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O estudo biogcoquímico da matéria orgânica (MO) a

noría e estruturada (microfõsscis) associada a duas amostras de

sílex negro (SG-1 e SG-Z). finamente laminados, da Formação Sete

Lagoas. Grupo Bambuí (Prcteroroico Superior), üa localidade de

São Gabriel. Estado de Goiás (Brasil), revelou que:

1. A MO amorfa, que perfaz cerca de 0,121 do con

teúdo total de carbono orgânico, é constituída por duas frações,

solúvel e insolúvel, sendo que apenas o querogênio é singenético.

2. A frsçâo solúvel (FS) alóctona provém de várias

fontes, predominando a V.0 móvel migrada de sedimentos do Fanero_

:Õico e de contaminações do solo, possivelmente de líquens.

3. Os querogênios SG-1 e SG-2, a despeito da idade

do sedimento encaixante, possivelmente não seguiram o esquema clãs

sico da maturação orgânica, uma vez que apresentam razões O/C ele

radas, incompatíveis com as razões H/C (dentro da zona metagenéti_

4. Os baixos graus de cristalinidade dos querogê

nios pesquisados são devidos aos seus altos teores em oxigênio,

de qual grande parte está na forma de radicais do tipo quinona.

Estes radicais, identificados pelo infra-vermelho e ressonância

paramagnética do elétron, são responsáveis pela imobilidade da

estrutura química dos querogênios mesmo quando forjam aquecidos

com o metar.orfismo regional.

5. Os querogônios SG-1 e SG-2 exibem valores de

ò C (-27,2', e -29,2», respectivamente) , que sugere MO fotossinte

tizada e submetida a uma história térmica branda.

6. 0 índice colorimétrico (marrom bem escuro) das

organolitas. que indica MO senil, constitui a única evidência do

aquecimento tardio da MO com o metamorfismo ri'

7. Apesar da microflora preservada ser dominada



por clerentos alogenicos (frs.gr.ent cs de colônias transportados do
sítio de crescimento) e planctônicoã, ambos querogênios derivam
najoritàriamente do decaime:.:o de comunidades bentônicas fotoauto
trôficas, provavelmente*responsáveis pela feição laminar da rocha
carbonática original. Ambos querogênios exibem razoes O/C e H/C
conparáv&is aos querogênios proteroróicos humicos do tipo IV.

8. A microfiora preservada representa uma comunid£
de de microorganismos típica de fácies silicosas do ProterozÕico
Médio c Superior. Caracterizou-se en SG-1 sete taxa com afinidsi
des con a Chroococcaceae, que incluem um gênero e uma espécie no
va: Myxccoccoid&A sp.a, M. sp.b; ?M. sp.; SphaifLOphytuò sp.
GLctodir.iopié cf. G. tamztíoÁa; Fcrma A; Ufiuczltum bambiUznò*. sp
n.; três taxa com afinidades com a Entophysalidaceae: Eozntophy-
ÒCLIÍÒ sp.a,. E. sp.b, e cf. E. aAcataj cinco taxa 4.nce.ita& òt
dia aff. Globopkycuò sp, aff. CaKyophazKoídn sp, aff. loòtZKoi_
pktLiKa sp, FoTma B, e Forma C ; e finalmente quatro taxa com afi-
nidades eucariõticas: 1Gle.ncbotnydi.on ain-igmatit, Forma D, K£ldine£
La sp.a; K. sp.b.. Na amostra SG-2 os microfôsseis são mais escas_
sos e estão representados por duas taxa. fi lamentos as: ?Salom&

e SiphcHcphycuò sp. è uma taxa coot afinidades Chroococcaceae:
xococccidzò sp.

9. A presença de raros, mas muito bem preservados,
exemplares de acritarcas de interesse bioestratigrãfico, notadja
mente do gênero Kildine.Ha sugere uma idade para a formação Sete
Lagoas restrita ao Rifeano Superior e Vendiano Inferior (950-570
milhões de anos). Os acritarcas constitui também a primeira des,
crição formal de prováveis eucariontes no registro fóssil do Pré
caisbriano brasileiro.



ABSTRACT

Bi*$eech&nical Uadij oi amorphou* and
i*ganlc «atte* (CM) In Xueo &&KpLiò c£ thinly laminated black
ctutzt* iKom the Sete Ugoa* few.atlon, Bambul G*oup íi«<e

Si» G«6*ie* tcg-ion, State oi Gola*t Brazil, k«u A hewn thatt

I. Tfce cMuKpke** CU contiitÂ oi ft
(5F) and an

. The atíocftíítortcuA SF come* 5̂ 0»» *ev«Aa/

3. Tfic Ket&flCK 4.» betfe 4amj»£c4 (SG-f aMtf SG-fl
high 0/C xatloi, Incompatible, vtlth M/C Aat-to^ in -the

mttagcnlc inttwcl that, might be expected joA *amp£e* â  ouch
gA âí a^e. It thu* appear* that thlh KiAogtn did not lotto» tkt
cta&iical ttquincz o& o\ganlt maturation.

4. The. low dtgxzt oi cJL(fòtaltlnlty oi the
i* dut to the high oxygen content, which Is toKgety concenfwted
in qulnold aKowpé, a* Ide.nt4.iled by iniM'itd ipectKometxy and
Utctxon paAamagnttic xtòonanct.

