intergranular, 

Fenestral 

FD 1,0 mm 0,2 mm 0,01 mm Ruim 0,9 mm 0,15 mm 0,05 mm Ruim a moderada 
Intergranular, 

Fenestral 

C38-Csl-01 - - - - 0,55 mm 0,04 mm 0,025 mm Moderada a boa Intergranular 

A15-CDE-01 0,28 mm 0,10 mm 0,02 mm Moderada 0,67 mm 0,23 mm 0,015 mm Moderada 
Intergranular, 

Fenestral 

A08-BD1-Dt-01 0,35 mm 0,1 mm 0,05 mm 

Moderada, 

bem 

classificados 

1,25 mm 0,25 mm 0,01 mm Moderada 

Intergranular, 

Intragranular, 

Fenestral 

A06-PC-DE-01 - - - - 0,45 mm 0,05 mm 0,02 mm Moderada Intergranular 

A08-BD5-DE-01 0,0125 mm 0,005 mm 0,0025 mm Moderada 0,7 mm 0,15 mm 0,04 mm Moderada 
Intergranular, 

Fenestral 

A08-BD3-DE-01 0,1 mm 0,035 mm 0,025 mm 
 

0,09 mm 0,04 mm 0,0015 mm 
Intergranular, 

Fenestral 

  



 

 

Tabela de granulometria, grau de seleção e tipos de porosidades primárias das microfácies de rampa interna influenciada por correntes. 

 
Bioconstruções Detrítico 

Porosidades 

Primárias  
Granulometria 

Seleção 
Granulometria 

Seleção 

 
Max Moda Min Max Moda Min 

A08-BD5-CE-01 - - - - 0,85 mm 0,3 mm 0,025 mm Moderada 
Intergranular, 

Fenestral 

A08-BD5-CT-01 - - - - 0,07 mm 0,04 mm 0,015 mm Boa Intergranular 

C16-CamfE-01 0,57 mm 0,16 mm 0,03 mm Moderada 0,2 mm 0,13 mm 0,04 mm Moderada a Boa 
Intergranular, 

Fenestral 

  



 

 
 

Tabela da porcentagem da representação das feições de eo-, meso- e telodiagênese no volume do arcabouço das microfácies de rampa intermediária dominada por ondas e 

paleocárstica analisadas. 

LÂMINA A05-CC-01 FA C01-CaE-01 A16-CE-01 C03-Br-01 FB 

CLASSIFICAÇÃO 

Cristalino 

(Intercalações 

de Muds- a 

Packstone) 

Grainstones 

Cristalino 

Boundstones: 

Wackstones 

(bio) e 

Packstones 

Cristalino 

Rudstones 

Cristalino 

(Intraclastos de 

Muds- a 

Wackstones) 

Rudstones 

Cristalino 

Micritização 10% 32% 12% 20% 7% 5% 

Compactação 

Mecânica 
<1% 2% 2% <1% 1% 1% 

Dissolução 8% 13% 10% 8% 13% 8% 

Cimentação 13% 21% 17% 6% 9% 18% 

Substituições 16% 33% 18% 16% 76% 76% 

Compactação 

Mecânica 
<1% 1% 3% 1% 3% 3% 

Dissolução 20% 23% 21% 18% 25% 10% 

Cimentação 22% 22% 27% 23% 24% 17% 

Neomorfismo 35% 30% 72% 20% 32% 58% 

Substituições 28% 17% 18% 25% 24% 31% 

Compactação 

Química 
<1% 1% 3% 2% 2% 2% 

Recristalização 56% 42% 31% 67% 30% 78% 

Fraturas <1% <1% <1% 3% 1% <1% 

Dissolução <1% <1% 1% 5% 2% <1% 

Disseminação 

(Opacos) 
2% 1% 3% 3% 2% 2% 

  



 

 

Tabela da porcentagem da representação das feições de eo-, meso- e telodiagênese no volume do arcabouço das microfácies de rampa intermediária a interna influenciada por 

correntes. (Parte I). 

LÂMINA FC1 FC2 A04-CDE-01 A04-C-01 C02-Dac-01 FD C38-Csl-01 A15-CDE-01 

CLASSIFICAÇÃO 

Boundstones: 

Muds-a 

Packstones 

Boundstones 

Cristalino: 

Muds- a 

Packstones 

Boundstones: 

Wacks- a 

Packstone 

Boundstones: 

Muds- a 

Packstone 

Boundstones: 

Muds-a 

Wackstones 

(bio) e 

Packstones 

Boundstones: 

Packstones 

(bio) e Muds- a 

Packstones 

Mudstones 

argilosos 

Boundstones: 

Wacks- a 

Packstones 

Micritização 17% 21% 22% 28% 27% 30% 6% 18% 

Compactação 

Mecânica 
2% 1% <1% 3% 4% 3% 1% 4% 

Dissolução 11% 15% 14% 9% 5% 9% 9% 9% 

Cimentação 13% 16% 15% 14% 10% 12% 10% 16% 

Substituições 72% 58% 81% 73% 79% 78% 38% 70% 

Compactação 

Mecânica 
2% 3% <1% <1% 2% 2% 2% <1% 

Dissolução 23% 25% 17% 23% 23% 20% 12% 22% 

Cimentação 27% 29% 16% 22% 21% 22% 15% 24% 

Neomorfismo 70% 36% 42% 45% 35% 51% 32% 41% 

Substituições 29% 15% 25% 38% 21% 21% 1% 26% 

Compactação 

Química 
1% 1% 1% <1% 3% 1% <1% 2% 

Recristalização - - - - - - - - 

Fraturas 2% <1% <1% 1% <1% 1% 1% <1% 

Dissolução 13% 4% <1% 3% 1% 2% <1% <1% 

Disseminação 5% 1% 1% <1% 2% 1% 1% 1% 

  



 

 
 

Tabela da porcentagem da representação das feições de eo-, meso- e telodiagênese no volume do arcabouço das microfácies de rampa intermediária a interna influenciada por 

correntes. (Parte II). 

LÂMINA A08-BD1-Dt-01 A06-PC-DE-01 A08-BD5-DE-01 A08-BD3-DE-01 A08-BD5-CE-01 A08-BD5-CT-01 C16-CamfE-01 

CLASSIFICAÇÃO 

Boundstones: 

Muds- a 

Wackstones (bio) 

e Packstones 

Wackstones 

Boundstones: 

Muds- a 

Packstones 

Boundstones: 

Muds- a 

Packstones 

Floatstones 

Muds- a 

Wackstones 

argilosos 

Boundstones: 

Muds- a 

Packstones 

Micritização 12% 9% 10% 7% 8% 11% 15% 

Compactação 

Mecânica 
4% 10% 1% 3% 1% <1% 1% 

Dissolução 13% 7% 4% 6% 8% 5% 8% 

Cimentação 17% 12% 8% 16% 10% 10% 8% 

Substituições 48% 72% 89% 79% 62% 21% 26% 

Compactação 

Mecânica 
6% 7% 2% 1% 1% 1% 8% 

Dissolução 39% 14% 13% 20% 19% 19% 25% 

Cimentação 38% 13% 12% 18% 19% 18% 29% 

Neomorfismo 37% 67% 62% 37% 42% 43% 36% 

Substituições 28% 5% 7% 18% 7% 2% 8% 

Compactação 

Química 
1% <1% 2% 1% 2% <1% 2% 

Recristalização - - - 85% 72% - 61% 

Fraturas 1% <1% <1% 1% 1% <1% - 

Dissolução 1% <1% <1% 1% 2% <1% 2% 

Disseminação 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 

  



 

 

APÊNDICE III - Tabelas da Geoquímica 
Tabela da concentração dos elementos traço (ppm). (Parte I). 

AMOSTRA V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Zr Nb 

C16-CamfE-01 4.6687 2.6647 1.9687 4.8319 1.8566 14.3586 0.5028 7.2410 1584.7760 5.6840 0.4175 

A08-BD5-CT-01 20.8303 15.5230 6.7363 11.8279 7.5663 26.6031 4.0482 29.9304 912.1926 32.9661 2.9207 

A08-BD5-CE-02 14.0079 9.8332 3.6186 8.0558 8.9670 26.4209 2.3779 24.2191 579.4715 20.4471 1.7895 

C39-Fn-01 7.8730 4.1901 2.2983 4.8772 2.2251 23.7471 0.9687 11.0236 326.8899 8.2695 0.6833 

A08-BD3-Dt-02 7.6714 2.5437 2.9490 3.8636 4.3102 83.2221 0.5858 7.5824 172.7320 4.8285 0.3956 

A08-BD3-Dt-01 5.6256 2.2525 1.7554 3.1901 2.2931 37.1250 0.2570 0.9673 388.6478 4.0624 0.3967 

A08-BD3-DE-01 6.3528 3.0992 6.4558 5.0872 3.1302 8.8966 0.6669 7.0869 1100.6320 5.1517 0.5121 

A08-BD6-Dt-01 0.7538 2.3593 225.8782 5.2641 0.9026 27.2870 0.1591 3.9272 198.4497 0.9959 0.5855 

A08-BD1-Dt-01 7.3889 1.6338 3.1490 3.4695 2.0668 53.1782 0.2501 2.9402 250.8281 2.4285 0.2487 

C38-Csl-01 46.0996 33.0517 5.8701 21.1611 16.8604 54.8943 7.5623 67.3513 449.5779 67.4425 5.8295 

FD 3.4059 1.3815 14.2815 1.7239 5.6234 40.6355 0.3892 6.4604 131.0552 11.1284 - 

A08-BD5-Dt-02 4.3913 2.3798 4.0172 3.7642 4.4076 142.5325 0.4985 5.8855 171.8298 4.1821 0.3010 

FC2 18.8885 6.8785 9.3910 4.1148 75.7734 108.7541 1.9943 35.7016 150.6795 18.9245 - 

FC1 7.7490 2.6793 8.5556 2.3182 8.4410 87.9246 0.6801 8.0483 156.5437 14.0349 - 

FB 1.3120 1.2350 1.9864 1.8777 23.5810 890.1783 0.2537 1.9294 74.0387 10.6585 - 

C03-Br-01 2.6067 2.0355 4.5272 3.6312 2.3415 75.7298 0.3718 5.2583 101.4398 2.5534 0.2792 

C31-Cam-01 5.3221 3.6198 1.5453 5.4118 5.0214 13.7911 0.8856 8.8271 698.7993 7.2811 0.6357 

A08-BD6-CT-03 11.7249 10.1251 3.4867 9.9627 6.8856 15.0472 2.2671 22.6467 914.9114 19.6246 1.7738 

A08-BD1-Cs-03 53.5790 44.2949 16.4758 27.9085 37.7454 214.8080 13.2366 157.5659 96.1890 97.4209 10.0260 

A16-CE-03 0.7078 0.8079 1.4716 4.6219 - 7.7678 0.1322 1.5586 455.5323 1.2231 0.1034 

A08-BD6-CT-02 0.5675 0.8150 1.4711 33.6864 64.9605 3.9181 0.0895 1.0617 832.1317 1.1034 0.0894 

C01-CaE-01 1.4561 1.1163 1.8298 3.5992 5.5348 9.7322 0.2082 2.4732 299.3867 2.3917 0.1737 

FA 1.1019 1.0300 1.5317 1.3178 59.7299 - 0.1461 1.5912 621.0516 11.4540 - 

  



 

 
 

Tabela da concentração dos elementos traço (ppm). (Parte II). 

AMOSTRA In Cs Ba Hf Ta Tl Pb Th U Sc Y 

C16-CamfE-01 0.0056 0.5412 76.9406 0.1546 0.0347 0.0679 6.9343 0.4626 0.8304 0.6823 2.0081 

A08-BD5-CT-01 0.0186 2.9069 126.5805 0.8710 0.1890 0.2083 5.2272 2.4128 0.9230 3.3993 13.9042 

A08-BD5-CE-02 0.0140 2.1139 79.1942 0.5194 0.1250 0.1505 7.1816 1.5806 0.9408 2.0602 7.6981 

C39-Fn-01 0.0066 1.1275 29.6212 0.2136 0.0521 0.0878 3.3151 0.6373 0.8334 0.7914 2.5035 

A08-BD3-Dt-02 0.0049 0.5356 23.2250 0.1173 0.0475 0.0929 3.0263 0.8486 1.2516 0.4879 1.4009 

A08-BD3-Dt-01 0.0039 0.1852 93.4585 0.1081 0.0382 - 3.6841 5.0107 0.8794 0.4762 1.1259 

A08-BD3-DE-01 0.0038 0.4516 73.0924 0.1360 0.0707 0.0480 3.6928 0.4515 0.7188 0.5893 2.2201 

A08-BD6-Dt-01 0.0022 0.3817 44.4188 0.0256 2.0148 0.0341 4.0820 6.7200 0.3896 0.2038 0.8353 

A08-BD1-Dt-01 0.0034 0.1804 13.6557 0.0569 0.0343 - 11.7096 2.1092 0.8101 0.3359 1.0167 

C38-Csl-01 0.0316 6.6908 178.7182 1.8669 0.3924 0.4117 7.2176 4.9087 2.7279 6.3149 11.6405 

FD 0.0061 - 27.5617 - - - 5.6567 0.2965 0.7297 - 1.6454 

A08-BD5-Dt-02 0.0042 0.4261 23.3051 0.1057 0.0438 0.0792 3.4729 0.4091 0.5450 0.4063 1.5593 

FC2 0.0119 - 89.0311 - - - 30.7270 2.9084 2.0364 - 2.9768 

FC1 0.0074 - 28.1210 - - - 37.9369 2.3982 0.9640 - 2.0788 

FB 0.0078 - 9.5629 - - - 20.8791 0.9159 1.0994 - 1.3883 

C03-Br-01 0.0044 0.3933 13.4261 0.0635 0.0412 0.0445 32.2994 1.5726 0.7322 0.3262 1.2114 

C31-Cam-01 0.0086 1.3671 30.2550 0.1948 0.0525 0.0485 2.7582 0.6549 0.7078 1.3541 7.5983 

A08-BD6-CT-03 0.0097 2.1495 87.6790 0.5147 0.2184 0.1566 6.5079 1.4300 1.4735 1.8882 5.5450 

A08-BD1-Cs-03 0.0624 14.9412 845.5113 2.7306 0.7099 1.5529 18.9121 9.0759 7.5851 9.6955 18.5720 

A16-CE-03 0.0031 0.1765 8.9007 0.0265 0.0144 - 3.4821 1.1897 0.4007 0.2101 0.9831 

A08-BD6-CT-02 0.0013 0.0681 11.5149 0.0294 0.0185 - 0.7501 0.1133 0.4513 0.1921 1.0972 

C01-CaE-01 0.0018 0.1708 11.4260 0.0518 0.0248 0.0269 0.9215 0.1420 0.6511 0.2450 1.2599 

FA - - 13.4464 - - - 3.9812 0.2692 0.6594 - 2.2780 

  



 

 

Tabela da concentração dos elementos terras rara (ppm). 

AMOSTRA La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

C16-CamfE-01 1.3251 2.9706 0.3143 1.3091 0.2992 0.0698 0.3359 0.0453 0.3214 0.0646 0.2018 0.0274 0.1740 0.0257 

A08-BD5-CT-01 15.8235 34.4151 3.5000 14.0523 2.9132 0.5636 3.0407 0.3756 2.5747 0.4728 1.3534 0.1816 1.1692 0.1610 

A08-BD5-CE-02 6.2935 12.9808 1.4885 6.0486 1.2847 0.2795 1.4540 0.1846 1.2860 0.2501 0.7532 0.1009 0.6615 0.0906 

C39-Fn-01 2.6669 5.7406 0.6181 2.4470 0.5266 0.1116 0.5295 0.0654 0.4525 0.0832 0.2450 0.0329 0.2142 0.0299 

A08-BD3-Dt-02 1.3213 2.9702 0.3246 1.2952 0.2711 0.0609 0.2876 0.0354 0.2387 0.0475 0.1420 0.0201 0.1301 0.0179 

A08-BD3-Dt-01 1.8177 3.5739 0.3427 1.3193 0.2633 0.0757 0.2696 0.0305 0.2070 0.0391 0.1225 0.0182 0.1206 0.0170 

A08-BD3-DE-01 1.8018 3.7616 0.4016 1.5895 0.3335 0.0899 0.3638 0.0452 0.3336 0.0664 0.1948 0.0271 0.1766 0.0238 

A08-BD6-Dt-01 0.9547 2.0390 0.2084 0.8088 0.1582 0.0567 0.1667 0.0198 0.1393 0.0300 0.1051 0.0163 0.1242 0.0197 

A08-BD1-Dt-01 0.5953 1.3450 0.1354 0.5620 0.1260 0.0601 0.1288 0.0172 0.1378 0.0316 0.1259 0.0181 0.1434 0.0249 

C38-Csl-01 13.9723 32.1475 3.3823 13.5887 2.7297 0.5098 2.6623 0.3264 2.2485 0.4362 1.3750 0.1941 1.3401 0.1923 

FD 1.5153 3.2893 0.3678 1.4021 0.3040 0.0595 0.3035 0.0490 0.2755 0.0568 0.1583 0.0228 0.1439 0.0215 

A08-BD5-Dt-02 1.3536 3.0548 0.3142 1.2737 0.2643 0.0628 0.2952 0.0360 0.2523 0.0524 0.1545 0.0239 0.1415 0.0203 