5. SO-1 and SG-2 ktiogtnt have è Cyaluu oi -11,l\*
and -li.Zt *t*ptctl\)U>j, óuggutlve oi photo*ynxhttlc OH that
undvmocnt a mild thermal hyitOKy*

6. The coto*, {dank bKovsn) oi the o\ganopalyno facie*
indicate* senile OH and compUte* the only evidence oi late
heating due to Keglonat tectonlèm,

7. Although the pAUêAved micAo biota Ik dominated
fc{/ Aíto&hthonoué UtminU [colonial fragment*) and plemhtmU frfu*,

heKogenk wtM de\ivii fati thi mo*t pant i*om photo-autotxcphlc
Uc tommmltle*, probably KUponUbtt iox the lamination In

the üUQinat caxbonate \otk. $0*1 and SO-1 kviogens exhlblU 0/C
and H/C \atlo* comparable, to VxottKozolc Kumlc kciogen* {type t¥%



I. The. Si? Oabxict micioilon.a JizpAZiznt a. ni
tit oi thz chz\t-ai§xt taciiò typical oi thz Middle. and

•UÍ-.CC.Í P\?t. cie zoic. Tin association in SG-1 con*<U-t* o& ̂ eveit taxa
iclth c'":cceoccacea.ii a^initia, including n. Qzn. it op, MyxoCoc
coiiics ip .a ; M. sp.b: ?M. sp. ; Sphacrophycus òp. ; Gloeodi
niopsis c<. G. lamcllosa; Fc-tma A; Urucellum bambuiense Ap. it .;
*fe\ee taxa íi'<tí: en-topíi</^a£<<íítcc.a« a&iinitité; Eoentophysalis òp.a;
E. óp.b; c{, E.arcata; $ivz taxa inceTtae s e d i s : c$i. Clobophycus
5p.; a-($. Caryosphaeroides sp . ; a ^ Zosterosphaera * p . ; FoAma S
Fetma C; a»ti, ^«a í£ i / , ôa-x taxa w-tíh tuh&fiuotic &Hinitiiò:
^'lcnobctrydion aenigmatis; Foxma V; Ki ld ine l la *p.a\ K. òp.b.
l*. SG-2 chtnt, tkz "mitxc$cuilò aiz òtaKCt and afiz nzpKZ&zntzd by
t-Ai íiZamzntouò taxa: ?Salomc òp. and Siphonophycus -óp., and by
i i ?. taxa xith chxcccocccicinn a$$inity: Myxococcoides &p. .

9. ríie ocu-itznce. oi Kanz bat ute.lt-put*zAvzd
aciita-ichò {Kildinel la 4pp.) in thz mJLcKoiloK& iò bix>4ttouUgAaphica£
ttj AigniAicant in that it iagaz^tò a Latz ZLphzan OK VIndian age
[9S0-57C m.i/.l $o\ thz SzXz Lagoa.* ToKmation. ThJLt> alòo
t'm iixit iofimat dzòcAiption oi ptiobably &ukaiijoX.ic
in thz Brazilian PKZC.ambA.ian
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OBJETIVOS E PROBLEMAS \O ESTUDO DOS MICROFÕSSEIS E DOS ASSEIS
QUÍMICOS PRHCAÍ3BRIAXuS

A compreensão da história da vida durante o Precan
briano baseia-se cm quatro grandes grupos de fósseis: os fósseis
químicos iMcKirdy, 1974; McKirdy. 1976; McKirdy e ilahn, 1982), os
estromatólitos (Preiss, líT6) , os wicrofósseis (Schopf, 1977 e
1978; Hofmann e Schopf, 1983) e as evidências de vida pluricelular,
tais como as metafitas iSrjclünacs, 1963; Walter et ai. 1976; Peat
et .il. 19?$; Hofnann e Airkcn, 1978) e os metazoãrios (Claessner,
ltíol; Bloescr et ai. 1977; Schopf, 1978). Todos estes fósseis são
;i chave para o reconhecimento de importantes episódios da evolu
r̂io biológica ocorridos durante este período, notadamente. a ori
4cm dos procariontes (cianobactérias e bactérias), do fotoautotro
t'ismo e dos eucariontes unicelulares (ancestrais dos protistas) e
tnulticelulares acompanhados da diferenciação nos reinos animal e
vegetal (Tab. 1).

A contribuição dos estromatólitos, micro fósseis c
fosseis químicos c particularmente relevante no estudo da evolu
çãc biológica a nível celular, que consumiu cerca de 2,0 bilhões
Uo anos (b.a.) ate o aparecimento dos primeiros eucariontes multi,
celulares (Tab. 1). Os estromatólítos arqueanos e proterozói_
cos, semelhantes às comunidades microbiológicas recentes forma-
doras de esteiras, aparentemente foram dominados por micro
organismos procariontes (anucleados) bentônicos e fotoautotro
ficos que habitaram os ambientes marinhos favoráveis a pre
cipitação de CaCO^ (Schopf, 1977; Awramik et ai. 1978). Estes mi,
croorganismos estão representados por duas categorias de mi,
crofósseis: os filanentosos e os esferoidais (solitários e
coloniais). Os filamentosos usualmente são os principais com
ponentes e respondem pela formação de grande parte

esteiras (Schopf et ai. 1971; Schopf, 1977). Entre
esferoidais distingue-se aqueles que também formam ettei,
(Entophysaládaceae) e os que fazem parte da populaçio planeto

nica, ou contribuem na acresção (Chroococcaceae) das esteirai de



Taheia i - Os principais episódios da evolução biológica sugeri

dos pelas investigações palcobiolõgicas do *>T>cca«

hri ano

eventos

Mctazoãrios de corpos
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for ruis filamcntoscs (cf. xXwramik. 1977). Os microfõsseis consti-
tuem ass i in as evidencias mcrfolôgicas da evolução dos procarion
tes c dos cucariontes.