FC2 2.4743 4.9012 0.8151 3.2879 0.7058 0.1388 0.6183 0.0931 0.5275 0.1004 0.2903 0.0407 0.2693 0.0416 

FC1 1.8344 2.5830 0.4654 1.7248 0.3267 0.0675 0.3150 0.0486 0.2945 0.0608 0.1761 0.0250 0.1639 0.0260 

FB 0.4652 0.9109 0.1250 0.5177 0.1162 0.0272 0.1308 0.0229 0.1520 0.0386 0.1151 0.0174 0.0998 0.0159 

C03-Br-01 0.6237 1.5798 0.1738 0.7353 0.1749 0.0410 0.1872 0.0253 0.1796 0.0355 0.1169 0.0170 0.1109 0.0161 

C31-Cam-01 5.3718 11.7484 1.4236 5.8618 1.2452 0.2704 1.3821 0.1808 1.2474 0.2323 0.6879 0.0902 0.5817 0.0799 

A08-BD6-CT-03 5.0495 10.7804 1.2133 4.9030 1.0235 0.2430 1.0706 0.1362 0.9191 0.1804 0.5363 0.0718 0.4653 0.0658 

A08-BD1-Cs-03 28.5723 58.2336 5.9362 23.3566 4.4352 0.7017 4.1689 0.4973 3.3965 0.6611 2.0994 0.2889 2.0271 0.3034 

A16-CE-03 0.7472 1.5907 0.1664 0.6621 0.1270 0.0282 0.1421 0.0174 0.1337 0.0280 0.0848 0.0119 0.0797 0.0105 

A08-BD6-CT-02 0.3775 0.9067 0.0929 0.3976 0.0948 0.0232 0.1215 0.0154 0.1323 0.0283 0.0935 0.0118 0.0762 0.0092 

C01-CaE-01 0.6760 1.4822 0.1608 0.6905 0.1570 0.0461 0.1907 0.0236 0.1762 0.0355 0.1167 0.0149 0.0903 0.0132 

FA 1.6064 2.9285 0.3030 1.0796 0.2060 0.0622 0.2283 0.0389 0.2599 0.0587 0.1759 0.0271 0.1534 0.0227 

  



 

 
 

APÊNDICE IV - Dados da Geocronologia 
Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras rudíticas proximais (P08) da Formação Samburá. (Parte I). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

96 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

11 0.0810 1.1115 0.2092 1.4151 2.3352 1.7995 1221 22 1224 16 1223 13 100.11 

12 0.1103 1.0521 0.3236 1.2564 4.9224 1.6387 1805 19 1807 20 1806 14 100.07 

13 0.1213 1.2679 0.3614 1.3905 6.0455 1.8818 1976 23 1989 24 1982 17 100.32 

14 0.0810 4.5979 0.2155 2.5770 2.4073 5.2708 1222 90 1258 30 1245 39 101.07 

15 0.0947 1.0777 0.2676 1.4124 3.4927 1.7766 1521 20 1529 19 1526 14 100.21 

16 0.0778 1.4961 0.1953 1.3886 2.0935 2.0412 1141 30 1150 15 1147 14 100.28 

17 0.0686 1.1229 0.1417 1.3973 1.3397 1.7926 886 23 854 11 863 10 98.98 

18 0.0693 1.6573 0.1547 1.4738 1.4782 2.2178 908 34 927 13 922 14 100.61 

19 0.1472 0.9921 0.4205 1.3509 8.5313 1.6761 2313 17 2263 26 2289 15 98.83 

20 0.0662 1.1056 0.1357 1.3713 1.2384 1.7615 812 23 820 11 818 10 100.26 

21 0.0876 1.0958 0.2419 1.3726 2.9217 1.7564 1374 21 1396 17 1388 13 100.64 

22 0.0865 1.0521 0.2340 1.3332 2.7907 1.6984 1349 20 1356 16 1353 13 100.18 

23 0.1207 1.0603 0.3574 1.3374 5.9492 1.7067 1967 19 1970 23 1968 15 100.08 

24 0.1212 1.0643 0.3587 1.4275 5.9944 1.7805 1974 19 1976 24 1975 16 100.04 

25 0.0931 1.1782 0.2737 1.3284 3.5122 1.7756 1489 22 1560 18 1530 14 101.94 

31 0.0658 1.1246 0.1389 1.3678 1.2603 1.7708 800 24 838 11 828 10 101.26 

32 0.0814 1.0317 0.2165 1.3118 2.4305 1.6689 1232 20 1263 15 1252 12 100.93 

33 0.1174 1.0480 0.3652 1.3966 5.9095 1.7461 1917 19 2007 24 1963 15 102.24 

34 0.1101 1.0533 0.3112 1.4074 4.7258 1.7579 1802 19 1747 22 1772 15 98.58 

35 0.0698 1.0599 0.1511 1.3499 1.4548 1.7163 923 22 907 11 912 10 99.49 

36 0.0668 1.0632 0.1317 1.3368 1.2123 1.7080 831 22 797 10 806 10 98.90 

38 0.0738 1.1795 0.1471 1.4546 1.4962 1.8727 1035 24 885 12 929 11 95.26 

42 0.0659 1.0772 0.1329 1.3393 1.2078 1.7187 804 23 804 10 804 10 100.03 

43 0.1050 1.0195 0.2925 1.3539 4.2325 1.6948 1713 19 1654 20 1680 14 98.43 

44 0.0845 1.1045 0.2047 1.3374 2.3849 1.7345 1304 21 1201 15 1238 12 96.97 

45 0.0653 1.0939 0.1143 1.3265 1.0292 1.7193 785 23 698 9 719 9 97.08 

51 0.0758 1.0825 0.1888 1.3560 1.9718 1.7351 1088 22 1115 14 1106 12 100.80 

53 0.0702 1.0684 0.1605 1.3462 1.5530 1.7186 934 22 959 12 952 11 100.80 

54 0.0654 1.1162 0.1303 1.4123 1.1748 1.8002 787 23 789 11 789 10 100.07 

55 0.0957 1.0654 0.2658 1.3470 3.5085 1.7174 1543 20 1519 18 1529 14 99.36 

59 0.0818 2.6566 0.2186 1.6037 2.4660 3.1031 1241 52 1275 19 1262 23 101.00 

60 0.0649 1.0476 0.1430 1.3707 1.2797 1.7252 771 22 862 11 837 10 102.97 

61 0.0657 1.0661 0.1391 1.3229 1.2592 1.6990 796 22 840 10 828 10 101.45 

  



 

 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras rudíticas proximais (P08) da Formação Samburá. (Parte II). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

96 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

62 0.0664 1.0996 0.1306 1.3633 1.1952 1.7514 819 23 791 10 798 10 99.09 

72 0.2478 1.0673 0.6449 1.4462 22.0361 1.7974 3171 17 3208 37 3185 18 100.72 

73 0.1045 1.5347 0.3111 1.5024 4.4813 2.1477 1705 28 1746 23 1728 18 101.06 

91 0.0942 1.0485 0.2609 1.4815 3.3881 1.8150 1512 20 1494 20 1502 14 99.50 

93 0.0820 1.0446 0.2159 1.3719 2.4409 1.7243 1245 20 1260 16 1255 12 100.43 

95 0.0813 1.0459 0.2279 1.3162 2.5541 1.6811 1228 21 1324 16 1288 12 102.80 

96 0.0667 1.0501 0.1291 1.3326 1.1863 1.6966 827 22 783 10 794 9 98.53 

97 0.1082 1.0626 0.3140 1.3888 4.6850 1.7486 1770 19 1760 21 1765 15 99.75 

99 0.1330 1.1425 0.3996 1.5517 7.3294 1.9269 2138 20 2167 29 2152 17 100.68 

100 0.0888 1.0589 0.2437 1.3377 2.9829 1.7061 1399 20 1406 17 1403 13 100.19 

102 0.0675 1.1969 0.1298 1.4297 1.2087 1.8645 854 25 787 11 805 10 97.81 

103 0.1220 1.0453 0.3684 1.3142 6.1962 1.6792 1986 19 2022 23 2004 15 100.89 

112 0.0615 1.2854 0.0991 1.5742 0.8398 2.0323 655 28 609 9 619 9 98.40 

113 0.0954 1.0904 0.2724 1.4170 3.5823 1.7880 1536 21 1553 20 1546 14 100.48 

115 0.0656 1.2041 0.1344 1.4017 1.2151 1.8478 792 25 813 11 808 10 100.68 

116 0.0656 2.4340 0.1291 1.7509 1.1677 2.9983 793 51 783 13 786 17 99.67 

117 0.0771 1.0898 0.1825 1.3916 1.9398 1.7676 1123 22 1081 14 1095 12 98.70 

119 0.0659 1.1084 0.1293 1.4543 1.1739 1.8286 802 23 784 11 788 10 99.40 

121 0.1027 1.0909 0.2988 1.4392 4.2294 1.8059 1673 20 1685 21 1680 15 100.32 

123 0.0654 1.5436 0.1373 1.7195 1.2382 2.3107 788 32 829 13 818 13 101.35 

124 0.0620 1.0805 0.1152 1.3366 0.9851 1.7187 674 23 703 9 696 9 100.97 

126 0.0609 1.2076 0.1027 1.4527 0.8621 1.8891 635 26 630 9 631 9 99.85 

133 0.0628 1.3208 0.1114 1.5434 0.9656 2.0314 703 28 681 10 686 10 99.26 

134 0.0804 1.2721 0.1991 1.3664 2.2059 1.8669 1206 25 1170 15 1183 13 98.93 

135 0.0650 7.0308 0.1134 4.3080 1.0163 8.2456 774 148 693 28 712 43 97.28 

136 0.1003 1.1214 0.2853 1.3552 3.9471 1.7590 1630 21 1618 19 1623 14 99.67 

137 0.1753 1.0610 0.4674 1.4250 11.2963 1.7767 2609 18 2472 29 2548 17 97.02 

138 0.0788 1.1607 0.1983 1.3809 2.1534 1.8039 1167 23 1166 15 1166 13 99.98 

139 0.0827 1.0515 0.2182 1.3567 2.4889 1.7165 1263 21 1272 16 1269 13 100.27 

140 0.0746 1.0996 0.1696 1.4390 1.7434 1.8111 1057 22 1010 13 1025 12 98.53 

141 0.0902 1.0429 0.2531 1.3198 3.1457 1.6821 1429 20 1454 17 1444 13 100.72 

142 0.0665 1.0976 0.1319 1.3645 1.2098 1.7511 822 23 799 10 805 10 99.22 

143 0.0628 1.1793 0.1111 1.4403 0.9611 1.8615 700 25 679 9 684 9 99.30 

145 0.0803 3.4436 0.2195 1.8723 2.4306 3.9196 1205 68 1279 22 1252 29 102.18 

  



 

 
 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras rudíticas proximais (P08) da Formação Samburá. (Parte III). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

96 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

146 0.1308 1.0783 0.4028 1.6335 7.2625 1.9573 2108 19 2182 30 2144 18 101.76 

147 0.0756 1.2780 0.1891 1.4041 1.9709 1.8986 1084 26 1117 14 1106 13 101.00 

148 0.0666 1.0816 0.1301 1.4148 1.1937 1.7809 824 23 788 11 798 10 98.81 

152 0.0689 1.0890 0.1435 1.3939 1.3625 1.7689 895 22 864 11 873 10 99.01 

153 0.0860 1.1747 0.2253 1.5271 2.6704 1.9267 1338 23 1310 18 1320 14 99.19 

160 0.0659 1.1538 0.1228 1.3844 1.1153 1.8021 802 24 747 10 761 10 98.15 

161 0.0691 1.1002 0.1460 1.4524 1.3903 1.8220 901 23 878 12 885 11 99.27 

162 0.1125 1.1644 0.3362 1.4634 5.2151 1.8701 1840 21 1868 24 1855 16 100.72 

163 0.0858 2.5697 0.2393 1.6266 2.8323 3.0413 1334 50 1383 20 1364 23 101.40 

164 0.1245 1.5171 0.3464 1.7762 5.9484 2.3360 2022 27 1917 30 1968 21 97.41 

165 0.0635 3.3285 0.1168 2.2038 1.0220 3.9919 724 71 712 15 715 21 99.60 

166 0.0677 1.1231 0.1323 1.4055 1.2348 1.7991 858 23 801 11 817 10 98.12 

168 0.0710 1.1120 0.1417 1.4116 1.3878 1.7970 959 23 854 11 884 11 96.65 

169 0.0760 3.8540 0.1699 2.2546 1.7812 4.4650 1096 77 1011 21 1039 29 97.38 

170 0.0658 1.1700 0.1282 1.5130 1.1635 1.9126 800 25 778 11 784 10 99.25 

171 0.0895 1.3381 0.2306 1.4122 2.8466 1.9455 1415 26 1338 17 1368 15 97.79 

172 0.1148 1.1233 0.3427 1.4473 5.4265 1.8321 1877 20 1900 24 1889 16 100.56 

174 0.0711 1.1438 0.1676 1.4032 1.6429 1.8103 961 23 999 13 987 11 101.20 

175 0.0660 1.1519 0.1327 1.4469 1.2072 1.8494 806 24 803 11 804 10 99.92 

176 0.0626 1.7968 0.1130 1.6156 0.9751 2.4163 694 38 690 11 691 12 99.88 

177 0.1222 1.0886 0.3609 1.4354 6.0794 1.8015 1988 19 1986 25 1987 16 99.95 

178 0.0652 1.5958 0.1115 1.8484 1.0014 2.4419 780 34 681 12 705 12 96.68 

179 0.0754 1.3926 0.1920 1.6669 1.9957 2.1721 1079 28 1132 17 1114 15 101.61 

186 0.0670 1.1053 0.1305 1.3793 1.2047 1.7675 836 23 791 10 803 10 98.50 

187 0.0819 1.0825 0.2146 1.3725 2.4230 1.7480 1243 21 1253 16 1249 13 100.29 

188 0.0883 1.0873 0.2349 1.3962 2.8599 1.7696 1389 21 1360 17 1371 13 99.19 

189 0.0796 1.1438 0.1829 1.4978 2.0068 1.8846 1186 23 1083 15 1118 13 96.89 

191 0.0783 2.7689 0.1909 1.7351 2.0620 3.2676 1156 55 1126 18 1136 23 99.11 

192 0.0676 3.1588 0.1291 2.0841 1.2038 3.7843 857 66 783 15 802 21 97.57 

193 0.1068 1.0674 0.3208 1.4151 4.7244 1.7725 1746 20 1794 22 1772 15 101.25 

194 0.1053 1.5269 0.3185 1.4275 4.6261 2.0902 1720 28 1782 22 1754 18 101.62 

195 0.0711 1.0695 0.1636 1.3689 1.6033 1.7371 959 22 977 12 971 11 100.56 

196 0.0853 1.0086 0.2247 1.3616 2.6422 1.6945 1322 20 1307 16 1312 13 99.57 

197 0.0783 1.0340 0.1852 1.3606 2.0005 1.7089 1156 21 1095 14 1116 12 98.18 

  



 

 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras rudíticas proximais (P08) da Formação Samburá. (Parte IV). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

96 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

197 0.0783 1.0340 0.1852 1.3606 2.0005 1.7089 1156 21 1095 14 1116 12 98.18 

198 0.0773 1.1520 0.1927 1.4633 2.0529 1.8624 1128 23 1136 15 1133 13 100.25 

199 0.0679 1.2233 0.1338 1.4797 1.2518 1.9199 864 25 810 11 824 11 98.22 

200 0.0922 1.1495 0.2509 1.5542 3.1903 1.9331 1472 22 1443 20 1455 15 99.21 

201 0.1245 1.0443 0.3718 1.3450 6.3805 1.7028 2021 19 2038 24 2030 15 100.40 

202 0.0656 1.3324 0.1360 1.4850 1.2308 1.9951 795 28 822 11 815 11 100.88 

203 0.0675 1.0966 0.1320 1.3787 1.2282 1.7616 853 23 799 10 814 10 98.25 

204 0.1264 1.0286 0.3739 1.4495 6.5155 1.7774 2048 18 2048 25 2048 16 99.99 

  



 

 
 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P09) da Formação Samburá. (Parte I). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