As Biicrofloras Précambrianas ocorrem associadas a
vários tipos de sedimentos finos (carbonatos, sílex, folhelhos e
siititos), sendo que as comunidades de fácies elásticas são bas_
tante diferentes daquelas preservadas cm rochas silicosas e estro
matolíticas (Vidal, 1981b; Schopf. 1977 e 1978; Knoll, 19B4). As
vicrofloras de fãcics elásticas consistem predominantemente de ni
crofosseis esferomórficos lnttKX.at AWUA isolados, por métodos pa
linológicos, de sedimentos mais jovens que 1,4 b.a.. Tratam-se de
microfõsseis com morfologias semelhantes ao fitoplancton fossil
do Fanerozõico e esporos e cistos reprodutivos de algas eucariõti
cas planctônicas modernas, tais como, as prasinoficeas (Vidal e
knoll, 1982). Por esta razão, estes microfõsseis são tidos como
as evidências mais seguras de eucariontes unicelulares no
registro fóssil do Précambriano (Diver et ai. 1978). Adicio-
nalmente, eles apresentam no Proterozóico Superior um aumen-
to sistemático no tempo, nos seus tamanhos, complexidade e
diversidade taxonômica que permite usa-los com finalidades
Moestratigráficas (Timofeev, 1966; Vidal, 1976, 1981a e 1981b).

As microfloras de fãcies silicosas, notadamente
as estromatolíticas, também mostram uma série de vantagens
nas investigações paleobiolõgicas. 0 seu registro no pre
cambriano i mais rico e contínuo em Telação as microfloras
de fácies elásticas, sendo que já foram descritas mais de
trinta microfioras em rochas silicosas proterozoicas (Schopf,
1977). A singenicidade dos microfõsseis é assegurada por
que a investigação é feita em lâminas petrográficas. A
preservação tridimensional, com a silicificação, retém In ói
fu caracteres morfolõgicos delicados e as alterações poit-
"vxtzm. Além disto, as interpretações paleoecologica.s ba-
seiam-se na distribuição das populações no sedimento. Es_
*at microfloras porim são pouco representativas da evolução
biológica em termos globais. Primeiramente porque, na sua



maioria, consistem de procsrientes bentônicos e eventualmente
pi m e tônicos, que dominarei; ambientes mais restritos (marinhos
marginais). De fato, a escassez de acritarcas em «içrofloras de
fácies silicosas indica que fatores ambientais (oxigenação e sali.
r. idade) e ecológicos (competição) restringira» muitas taxa com
inovações morfolõgic&s representativas da organização celular eu
eariótica ao aubiente planctõnico de águas mais profundas (cf.
Xnoll, L9S2). Os procarior.tes caracterizai-se também por um acen
tuado conservadorismo morfológico evolutivo, que se por um lado
facilita o estabelecimento de relações biológicas com formas mo
dernas CSchopf, 1968), reduz ainda mais a sua expressão evolutiva,
r.rândc parte da diversidade morfológica das comunidades estromato
líticàs fósseis é fictícia e devida as formas secundárias resul
íantes do decaimento e degradação celular. Felizmente» as perspec
tivas destas microfloras na interpretação evolutiva do registro
Fiicrofossilífero se ampliaram muito com o refinamento taxo
nõnico, que incorporou os efeitos da variabilidade morfo
lógica adquirida e intra- específica (Knoll e Golubic, 1979;
Golubíc e Barghoorn, 1977; Hofmann, 1976; Nyberg e Schopf, 1984)
e com o conhecimento paleoecológico (Knoll, 1982 e 1984).

A contribuição dos fosseis químicos nas inves_
tigações paleobiologicas restringe-se praticamente as evidên
cias do fotoautotrofismo hâ 3,5 b.a. atras (Awramik et ai.
iyâ3) e de suas conseqüências, tais como, a contribuição
na formação da camada de ozona e posterior radiação dos
eucaráontes (Berkner e Marshall, 1965). Embora presentes em
quantidades mensuráveis em rochas elásticas e silicosas que
comportara microfósseis, os fosses químicos, notadamente o
querogênio, representam produtos já bastante alterados do
decaimento da comunidade poliespecifica original devido:

1. A intensa hidrogenaçao e polimerização da mata
ria orgânica (MO) com a diagênese precoce (T«60°C) que altera
irreversivelmente o conjunto dos constituintes bioquímicos origi



nais iCalvin,

«:. e a posterior maturação Jo geopo 1 ímero "resul-
tante (queroçênvo. e i resposta ao longo período de tempo geoló-
gico e/ou aumeato c?a temperatura c pressão com o soterramento
(McKirdy, 19/4, McKirdy, 197o; MeKirdy e Halin. 1982; SubaciUS.e*
preparação).

Soma-se a i?to o problema da contaminação destes sedimentos por
MO móvel. Ambos sedimentos ( e l á s t i c o s e s i l i c o s o s ) , e eu menor
escala as rochas silicosas,admitem contaninações de marcadores
biológicos geologicamente recentes e não existem ainda t e s t e s
«{uímicos especTficos que comprovem a sinjjcnii idade da MO, part i -
cularmente da fração solúvel (Smith et a i . P.'?0; Sanyal e t ai*
1971; McKirdy, 19 74).

A aplicação, no estudo dos hidrocarbonetos e dos
querogenios associados a estas rochas, de conceitos modernos da
prospecção geoquímica do petróleo (McKirdy e Hahn» 1982; Suba-
c i u s , 1981 e 1985; Subacius e Caracel l i , 198S) têm v iabi l i zado
reconhecer fontes alóctonas de MO móvel migrada do Fanerozóico
(Subacius e Fairchild, sul?, p/publicação), do solo (Smith e t : a i . 1970),
ou mesmo de sedimentos adjacentes contemporâneos (McKirdy e Hahn
1982). Adicionalmente, através da composição elementar de querogenios pr£
cambrianos plotadas no diagrama de Van Krevolen - levando-se em

conta as mudanças químicas e isotópicas com a maturação orgânica
e o anquimetamorfismo - caracterizou-se tipos d i s t in tos de progeni-
tores químicos precursores, a exemplo do que se observa para a
MO sedimentar do Fanerozóico (McKirdy e Hahn, 1982).