97 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

11 0.0742 2.9737 0.1616 1.9426 1.6528 3.5520 1046 60 966 17 991 23 97.49 

12 0.0664 1.1297 0.1307 1.4078 1.1964 1.8050 819 24 792 10 799 10 99.12 

13 0.1111 1.0171 0.3321 1.3007 5.0877 1.6512 1817 18 1849 21 1834 14 100.80 

14 0.1097 1.1986 0.3155 1.3920 4.7698 1.8369 1794 22 1768 22 1780 16 99.33 

15 0.1098 1.0205 0.3172 1.3557 4.7998 1.6968 1795 19 1776 21 1785 14 99.50 

17 0.0837 1.3080 0.1918 1.3569 2.2134 1.8846 1285 25 1131 14 1185 13 95.44 

19 0.0670 1.1798 0.1398 1.4588 1.2911 1.8762 837 25 844 12 842 11 100.24 

20 0.0824 1.0556 0.2186 1.3538 2.4848 1.7167 1256 21 1275 16 1268 13 100.56 

22 0.1128 1.0283 0.3183 1.3698 4.9509 1.7128 1845 19 1781 21 1811 15 98.37 

25 0.0663 1.0555 0.1330 1.3684 1.2162 1.7282 816 22 805 10 808 10 99.62 

32 0.0771 1.0640 0.1910 1.3824 2.0293 1.7444 1123 21 1127 14 1125 12 100.11 

36 0.0749 2.8657 0.1745 1.7639 1.8024 3.3651 1066 58 1037 17 1046 22 99.10 

37 0.0869 1.0813 0.2345 1.3987 2.8108 1.7679 1359 21 1358 17 1358 13 99.98 

38 0.0678 1.1352 0.1349 1.4236 1.2614 1.8208 863 24 816 11 829 10 98.44 

39 0.1038 1.3997 0.2990 1.4238 4.2794 1.9966 1693 26 1686 21 1689 17 99.83 

40 0.0806 1.0542 0.2257 1.4089 2.5093 1.7596 1212 21 1312 17 1275 13 102.92 

41 0.0786 3.8951 0.1728 3.3872 1.8734 5.1619 1163 77 1027 32 1072 35 95.86 

42 0.0828 2.6334 0.2020 1.7118 2.3063 3.1409 1265 51 1186 19 1214 22 97.66 

44 0.0825 1.0307 0.2341 1.2903 2.6622 1.6514 1257 20 1356 16 1318 12 102.86 

45 0.0669 1.0920 0.1267 1.4054 1.1674 1.7798 833 23 769 10 785 10 97.88 

46 0.1024 1.1128 0.2694 1.4479 3.8046 1.8261 1669 21 1538 20 1594 15 96.48 

47 0.1321 1.0526 0.4060 1.4235 7.3932 1.7704 2126 18 2197 27 2160 16 101.69 

48 0.0810 1.0612 0.2014 1.3804 2.2503 1.7412 1222 21 1183 15 1197 12 98.82 

49 0.0908 1.0572 0.2677 1.3972 3.3516 1.7521 1443 20 1529 19 1493 14 102.40 

51 0.0680 1.2211 0.1340 1.4928 1.2556 1.9286 868 25 811 11 826 11 98.13 

58 0.1086 1.0407 0.3228 1.4187 4.8331 1.7595 1776 19 1804 22 1791 15 100.72 

59 0.0775 1.1221 0.2007 1.4649 2.1455 1.8453 1135 22 1179 16 1164 13 101.33 

62 0.1166 1.0468 0.3425 1.3958 5.5033 1.7447 1904 19 1898 23 1901 15 99.86 

63 0.0927 1.0677 0.2769 1.4231 3.5396 1.7791 1482 20 1576 20 1536 14 102.57 

64 0.2106 1.1157 0.6026 1.7722 17.5017 2.0942 2910 18 3040 43 2963 20 102.62 

66 0.0784 1.0337 0.2037 1.4042 2.2005 1.7437 1156 21 1195 15 1181 12 101.17 

68 0.0752 1.2641 0.1717 1.5729 1.7787 2.0179 1073 25 1021 15 1038 13 98.41 

69 0.0744 1.0760 0.1507 1.4202 1.5447 1.7818 1051 22 905 12 948 11 95.40 

70 0.1139 1.0536 0.3113 1.3427 4.8887 1.7067 1862 19 1747 21 1800 14 97.05 

  



 

 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P09) da Formação Samburá. (Parte II). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

97 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

71 0.1343 1.0423 0.4013 1.3956 7.4312 1.7419 2155 18 2175 26 2165 16 100.46 

72 0.0618 5.9543 0.1078 3.6404 0.9184 6.9790 666 128 660 23 662 35 99.80 

73 0.0913 1.0841 0.2513 1.4244 3.1647 1.7900 1453 21 1445 18 1449 14 99.78 

74 0.0836 1.5753 0.2173 1.4351 2.5054 2.1310 1284 31 1267 17 1274 16 99.52 

75 0.0795 4.4731 0.2116 2.1817 2.3199 4.9768 1185 88 1237 25 1218 36 101.55 

76 0.0680 1.0731 0.1377 1.3948 1.2911 1.7599 869 22 831 11 842 10 98.76 

77 0.0716 1.2156 0.1441 1.4993 1.4217 1.9302 974 25 868 12 898 12 96.61 

85 0.0833 1.1525 0.2079 1.5103 2.3879 1.8998 1276 22 1218 17 1239 14 98.28 

86 0.0656 1.0517 0.1372 1.3845 1.2414 1.7387 794 22 829 11 820 10 101.15 

87 0.0659 1.1388 0.1303 1.4425 1.1835 1.8378 802 24 790 11 793 10 99.60 

89 0.0873 1.0977 0.2087 1.4460 2.5109 1.8155 1366 21 1222 16 1275 13 95.82 

90 0.0842 1.0930 0.2193 1.4593 2.5449 1.8232 1296 21 1278 17 1285 13 99.47 

91 0.0642 1.0444 0.1335 1.3935 1.1806 1.7414 747 22 808 11 792 10 102.03 

92 0.0644 1.1650 0.1335 1.4681 1.1851 1.8741 754 25 808 11 794 10 101.78 

93 0.0675 1.1412 0.1323 1.4512 1.2308 1.8462 852 24 801 11 815 10 98.32 

97 0.1212 1.6036 0.3560 1.5247 5.9483 2.2128 1974 29 1963 26 1968 19 99.74 

98 0.0803 1.2324 0.1982 1.5338 2.1952 1.9676 1205 24 1166 16 1180 14 98.82 

99 0.0920 2.4160 0.2514 1.6310 3.1895 2.9150 1467 46 1446 21 1455 23 99.40 

100 0.0795 2.7702 0.2128 1.7975 2.3314 3.3023 1184 55 1244 20 1222 24 101.77 

101 0.0909 1.4194 0.2510 1.4439 3.1461 2.0247 1445 27 1444 19 1444 16 99.97 

102 0.1112 1.0525 0.3149 1.4162 4.8267 1.7645 1818 19 1765 22 1790 15 98.62 

110 0.0653 1.2758 0.1328 1.4652 1.1959 1.9428 784 27 804 11 799 11 100.64 

112 0.0668 1.1684 0.1311 1.4339 1.2069 1.8496 830 24 794 11 804 10 98.81 

113 0.1203 1.0391 0.3670 1.3787 6.0874 1.7264 1961 19 2015 24 1988 15 101.35 

114 0.1060 2.8247 0.3137 1.7007 4.5856 3.2972 1732 52 1759 26 1747 28 100.70 

115 0.0671 1.9655 0.1370 1.6045 1.2675 2.5372 841 41 828 12 831 15 99.56 

116 0.1213 1.0308 0.3649 1.3538 6.1016 1.7015 1975 18 2005 23 1990 15 100.75 

117 0.0666 1.0204 0.1413 1.3726 1.2987 1.7103 827 21 852 11 845 10 100.84 

118 0.0662 1.7352 0.1377 1.5547 1.2568 2.3298 813 36 831 12 826 13 100.59 

119 0.0860 1.0584 0.2201 1.4086 2.6089 1.7619 1338 20 1282 16 1303 13 98.40 

120 0.1123 1.0967 0.3330 1.4386 5.1580 1.8090 1838 20 1853 23 1846 16 100.39 

121 0.1110 1.0002 0.3236 1.4463 4.9515 1.7584 1816 18 1807 23 1811 15 99.79 

123 0.1149 1.0529 0.3422 1.4493 5.4227 1.7914 1879 19 1897 24 1888 15 100.47 

124 0.0641 1.0922 0.1179 1.4591 1.0417 1.8226 745 23 718 10 725 9 99.12 

  



 

 
 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P09) da Formação Samburá. (Parte III). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