2. OS OBJETIVOS DO PRESHNTE TRABALHO

No registro geológico do Précambriano brasileiro
foram descritos apenas quatro ocorrências de mícroflora* s i l i c i H
cadas (Fairchild e Dardenne. 1978; Fairchild. Subacius e KaraannT
1980; FairchiDÍ eSubacius, Precambrian Research i n p r a s s , ) , to
das pertencentes ao Grupo Bambuí, delimitando uma ãrta da 13.000



km2 potencialmente microfossüííera. Nas localidades de Unaí. ítf
nas Gerais (Fairchild e Dardenne. 1978; Fairchild e Subacius. op.
cit.) e Sâo Doningos. Goiás lairchild, Subacius e Karmann,
l!)80) as raicrobiotas ocorrem associadas a est romatõlitos coluna*
res e estratiforr.es silicificados c constam basicamente de rena
nescentes de procariontes bentõiucos. coecoidais e filamentosos.
fotouutotróficos. EM Sâo Gabriel (Fairchild c Uardenne. 1978; Su
baciu» e Fairchild, 1983) a nticroflora não está associada » estro
matoütos típicos, embora estromatólitos de interesse estratigrã
Fico [Canophyton f. J apareçam nesta região (Dardenne et ai. 1976;
Dardenne, 1979). Arabos os sílex de Unaí e São Gabriel contém MO
amorfa (CQr > 0.101) porém pouco se pesquisou em temos geoquí-
mico-orgânico, cem exceção do trabalho de Salati (1972) sobre ra
zões isotópicas C e 15C em querogênios do Grupo Bambuí.

No presente trabalho se investigou detalhadamente
a MO amorfa (qocrogenio e fração solúvel) e estruturada (microfós_
seisj preservado cm duas novas amostras de sílex negro (SG-»1 e
SG-1) da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, próximo da locali-
dade de São Gabriel, Estado de Goiãs. Ambas amostras foram coleta
das por T.R. Fairchild, durante uma viagem de reconhecimento e
provém da mesma área do sílex microfossilífcro pesquisado por
Fairchild e Dardenne (1978)e que constitue o primeiro trabalho so-
bre microfloras précambrianas do Brasil.

Os objetivos principais da presente pesquisa fo-
ram;

1. Analisar a MO insolúvel e solúvel interpretando
os resultados de acordo com os conceitos modernos da prospecção
geoquímica do petróleo.

2. Correlacionar a MO singenetica com a microflo-
ra preservada.

3. Caracterizar a microflora através da taxíonomia
c Tílacíonã-la com o sedimento encaíxante visando verificar sua



participação na acumulação do carbonato.

4. E situar a microflora dentro de um contexto e-
volutivo.

A dissertação de Mestrado está dividida eu qua-
tro partes. A primeira parte c ifcdicaúi a una revisão geológica geral do
Grupo Bambuí no Centro-Oestc do Estado de Goiás, especialnente
na localidade de São Gabriel onde fora» coletadas as «Mostras.
Na segunda parte as interpretações geoquímicQ-orgãnicas incluem
a descrição das amostras c da metodologia empregada para a se-
paração do querogênio e da fração solúvel, com ênfase nas eta-
pas que foram introduzidas visando otimizá-la e uma discussão
dos resultados geoquímico-orgânicos no sentido de caracterizar a
singenicidade da MO local e a sua história sedimentar (nível de
maturação). A terceira parte ê dedicada a interpretação da
feição laminar do s í lex e a influência da microflora na acumula
ção da rocha carbonática original. A quarta e ultima parte refe-
re-se a classificação taxionômica dos microfósseis.



PARTE I

CONTEXTO 6E0LÓ6IC0 DO SÍLEX MICROFOSSILÍFERO DE SÃO 6ABRIEL



1. GEOLOGIA GERAL DO GRUPO BAMBUÍ

O Grupo Bambuí e unidades correlatas ocupam una á-
rea aproximada de 650.000 km do Brasil Central, com afloramentos
que abrangem os Estados de Minas Gerais, Goiás (inclusive o Dis-
trito Federal) e Bahia. Esta unidade caracteriza-se por seqüên-
cias relativamente constantes de rochas pelito-caTbonáticas even-
tualmente carbonosas, e no seu topo por arenitos impuros, que e-
xibem um comportamento tecto-sedimentar bastante distinto entre a
borda oriental c ocidental do Grupo. O lado oriental do Bambuí re
pousa horizontalmente sobre um embasamento cristalino, tornan-
do-se intensamente deformado a Oeste, onde é envolvido pelo
Cinturão de Dobramentos Brasília. 0 Bambuí repousa agora sobre
uma espessa sedimentação, principalmente elástica, a antiga forma
ção Paranoá de Braun (1968), que ora aparece em contato direto
com o Grupo (por exemplo, em São Gabriel, Goiás) e ora abaixo do
conglomerado intraformacional (Membro Carrancas) ou do paraconglo
merado, ( Vm. Jcqüitaí de Uardcnne, 1979). Üardenne (1978 e 1979)
individualizou esta unidade denominando-a de Grupo Paranoã (veja
também Braun, 1982).