97 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

125 0.0886 1.4861 0.2374 1.4727 2.9010 2.0922 1396 28 1373 18 1382 16 99.33 

126 0.0667 1.0945 0.1311 1.4191 1.2054 1.7921 828 23 794 11 803 10 98.87 

127 0.0707 1.2173 0.1338 1.5541 1.3038 1.9741 947 25 810 12 847 11 95.56 

128 0.1048 1.0589 0.3082 1.4080 4.4551 1.7617 1711 19 1732 21 1723 15 100.54 

137 0.0831 2.6427 0.2074 1.7544 2.3779 3.1720 1273 52 1215 19 1236 23 98.31 

138 0.1973 1.0747 0.5512 1.4007 14.9911 1.7655 2804 18 2830 32 2815 17 100.54 

139 0.0775 1.0458 0.1857 1.4109 1.9831 1.7562 1133 21 1098 14 1110 12 98.94 

140 0.0958 1.0025 0.2648 1.3744 3.4968 1.7012 1543 19 1515 19 1526 14 99.22 

141 0.0697 1.0763 0.1437 1.4340 1.3801 1.7930 919 22 865 12 880 11 98.27 

142 0.0667 1.0490 0.1399 1.3863 1.2876 1.7385 829 22 844 11 840 10 100.49 

143 0.0836 1.3428 0.1919 1.4481 2.2124 1.9749 1284 26 1132 15 1185 14 95.50 

145 0.0804 1.1441 0.2041 1.4898 2.2624 1.8784 1207 23 1197 16 1201 13 99.70 

147 0.0668 1.1234 0.1361 1.4700 1.2523 1.8502 830 23 822 11 824 10 99.74 

149 0.0679 1.1042 0.1361 1.4697 1.2744 1.8383 866 23 822 11 834 11 98.58 

150 0.1227 1.0762 0.3622 1.4578 6.1250 1.8120 1995 19 1993 25 1994 16 99.94 

151 0.0683 1.0685 0.1335 1.4078 1.2579 1.7674 878 22 808 11 827 10 97.71 

152 0.0685 3.1031 0.1453 1.9859 1.3723 3.6842 884 64 875 16 877 22 99.70 

153 0.0865 1.0872 0.2367 1.4616 2.8221 1.8216 1348 21 1370 18 1361 14 100.61 

154 0.0945 1.0179 0.2812 1.3869 3.6640 1.7204 1518 19 1598 20 1564 14 102.17 

155 0.0623 1.1231 0.1144 1.4505 0.9835 1.8345 685 24 698 10 695 9 100.44 

162 0.0887 2.4727 0.2216 1.7649 2.7094 3.0379 1398 47 1290 21 1331 23 96.92 

163 0.0733 1.2415 0.1623 1.5772 1.6404 2.0072 1022 25 970 14 986 13 98.35 

164 0.0670 1.2676 0.1386 1.4904 1.2805 1.9566 838 26 837 12 837 11 99.98 

165 0.0884 1.8158 0.2184 1.6866 2.6637 2.4782 1392 35 1274 20 1318 18 96.59 

170 0.1934 1.0342 0.5385 1.4077 14.3578 1.7468 2771 17 2777 32 2774 17 100.12 

171 0.1135 1.4434 0.3347 1.7703 5.2383 2.2841 1856 26 1861 29 1859 20 100.12 

172 0.0696 5.7797 0.1333 3.3362 1.2791 6.6735 917 119 806 25 836 39 96.40 

173 0.0777 1.2200 0.2017 1.4629 2.1609 1.9048 1140 24 1184 16 1169 13 101.34 

175 0.0773 2.8749 0.1978 1.9164 2.1087 3.4551 1129 57 1163 20 1152 24 101.03 

177 0.0968 1.0643 0.2741 1.4519 3.6579 1.8002 1563 20 1562 20 1562 14 99.97 

178 0.0831 1.0706 0.2131 1.4456 2.4421 1.7989 1272 21 1245 16 1255 13 99.20 

179 0.0793 1.0463 0.2041 1.4016 2.2319 1.7491 1180 21 1197 15 1191 12 100.50 

180 0.0748 1.1961 0.1562 1.4776 1.6103 1.9010 1062 24 936 13 974 12 96.03 

181 0.0674 3.3220 0.1297 2.2300 1.2053 4.0011 851 69 786 17 803 22 97.87 

  



 

 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P09) da Formação Samburá. (Parte IV). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

97 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

188 0.0632 1.4047 0.1143 1.5553 0.9951 2.0958 713 30 697 10 701 11 99.46 

189 0.0841 1.5357 0.2009 1.7542 2.3293 2.3314 1294 30 1180 19 1221 17 96.64 

190 0.1173 2.1026 0.3520 1.9066 5.6913 2.8383 1915 38 1944 32 1930 25 100.73 

191 0.0602 1.0581 0.0966 1.4316 0.8012 1.7802 609 23 594 8 597 8 99.49 

192 0.0808 1.1239 0.2057 1.5080 2.2911 1.8807 1216 22 1206 17 1210 13 99.71 

194 0.0785 1.8342 0.1823 1.9200 1.9733 2.6553 1160 36 1079 19 1106 18 97.56 

197 0.1130 1.1578 0.3321 1.4552 5.1741 1.8596 1848 21 1849 23 1848 16 100.02 

198 0.0654 1.1076 0.1353 1.4258 1.2196 1.8054 787 23 818 11 810 10 101.04 

199 0.1281 1.1940 0.3800 1.4577 6.7145 1.8843 2073 21 2076 26 2075 17 100.09 

200 0.0612 1.2255 0.1118 1.5745 0.9432 1.9952 646 26 683 10 675 10 101.26 

  



 

 
 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P11) da Formação Samburá. (Parte I). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

98 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

11 0.0655 1.0380 0.1309 1.0238 1.1823 1.4579 791 22 793 8 792 8 100.07 

12 0.0726 1.1027 0.1627 1.1308 1.6276 1.5795 1001 22 972 10 981 10 99.07 

14 0.0751 2.8678 0.1591 1.6420 1.6474 3.3046 1072 58 952 15 989 21 96.26 

15 0.0703 1.0105 0.1617 1.0267 1.5664 1.4406 936 21 966 9 957 9 100.96 

17 0.0691 2.5663 0.1309 1.6260 1.2459 3.0380 900 53 793 12 822 17 96.49 

18 0.0819 1.0398 0.2030 1.0347 2.2915 1.4669 1242 20 1191 11 1210 10 98.49 

19 0.0853 1.1967 0.2124 1.0495 2.4993 1.5917 1323 23 1242 12 1272 12 97.62 

21 0.0684 1.0086 0.1426 1.0240 1.3449 1.4373 881 21 859 8 865 8 99.29 

22 0.0757 1.3786 0.1855 1.1207 1.9365 1.7766 1087 28 1097 11 1094 12 100.30 

23 0.0710 1.0144 0.1669 1.0308 1.6330 1.4462 957 21 995 10 983 9 101.20 

24 0.0624 1.0258 0.1163 1.0322 1.0001 1.4552 688 22 709 7 704 7 100.73 

25 0.1254 1.1382 0.3620 1.0652 6.2582 1.5589 2034 20 1991 18 2013 14 98.95 

26 0.0661 1.0588 0.1408 1.0509 1.2837 1.4918 810 22 849 8 839 9 101.29 

27 0.0691 2.4277 0.1323 1.6060 1.2601 2.9108 901 50 801 12 828 17 96.74 

28 0.0837 1.0299 0.2215 0.9846 2.5553 1.4248 1285 20 1290 12 1288 10 100.14 

37 0.1065 2.1433 0.3123 1.2357 4.5852 2.4740 1740 39 1752 19 1747 21 100.30 

38 0.0636 1.0379 0.1188 1.0610 1.0413 1.4842 728 22 723 7 725 8 99.85 

39 0.0952 1.0404 0.2653 1.0480 3.4805 1.4767 1531 20 1517 14 1523 12 99.60 

40 0.0849 2.5699 0.2235 1.3304 2.6152 2.8938 1313 50 1300 16 1305 21 99.64 

41 0.1282 1.8697 0.3804 1.1383 6.7215 2.1889 2073 33 2078 20 2075 20 100.12 

42 0.0877 1.0675 0.2321 1.1429 2.8066 1.5639 1376 21 1345 14 1357 12 99.12 

44 0.0771 1.6261 0.1870 1.2132 1.9883 2.0288 1125 32 1105 12 1112 14 99.40 

45 0.0819 1.0263 0.1995 1.0227 2.2512 1.4488 1242 20 1173 11 1197 10 97.94 

47 0.1478 1.1770 0.4329 1.1105 8.8205 1.6182 2320 20 2319 22 2320 15 99.97 

48 0.0731 1.0397 0.1693 1.0512 1.7067 1.4785 1017 21 1008 10 1011 10 99.74 

49 0.1156 1.0120 0.3374 1.0375 5.3775 1.4493 1889 18 1874 17 1881 12 99.61 

50 0.0798 1.0271 0.2052 1.0233 2.2590 1.4499 1193 20 1203 11 1200 10 100.30 

51 0.0932 1.0136 0.2600 1.0468 3.3410 1.4571 1492 19 1490 14 1491 11 99.94 

52 0.0658 1.0491 0.1317 1.0476 1.1946 1.4826 799 22 798 8 798 8 99.96 

53 0.0822 1.0347 0.2190 1.0685 2.4805 1.4874 1249 20 1277 12 1266 11 100.80 

54 0.0621 1.3218 0.1136 1.1404 0.9730 1.7458 678 28 694 8 690 9 100.53 

62 0.0648 1.3466 0.1309 1.1232 1.1693 1.7535 767 28 793 8 786 10 100.85 

63 0.0789 0.9637 0.1917 1.1268 2.0843 1.4827 1169 19 1131 12 1144 10 98.85 

64 0.1070 1.2330 0.3096 1.0779 4.5677 1.6377 1749 23 1739 16 1743 14 99.73 

  



 

 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P11) da Formação Samburá. (Parte II). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

98 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

65 0.0657 1.0497 0.1314 1.0963 1.1904 1.5178 798 22 796 8 796 8 99.93 

66 0.0622 3.3909 0.1095 2.1296 0.9393 4.0042 681 72 670 14 673 20 99.62 

67 0.0658 1.3949 0.1190 1.1717 1.0795 1.8217 800 29 725 8 743 10 97.50 

68 0.1562 1.0382 0.4598 1.0579 9.9051 1.4823 2415 18 2439 22 2426 14 100.52 

69 0.0721 0.9986 0.1694 1.0743 1.6841 1.4668 989 20 1009 10 1003 9 100.63 

71 0.0775 1.0327 0.1849 1.0278 1.9746 1.4570 1133 21 1093 10 1107 10 98.79 

72 0.0697 1.0331 0.1502 1.1056 1.4428 1.5132 919 21 902 9 907 9 99.44 

73 0.0734 1.0486 0.1690 1.1245 1.7106 1.5376 1026 21 1006 10 1013 10 99.39 

74 0.0837 1.0152 0.2178 1.0835 2.5145 1.4848 1286 20 1270 13 1276 11 99.53 

75 0.0812 1.0954 0.2148 1.0610 2.4055 1.5250 1227 22 1254 12 1244 11 100.81 

76 0.0712 0.9136 0.1661 1.2404 1.6293 1.5405 962 19 990 11 982 10 100.91 

77 0.0919 1.1266 0.2582 1.0576 3.2706 1.5453 1465 21 1481 14 1474 12 100.45 

78 0.0652 1.1454 0.1238 1.0911 1.1124 1.5819 780 24 752 8 759 8 99.09 

79 0.0639 1.2213 0.1179 1.1295 1.0384 1.6635 737 26 719 8 723 9 99.36 

80 0.0661 1.0584 0.1257 1.0980 1.1461 1.5251 811 22 763 8 775 8 98.42 

89 0.0826 1.7697 0.2008 1.2840 2.2852 2.1864 1259 35 1179 14 1208 16 97.65 

91 0.1024 1.0706 0.2925 1.0790 4.1274 1.5200 1667 20 1654 16 1660 13 99.64 

92 0.1140 1.4449 0.3356 1.1650 5.2736 1.8561 1864 26 1865 19 1865 16 100.04 

94 0.0868 1.0405 0.2395 1.1112 2.8663 1.5223 1356 20 1384 14 1373 12 100.79 

95 0.0778 1.0288 0.1934 1.0755 2.0735 1.4883 1141 20 1140 11 1140 10 99.97 

97 0.0741 2.8978 0.1699 1.6485 1.7351 3.3339 1044 58 1011 15 1022 22 99.00 

98 0.1218 1.0347 0.3732 1.0450 6.2667 1.4705 1982 18 2045 18 2014 13 101.53 

99 0.0603 1.1441 0.1025 1.2299 0.8519 1.6797 615 25 629 7 626 8 100.49 

100 0.1174 1.0394 0.3493 1.0995 5.6525 1.5130 1917 19 1931 18 1924 13 100.36 

101 0.0741 1.0643 0.1683 1.1430 1.7192 1.5618 1044 21 1003 11 1016 10 98.71 

103 0.1125 0.9959 0.3248 1.1206 5.0367 1.4992 1840 18 1813 18 1826 13 99.33 

104 0.1096 1.1416 0.3274 1.1106 4.9467 1.5927 1792 21 1826 18 1810 14 100.87 

105 0.1647 1.0586 0.4760 1.0556 10.8062 1.4950 2504 18 2510 22 2507 14 100.13 

106 0.0664 1.4770 0.1362 1.2015 1.2472 1.9040 820 31 823 9 822 11 100.10 

107 0.1157 1.1209 0.3500 1.0685 5.5845 1.5486 1891 20 1935 18 1914 13 101.09 

108 0.0998 2.2144 0.2849 1.5885 3.9205 2.7252 1620 41 1616 23 1618 22 99.89 

115 0.0795 1.1611 0.1959 1.1638 2.1473 1.6439 1185 23 1153 12 1164 11 99.06 

116 0.0731 0.9437 0.1665 1.2732 1.6787 1.5848 1017 19 993 12 1000 10 99.24 

117 0.0896 1.0156 0.2415 1.1178 2.9840 1.5103 1417 19 1395 14 1404 12 99.37 

  



 

 
 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P11) da Formação Samburá. (Parte III). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

98 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

118 0.0920 1.1228 0.2575 1.0898 3.2678 1.5647 1468 21 1477 14 1473 12 100.24 

119 0.1140 1.0531 0.3446 1.0854 5.4135 1.5123 1863 19 1909 18 1887 13 101.14 

120 0.0822 1.0585 0.2149 1.1013 2.4353 1.5275 1250 21 1255 13 1253 11 100.16 

122 0.1173 1.0264 0.3351 1.2137 5.4184 1.5895 1915 18 1863 20 1888 14 98.68 

123 0.0845 1.1159 0.2191 1.1259 2.5527 1.5852 1304 22 1277 13 1287 12 99.22 

124 0.0838 1.0745 0.2046 1.1635 2.3624 1.5837 1287 21 1200 13 1231 11 97.44 

125 0.0827 1.0456 0.2240 1.1439 2.5549 1.5497 1263 20 1303 14 1288 11 101.16 

126 0.1292 1.0371 0.3834 1.1215 6.8305 1.5275 2087 18 2092 20 2090 14 100.12 

127 0.0816 1.1404 0.2129 1.2398 2.3942 1.6846 1235 22 1244 14 1241 12 100.29 

128 0.0620 2.0424 0.1120 1.4817 0.9568 2.5232 673 44 684 10 682 13 100.39 

129 0.0833 2.5979 0.2051 1.4717 2.3566 2.9858 1277 51 1202 16 1230 22 97.79 

130 0.1007 1.0225 0.2821 1.5740 3.9177 1.8770 1638 19 1602 22 1617 15 99.04 

147 0.0668 1.1234 0.1361 1.4700 1.2523 1.8502 830 23 822 11 824 10 99.74 

149 0.0679 1.1042 0.1361 1.4697 1.2744 1.8383 866 23 822 11 834 11 98.58 

150 0.1227 1.0762 0.3622 1.4578 6.1250 1.8120 1995 19 1993 25 1994 16 99.94 

151 0.0683 1.0685 0.1335 1.4078 1.2579 1.7674 878 22 808 11 827 10 97.71 

152 0.0685 3.1031 0.1453 1.9859 1.3723 3.6842 884 64 875 16 877 22 99.70 

153 0.0865 1.0872 0.2367 1.4616 2.8221 1.8216 1348 21 1370 18 1361 14 100.61 

154 0.0945 1.0179 0.2812 1.3869 3.6640 1.7204 1518 19 1598 20 1564 14 102.17 

155 0.0623 1.1231 0.1144 1.4505 0.9835 1.8345 685 24 698 10 695 9 100.44 

162 0.0887 2.4727 0.2216 1.7649 2.7094 3.0379 1398 47 1290 21 1331 23 96.92 

163 0.0733 1.2415 0.1623 1.5772 1.6404 2.0072 1022 25 970 14 986 13 98.35 

164 0.0670 1.2676 0.1386 1.4904 1.2805 1.9566 838 26 837 12 837 11 99.98 

165 0.0884 1.8158 0.2184 1.6866 2.6637 2.4782 1392 35 1274 20 1318 18 96.59 

170 0.1934 1.0342 0.5385 1.4077 14.3578 1.7468 2771 17 2777 32 2774 17 100.12 

171 0.1135 1.4434 0.3347 1.7703 5.2383 2.2841 1856 26 1861 29 1859 20 100.12 

172 0.0696 5.7797 0.1333 3.3362 1.2791 6.6735 917 119 806 25 836 39 96.40 

173 0.0777 1.2200 0.2017 1.4629 2.1609 1.9048 1140 24 1184 16 1169 13 101.34 

175 0.0773 2.8749 0.1978 1.9164 2.1087 3.4551 1129 57 1163 20 1152 24 101.03 

177 0.0968 1.0643 0.2741 1.4519 3.6579 1.8002 1563 20 1562 20 1562 14 99.97 

178 0.0831 1.0706 0.2131 1.4456 2.4421 1.7989 1272 21 1245 16 1255 13 99.20 

179 0.0793 1.0463 0.2041 1.4016 2.2319 1.7491 1180 21 1197 15 1191 12 100.50 

180 0.0748 1.1961 0.1562 1.4776 1.6103 1.9010 1062 24 936 13 974 12 96.03 

181 0.0674 3.3220 0.1297 2.2300 1.2053 4.0011 851 69 786 17 803 22 97.87 

  



 

 

Tabela dos resultados das análises U-Pb em zircões via LA-ICP-MS das amostras de diamictitos intermediários (P11) da Formação Samburá. (Parte IV). 