Dardenne (1979) reconheceu no Grupo Bambuí seis
formações, da base para o topo: Fm. Jequitaí, para conglomerado de
origem glacial cujos ti li tos formam a unidade constante de Leste
a Oeste. Esta formação eqüivale ao Grupo Macaúbas de Moraes e Gui
marnes (1930) e provavelmente representa o mesmo período glacial
que atingiu também o continente australiano e africano (Couto e
Bet, 1981; Couto, 1982); Fm. Sete Lagoas, constituída por calca
rios argilosos, calcários cinzas e dolomitos que comportam os e»-
trowatô]jtos e os sílex negros conhecidos no Grupo; Fm. Serra de
Santa Helena, que consiste de folhelhos e siltitos; Fm. Lagoa do
Jacaré, que inclue siltitos e calcários oolíticos e pi»olíticos ;
Fm» Serra da Saudade, onde ocorrem quantidades comerciais de fosfa



te; e no topo, FM. Três "irias, composta de arcóseos e siltitos

(Tab. 2). Estas seis £.:rnações. segundo Dardenne (1979), «são r«

conhccívcis numa grande área do Brasil Central. Com isto, Oarden

nt (19"<*) propôs ur. retcrr.c às definições Ue Branco e Costa (1960)

(veja também Marini et ai.. 1984). que aliás não incluíra» no seu

quadro estratigráfico o Grupo Paranoá (Tab. 2).

As seqüências litoftstratigrãficas que definem o

rarcbux. propostas por Dardenne (1979) e (Marini et ai. 1984), e

adotadas no presente trabalho, salvo a Fm. Jcquitaí (glaciogênica)

« parte da Fm. Três Marias, representa» condições marinhas pTOxi^

•nas a cesta. As fácies calcárias e dolomíticas, que predominam na

fcase, indicam inclusive ur. ambiente deposicional favorável a cons_

trução de estromatelitos, tais como. as planícies de mare e am

Mentes rasos associadas.

As seqüências pelito-carbonáticas que caracteri-

zam o Barabuí, scgunJo Dardenne (1979) e Alvarenga e Dardenne

(l'J78j, traduzem d* *&Tu una rápida transgressão que se efetuou

ilc Oeste ã Leste, <OR uma taxa áe acumulação dos sedimentos mui,

to maior na borda trais instável da bacia. A partir daí, a sedi-

mentação elástica respondeu pela formação das unidades superio-

res do Grupo, em conseqüência de megaciclos regressivos de sedi

mentação. Dardenne (1979) enfatizou, porém, que a extensão dá ba

cia do Bambuí propiciou a compartimentalização de numerosas baias

que sob a ação de um mar raso c epicontinental mantiveram uma t£

xa de subsidência, sedimentação e história geotectonica próprias.

2. 0 GRUPO BAMBUf NA LOCALIDADE DE SAO CABR1HL (GOIÁS)

As amostras de sílex negro SC-1 e SG-2 foram co-

letadas por T.R. FaircHild em afloramentos do Grupo Bambuí que

ocorrem na estrada que desce ao vale do Rio Cocai (afluente do

Rio Paraná), aproximadamente 10 km a Oeste do vilarejo de São Ga

briel, bein dentro da Faixa de Dobramentos Brasília (fig. I ) . As

seqüências do Bambuí na região apresentam-se intensamente dobra

das, por vezes verticalizadas, o que dificultou reconhecer ou
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Fig. I

Mapa de localização da localidade de São Gabriel, Goiás
onde foram coletadas as amostras de sílex SG-1 e SG-2.



mesrao estimar a espessura das formações que definem o Bambuí no
fcstado de Goiás, cm particular na Bacia do Paraná (Tal». 3) (!>ar-
dcnnc et ai. 1978).

Seguindo a descrição de Dardcnne et ai. (1976), o
Bambuí inicia-se por uma seqüência de rochas pelíticas avermelha-
das contendo abundantes níveis de concreções silicosas. Sobrepôs,
to a este horizonte, em novas seqüências pelíticas às vezes carbo
itaticas. desenvolveram-sc lentes de calcários e dolomitos de to-
dos os tamanhos e são também comuns intercolações de microconglo-
merados de arenitos finos e grosseiros. 0 Bambuí em São Gabriel,a
exemplo da Bacia do Paraná, repousa em aparente concordância so-
bre o Grupo Paranoã que consiste de quartzitos, argilitos e sil-
titos cuja espessura atinge ate 4500 m e nos quais eventualmente
ocorrem lentes de calcários e dolomitos estromatolíticos.

O perfil sintético de Dardcnne et ai. (1976) e Da_r
denne (1979) (Tab. 4) descreve os afloramentos do Bambuí ao longo
do Rio Cocai, onde alinhados de Leste â Oeste ocorrem bancos de
dolomito finamente laminados (criptalgalaminados) e com estromatõ
litos formando pequenos biohermas (.Dardenne, 1979). Nos dolomitos
criptalgalaminados são freqüentes lentes e concreções silicosas
concordantes ao acamamentò cuja coloração varia de cinza a negro,
dependendo dos seus teores em matéria orgânica* Infelizmente, Dar
denne (1979) não atualizou a estratigrafia do Grupo Bambuí em São
Gabriel, de modo que é provável que esta seção colunar represente
a Fm. Sete Lagoas. No perfil de Marchese (1974), distando 17 km a
Oeste de São Gabriel (Fig. 2) observa-se um nível inferior de
calcáreos e dolomitos com abundantes concreções silicosas (Fm. Se
te Lagoas?) que repousa sobre o Grupo Paranoã (nomenclatura atü£
lixada) e um horizonte superior margoso e oolítico que deve coir
responder a Fm. Lagoa do Jacaré (cf. Alvarenga e Dardenne, 1978).

A sucessão litolõgica que define a suposta Fm. Se-
te Lagoas em São Gabriel iTab. 4 ) reflete um ambiente deposi-
cional que variou de sublitorãneo ã litorâneo, retornando no to-
po da unidade a sublitorãneo de águas mais profundas, ma* dentro



l.MUI.A i o l u n i t i 4 T . i l «!•• C r u p o H O M I I M Í , V a l e «In K«i> tMH."i» l ( lMMk'iuu> <>l iti.,lHin}

Simbologia

»0«
I.* J'I - r1.*.Ii . . . . . .
•*•* r ~.~~3
*_*• »*_*_* i
^*- ~~ — — — -'K'ms-y;

•oo

siJtitos « folhelhos verdes,
âs veses carbon*tos

siltitos cinza-esverdeado COM
lentes de areôseos finos.

calcários oolfticos pretos
siltitos e folhelhos cimas
calcários e doloaicos

siltitos e folhelhos

folhelhos e lentes de cal-
cário, .siltitos subordinados

Argilitos com lentes de do
loaito, alfuns con concre-
ções silicosas -

doloMito e dolarenitos
, calcários, cinxa escuro, fi-

namente laainados e calcá-
rios argilosos

Paraconsloaterado (tiüto)
t-abasaiaento cristalino

t' ilf '.i-ilimt-iil

Trcs Mafias' marinho raso à continental

Serra da Saudade sublitorineo COM águas tran-
qüilas i francaMente Marinho

Lagoa do Jacaré* Pcriodicaacnte UM retorno ã
I sediMcntaçâo sub litorânea com
w águas rasas c agitadas

w Sublitorâneo
Santa Helena § profundo COM águas calMas

%t
'&u>

o Sublitorineo

Sete Lagoas | Litorâneo
M Sublitorâneo
I Litorâneo ••

Jequitaí glacial



TABLI.A 4 - Perfil sintético da ocorrência do grupo Bambuí ao longo do Rio Cocai, localidade^de Sao
Cabriel (GÍiíÍr(Sardcnne et ai. 1976). 0 meio de deposição proposto baseou-se nas in
terprètações de Dardenne et ai. 1976 e Dardenne 1979.

Litologia

calcãreos cinzas ondulados

siltito calcífcro

do1omito finamente laminado
(criptaIgalaminado)

dolomitos com 1aminação ei-
lindro-cõnica (Conophyton f.)

dolomitos com laminação conve
xa ""
siltitos calcíferos

dolomitos finamente laminados
(criptalgalaminados) con len-
te e concreções silicosas

Meio de Deposição

sublitorânco de águas calmas e relati-
vamente profundo

sublitorànco

sublitoráneo agitado por correntes ma-
rinhas

sublitorãneo dentro do limite litorá -
neo.

sub litorânea i litorânea

sublitorâneas de ãguas relativamente
profundas

duas interpretações - zona litorâncaji
supralitoraneo ou sublitorânea de ã-
guas quentes, claras e salgadas (den-
tro do perímetro perilitorâneo)
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do doEunio peri litorâneo (Tab. 4) (Dardenne ct al., 1976). Con
vcn esclarecer que. r.ão obstante as fácies dolomíticas criptalga
laminadas via de -.«ijjxa traduiam ambientes tlc águas quentes e agj_
tadas por correntes de maré (inter e supra-maré) (Aitken, 1967;
Logan et al., 1964; Park. 1976). os dolomitos basais da Fra. Sete
Lagoas en São Gabriel exibem uma cor bege e uma 1 ami nação plano
-paralela muito uniforme, sugestivas de ambientes hipersalinos de
águas claras (cf. Dardenne. 1979).

3. A 1UADE DO GRUPO BAMBUÍ

A idade do Grupo Bambuí é certamente Proterozóico
Superior, porém os dados geocronológicos e paleontológicos não
permíten situar a sua posição exata dentro deste período. Por exem
pio, as datações radiemetricas Rb/Sr, obtidas com rochas sedimen-
ta res, tên datado o Uambuí no intervalo entre 1050 milhões de anos
(m.a.l e 650 m.a. Cordani e Bonhomme {In Brito Neves et al.1980)
determinaram uma idade de 930 m.a. para a diagênese tardia da
fração argilosa de amostras de sedimentos coletados no Centro-Nojr
te da Bahia. Em face disto, e com base em outras evidências geo-
lógicas, inferiram uma idade para o Bambuí de 1050 m.a.. Por ou
tro lado, tais resultados diferem daqueles encontrados para aniO£
trás de sedimentos coletados em diversas areas do Bambuí no Nor
deste de Minas Gerais. Ali, as frações dataram a diagênese tar_
dia em 641 - 18 m.a., contemporânea ao Ciclo Brasiliano (Bonhomme,
1976); em 610 - 9 m.a. para um evento de anquimetamorfismo (Tho
maz Filho e Bonhomme, 1979); era 695 * 12 m.a. (Thomaz Filho e
Bonhonwne, 1979), e, finalmente, em 640 - 15 m.a. para a deposição
ào Grupo Bambuí (Couto et al., 1981; Couto, 1982).

O estudo dos estromatõlitos colunares, que ocor-

rera na base do GTupo üambuí aparentemente situam-no dentro do

intervalo compatível com as dntações radiométricas, se bem que

semente três cstromatclitos foram descritos a nível de forma

• i'.-irdcnric ct al. iD7i>; Onsscdannc c Brizzi . l(.-̂ 9; üardenne lí)7í/;

Hrrtrand Safarti ~n Dardcnne, íi>79) .



fornías de Conophyton ft? ram descritas cm ro-
cha* supc^tawentc consideradas como basal :n- C'rupo Bambu»- c Cc~

•».::'•:{,?« zyl-ÍKdricur Maslov (Moeri . 1972; rassc l̂anne c Bri^zi. 1V*>J> ,
que sugere uma idade entre o Rifeano Inferior e Médio (loOO-lOOU
n.a.) iTre iss . 197b) e o C. metula Kirichenko (Cloud e Dardenne.
1S"3; Pardenne e Campos Neto, 1976; Dardenne et a i . 19?6; Campos
Neto. 1S79: Dardenne. 1979), re s tr i to ao Rifeano Médio (1300-
lfcCC n.a . ) (Pre i s s , 19"o). Mais tarde, creditou-se estas ocor-
re- ei as ao Grupo Paranoã, restando duas poss íve i s exceções: o

. yiKdrzeur- Maslov «o Rarobuí da Bahia (Oissctlanne e'Rrizzi. l*»7«»|
e ~ ~. -ctuia Virichi-nko presente cm afloramentos do Batnbuf nas
prsximi cades de São Gabriel (Hardenne et a i . 1976; Dardenne.
\\-':<i . Uma outra descrição de estromatol i tos colunares a ní
vc'. di* frrma rc fere -se a Linrlln nvis (Bertrandi Safarti in Dar
de?.fie. liJ"*JJ tj-jv ocorri1 no Üistrito FederaI, aparentemente res-
t r i t a ac Rifes:, o Superior e Vendi ano (1000-570 m.a.) (Pre i s s ,
19 "o).