Samb Razões corrigidas (
204

Pb) Idades corrigidas (
204

Pb) 
Conc 

98 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 
207

Pb/
206

Pb 2σ 
206

Pb/
238

U 2σ 
207

Pb/
235

U 2σ 

188 0.0632 1.4047 0.1143 1.5553 0.9951 2.0958 713 30 697 10 701 11 99.46 

189 0.0841 1.5357 0.2009 1.7542 2.3293 2.3314 1294 30 1180 19 1221 17 96.64 

190 0.1173 2.1026 0.3520 1.9066 5.6913 2.8383 1915 38 1944 32 1930 25 100.73 

191 0.0602 1.0581 0.0966 1.4316 0.8012 1.7802 609 23 594 8 597 8 99.49 

192 0.0808 1.1239 0.2057 1.5080 2.2911 1.8807 1216 22 1206 17 1210 13 99.71 

194 0.0785 1.8342 0.1823 1.9200 1.9733 2.6553 1160 36 1079 19 1106 18 97.56 

197 0.1130 1.1578 0.3321 1.4552 5.1741 1.8596 1848 21 1849 23 1848 16 100.02 

198 0.0654 1.1076 0.1353 1.4258 1.2196 1.8054 787 23 818 11 810 10 101.04 

199 0.1281 1.1940 0.3800 1.4577 6.7145 1.8843 2073 21 2076 26 2075 17 100.09 

200 0.0612 1.2255 0.1118 1.5745 0.9432 1.9952 646 26 683 10 675 10 101.26 

  



 

 
 

Tabela razões isotópicas de Pb dos carbonatos da sucessão em estudo. Fácies Co, Cm, Co, Bhs, Bhr, Dl, Do, Dh, Cmt e Cml. 

SPB AMOSTRA 
206

Pb/
204

Pb 2SD 
207

Pb/
204

Pb 2SD 
208

Pb/
204

Pb 2SD 

5550 A05-C-01  26.372 0.017 16.137 0.011 38.610 0.029 

5551 A16-CE-03  19.816 0.006 15.724 0.006 38.685 0.016 

5552 A08-BD6-CT-02  21.997 0.013 15.885 0.010 38.360 0.024 

5553 A14-BE2-Dt-01  25.296 0.026 16.046 0.018 38.785 0.043 

5554 A08-BD3-Dt-01  20.197 0.009 15.754 0.008 39.060 0.021 

5555 A06-PC-DE-01  20.454 0.008 15.764 0.007 38.690 0.019 

5556 A08-BD3-Dt-02  22.045 0.009 15.876 0.007 38.837 0.021 

5557 A08-BD5-CE-02  19.974 0.007 15.766 0.007 38.745 0.018 

5429 A04-CDE-01 19.640 0.007 15.699 0.007 38.632 0.020 

5430 A15-CDE-03 19.702 0.005 15.697 0.004 38.662 0.010 

5428 A08-BD5-CT-01 53.434 0.021 17.735 0.008 38.887 0.019 

  



 

 

Tabela das composições e razões isotópicas dos microespatos dos carbonatos de rampa intermediária dominada por ondas. Fácies Co e Chs. 

  207
Pb

a
(cps) U

b
(ppm) Pb

b
(ppm) Th

b
/U 

206
Pbc

c
(%) 

207
Pb

d
/
235

U ±2s(%) 
206

Pb
d
/
238

U ±2s(%) rho
e
 

207
Pb

d
/
206

Pb ±2s(%) 

40 78403 1 0 0 n.d. 30.75 1.66 0.37 1.60 0.97 0.61 0.41 

39 91331 1 0 0 n.d. 20.92 2.58 0.28 2.40 0.94 0.54 0.85 

35 59191 1 0 0 n.d. 15.91 2.09 0.24 1.70 0.82 0.49 1.20 

33 98897 2 1 0 n.d. 15.22 1.23 0.23 1.00 0.82 0.48 0.70 

29 64302 1 0 0 n.d. 11.67 1.46 0.20 1.40 0.94 0.43 0.51 

36 43237 1 0 0 n.d. 8.17 1.10 0.17 0.70 0.64 0.36 0.85 

32 80990 3 1 0 n.d. 8.01 2.19 0.16 1.90 0.89 0.36 1.00 

38 35528 2 0 0 n.d. 5.82 1.43 0.14 0.80 0.57 0.30 1.20 

  



 

 
 

Tabela das composições e razões isotópicas dos espatos calcíticos em carbonatos de rampa intermediária estromatolítica influenciada por correntes. Fácies Bhi e Do. 

  207
Pb

a
(cps) U

b
(ppm) Pb

b
(ppm) Th

b
/U 

206
Pbc

c
(%) 

206
Pb

d
/
238

U ±2s(%) rho
e
 

207
Pb

d
/
206

Pb ±2s(%) 206/204 2s(%) 207/204 2s(%) 

10 118237 0.12 1.36 0.2 n.d. 3.78 8.00 1.00 0.81 0.33 421.43 8.00 3.78 8.30 

11 201428 0.09 2.07 0.5 n.d. 7.51 10.30 1.00 0.81 0.29 837.68 10.30 7.51 10.70 

13 16606 0.02 0.23 0.1 n.d. 3.52 10.50 1.00 0.80 0.56 388.12 10.50 3.52 10.90 

14 82636 0.18 1.07 1.1 n.d. 1.95 5.10 1.00 0.79 0.40 211.56 5.10 1.95 5.30 

16 58101 0.19 0.68 0.9 n.d. 1.15 4.80 0.99 0.77 0.50 1119.21 13.70 9.95 14.20 

17 141267 0.10 1.62 0.3 n.d. 5.26 9.70 1.00 0.81 0.28 122.64 4.90 1.15 5.10 

18 73458 0.28 0.90 1.1 n.d. 1.01 7.20 1.00 0.77 0.47 584.41 9.70 5.26 10.10 

20 11560 0.02 0.15 0.1 n.d. 2.29 7.60 1.00 0.80 0.61 269.10 4.20 2.47 4.40 

21 25082 0.05 0.30 0.2 n.d. 1.73 6.40 1.00 0.79 0.48 251.77 7.60 2.29 7.90 

22 102014 0.19 0.61 1.2 n.d. 1.23 6.50 0.99 0.78 0.73 187.61 6.40 1.73 6.70 

24 230420 0.41 1.52 0.8 n.d. 1.37 8.80 0.99 0.79 0.96 293.12 11.20 2.65 11.60 

35 64659 0.57 1.40 2.4 n.d. 0.82 7.50 1.00 0.74 0.66 24.11 7.40 0.30 7.70 

36 176914 4.40 3.99 3.1 n.d. 0.33 4.60 0.84 0.64 3.00 83.39 7.50 0.82 7.50 

44 41566 0.08 0.80 1.6 n.d. 3.08 4.90 1.00 0.79 0.42 373.48 13.90 3.40 13.90 

45 157677 0.15 2.69 5.8 n.d. 6.00 6.00 1.00 0.80 0.29 334.33 4.90 3.08 4.90 

46 52105 0.83 1.17 1.9 n.d. 0.49 4.90 0.98 0.67 0.87 659.12 6.00 6.00 6.00 

47 34321 0.10 0.61 1.4 n.d. 2.08 5.20 0.99 0.78 0.54 45.88 5.00 0.49 4.90 

48 74786 0.62 1.38 0.6 n.d. 0.67 2.50 0.99 0.86 0.34 223.86 5.20 2.08 5.20 

55 51361 0.68 0.26 2.0 n.d. 0.17 3.50 0.01 0.01 660.00 71.68 8.80 0.73 8.80 

57 31077 0.09 0.58 1.7 n.d. 2.00 5.90 1.00 0.77 0.52 354.44 7.10 3.27 7.10 

58 37374 0.36 1.42 1.1 n.d. 1.23 12.50 1.00 0.76 0.62 213.13 5.90 2.00 5.90 

59 45933 0.74 2.19 0.9 n.d. 1.01 22.80 1.00 0.72 2.30 128.74 12.50 1.23 12.50 

61 190268 0.21 2.40 1.6 n.d. 3.90 13.40 1.00 0.80 0.38 268.26 5.40 2.47 5.30 

62 220467 0.14 2.36 0.7 n.d. 6.15 19.70 1.00 0.80 0.32 427.88 13.40 3.90 13.40 

63 55270 0.08 0.94 1.1 n.d. 3.78 4.70 1.00 0.79 0.35 680.23 19.80 6.15 19.70 

64 104843 0.45 1.60 1.5 n.d. 1.21 6.40 1.00 0.76 0.53 413.10 4.70 3.78 4.70 

65 5703 0.26 0.10 0.1 n.d. 0.18 5.90 0.91 0.43 2.80 125.68 6.40 1.21 6.40 

66 115793 0.20 2.10 2.4 n.d. 3.31 12.00 1.00 0.79 0.44 10.63 6.60 0.18 5.90 

67 107507 0.13 1.35 1.5 n.d. 3.50 4.30 1.00 0.80 0.30 360.62 12.00 3.31 12.00 

68 70758 0.12 1.13 1.3 n.d. 2.92 4.20 1.00 0.80 0.33 386.39 4.30 3.50 4.30 

69 159398 0.17 1.82 2.5 n.d. 3.84 11.20 1.00 0.80 0.34 320.33 4.20 2.92 4.20 

70 137548 0.20 2.08 2.0 n.d. 3.24 5.40 1.00 0.80 0.29 422.09 11.20 3.84 11.20 

 