Além das datações rndiomctricas c b i o e s t r a t i g r á f i -
cas outras evicências geológicas , mais especificamente os s e d i -
mentos g iac ia i s e per ig lac ia i s na base do IVnmbuí foram usados pa
ra datá- lo . A correlação destes sedimentos com a glaciaçao infra
caròriar.2 que .«tingiu também o continente africano sugeriu uma i
dace de .!eposifTão para o Bambuí de 950 m.a, (Bonhomme e Bert ran-
dí -Safart i , 1952) ou mais jovem que 640 m.a. (Couto e Bez, 1981;
Couto 19S2).

Dos resultados ora apresentados parece razoável
cr«ditar-se ao Sambuí uma idade entre 1000-630 m.a., i s t o é, den
tro dp Rifeano Superior e Vendiano.



PARTE I I

ESTUDO B I O C E Q Ü Í M I C O B A MATÉRIA ORGÂNICA (HO) ASSOCIADA AO sflJEX NE6R0



l. MATüRIAIS E MÉTODOS

a. Introdução

A MO preservada nos carbonatou e sílex pouco «eta
•tor f is ados do PToterozóico representa a parcela da produção algal
e bacttriana que sobreviveu a decomposição biológica e a diagêne-
-c. •!•: l«inK«i tio tempo nr«»lú>»ii:a, Nestas rmh.is o pcrccnLu.il cm

,arhcu: orgânico (C t) raramente excede a H.3UI, de modo que são
cerca Ic uma a duas ordens de grandeza mais pobres em CQ que as
esteiras algais e sedimentos recentes (McKirdy, 1976). Por esta
razão, são grandes as dificuldades práticas para obter um rendi-
sento nãximo de MO solúvel e insolúvel livre de contaminação.

A MO solúvel ou fração solúvel (FS) é recuperada
pela extração da rocha com solventes orgânicos, usados na química
orgânica, de vária maneiras, tais como:

1. em um aparelho de Soxhlct à temperatura de ebu-
lição Cos solventes;

2. em um aparelho de agitação ultrasônica ã tempe-
ratura ambiente;

3. ou cm um bcckcr agitado mecanicamente ã tempera
tura ambiente ou de ebulição dos solventes (Smith, 19S4; Ferguson
Ii)o2; Saxby, 1975; Ferreira 1975; Ourand c Nicaise, 1980). Inde
pendentemente do procedimento escolhido, a remoção completa da FS
depende de vários fatores, principalmente, do solvente usado (Du
rand e Nicaise, 1980), do tempo de extração c da granulometria da
rocha (Figs. 3 c 4) (Ferguson. 196Z).

A separação do querogênio sempre envolve a
parcial ou total desmineralização da matriz mineral
com ácidos fortes (UC1 e Hi) através de métodos químico» • fí
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sicos ilorsnan e Hunt. 19 58: Robinson, 1969: Crew, 1974; Saxby,

1970 c 197t>. Quadros. li>"l>; Ucstigui . 1979). A escolha do méto-

do vnria segundo a lttologia da rocha hospedeira, do seu con-

teúdo em C e do grau de pureza desejado para o queTOgenio.

Por exemplo, os métodos químicos são os mais apropriados para a

separação do querogênio de rochas silicosas proterozoicas, por

tratar-se de rochas muito duras, pouco solúveis e pobres em

C . Adicionalmente, nestas rochas o querogênio já adquiriu

una estabilidade e inércia químicas razoáveis sendo pouco afe-

tado* pelas severas condições da maceração. Com efeito, em

querogênios tnaturos ou senis, a ação do HC1 e HF restringe-se,

por vezes, às reações de adição e substituição dos haletos Cl*

e F* ou a absorção direta do HC1 e do HF (Durand e Nicaj.se,

1980).

A separação das frações solúvel c insolúvel se-

gue assim, de uma maneira geral, a mesma metodologia difundida

pela prospecçao geoquímica do petróleo, na qual distingue-se

três estágios principais:

1. A preparação da amostra de rocha (calha ou

testemunho);

2. A extração e separação da FS nas frações satu
rada, aromática e resina;

3. E a separação do querogênio pela desminerali-

zação da rocha hospedeira.

i». Amostras

As amostras de s í l e x SG-1 c SG-2, seleciona
das para a extração da MO amorfa, são muito parecidas. Ambas
são maciças, de aspecto ceroso e cor negra, e exibem fratura
conchoida] e uma fina laminação acentuada com o intemperísmo
U i g s . 5 e b ) . Apesar da cor e de conterem teores era C_^_ ra-

* (SG-1 - 0,12* e SG-2 - 0,091), em relação a rochas não



2 cm

*•»«• 5 - Amostra de mão do sílex SG-1

Pig- 6 - Amostra de mio do sílex SG-2



geradoras proterczéi.r** Jackson e Moore, 1976), a metodologia de
extração foi et ir;: ruin para se obter quantidades mensuráveis de
querogênio e de FÍ livre de con tarn inação.

\ tig. " resume as etapas do procedimento se-
guiüas no presente trabalho.

?\zpaiaçio dxò Atratt&ò

As duas amostras foram submetidas inicialmen-
te a uma decapagem superficial com jatos abrasivos de esferas de
vidro, visando elir.inar qualquer vestígio de argilas e plantas.
Apôs a limpeza mecânica, as amostras foram deixadas em solução
sulfocrômica por varies dias. Em seguida foram moídas, manual e
mecanicamente até uma granulometria inferior a 0,149 mm (100
mesh).

ExtKação e S tpa-i&ç&c da FS

A extração da FS foi conduzida em um aparelho de'
Soxhlet, em atmosfera não inerte, primeiro com clorofõrmio (por
48h) e depois con uma solução de tolueno/metanol (1:1) (por 24h).
Extratos intensamente coloridos (aroarelo-amarroniados) foram obU
dos somente apôs a última extração que visou garantir a plena re_
cuperação dos compostos contendo nitrogênio, oxigênio e • enxofre
(NOS), a fração minoritária de extratos pré-fanerozôicos. Foram
mantidas em todas as extrações uma razão de 150 g de sedimentos
secos por SOO ml de solvente (Ferguson, 1962). Dois procedimentos
precederam a extração da rocha:

1. A redestilação dos solventes para minimizar a
contaminação do extrato com ftalatos (constituinte químico dos
plásticos modernos);

2. E uma extração prévia dos cartuchos de Soxhlet
vazios (blantu) com os mesmos solventes, para eliminar resíduos
gordurosos. A CG destas frações revelaram quantidade» insignifican
tes de parafinas nos resíduos (fig. 8).



Fig. 7 - Fluxograaa que resime as etapas envolvidas na extração e separacio da NO solúvel e inso
luvel «as aaostras de sílex pesquisadas, onde: E.O. • extrato orgânico; quer • quenuenio;
CL - croMtografia liquida; s i l • s í l ica; ai • aluaina; C-.- > carbono orgânico; o*X|>D« "
ratio i so tópica do carbono 12 e 13 utilizando coao padrio o*>beleanite da Fornaçi© Pee Dec
(EUA); EPX - espectro de ressonância paraaagnStica do elétron; RX • difratoneerU do ralo-X;
IV > espectroaetria do infravermelho; N.O. " aicroscopia óptica; RNH • ressonância nuclear
Magnética.
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Apesar «lestes cuidados, anbos extratos crus SG-1 e SG-2 continham
ftàlatos. Os espectros de ressonância nuclear magnética do hidro
gênio (RXM) revelara» dois sinais em 4.2 ppm (parte por milhão) e
*v6 ppm atribuídos a prótons tio grupo CH2 vizinhos a carbonila do
éster e a protons aromãticos, respectivamente, dos ftalatos (figs,
í» elC). A presença de quantidades traços de ftalatos foi confirma
da pelo espectro de absorção do infravermelho (IV) dos extratos
(fig. 11). A fonte destas contaminações possivelmente foram os sa
cos plásticos que guardavam as amostras.

Os espectros de RKM confirmaram também o predomí
nio dos hidrocarbonetos saturados, previsto para extratos orgâni-
cos (£0)mui to antigos. A presença de hidrocarbonetos foi indicada
pelo deslocamento químico dos protons de grupamentos CHj, CH^ e
CH vizinhos a grupos alquilas. e arilas (cf. Silverstein et ai.
1979). nas frações solúveis SG-1 e SG-2. 0 sinal em 0,9 ppm repre
senta protons de metiIas terminais ou de cadeias ramificadas. O
singlete em 1,29 ppm,juntamente com o baixo percentual de protons
metilas, sugere que a fração saturada é rica em hidrocarbonetos lî
neares. A presença de ciclo-parafinas e sugerida pelo alargamento
da base deste pico até 1.8 ppm que corresponde a protons metilêni^
cos de cadeias cíclicas. No espectro RNM de SG-1 nota-se adicio
na1mente sinais coalcscidos na região de 2,0-2,5 ppm e 3,6 ppm in
terpretados como sendo devidos a grupos metilas próximos a carbo-
nila e grupos metilênicos e/ou metilas vizinhos ao oxigênio da
função éster. t difícil saber se estes ésteres alifãticos são con
temporaneos aos hidrocarbonetos ou contaminações*

Se.pa\ação do txVicüLo C*5

Uma separação satisfatória do extrato cru nas fra
ções saturada, aromatic* e resina, obteve-se através da cromato
grafia de coluna após a eluição com uma série de solventes cm or
dem crescente de polaridade (veja Ferreira, 197S).

Um estudo prévio dos parâmetros envolvidos na efi
ciência de uma separação cromatografica, principalmente, a dimen

P«r« maiores detalho» sobre as técnicas RNM • IV recomenda-se
P««to « Jofmson (1974) « Silvsrstain st ai. (1979).
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Fig. 9 - Espectro de ressonância nuclear magnética do hidrogênio (RNN) do E.O. cru S»i di>
solvido ea clorofôraio deuterado(C) e TMS (que define o zero). Os sinais em 2,d -í.í
ppa (parte por ailhão) são provavelmente devidos a ésteres alifâticos e em 7.6 ppm a
protons aromãticos de ftalatos. (Os dados foraa obtidos ea ua espectrometro Varian
T-360 operado nas seguintes condições: SV (varredura do espectro) * 10 pp». ST (tem-
po) • S min.; RF (freqüência de ressonância) - Q.OS - 0.04S mi li gauss c SA
de do espectro) • variável). í»«plitu-
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Fig. 10 - Espectro de ressonância nuclear magnética do E.O. crú SG-2 dissolvido em tctra-

clorcto de carbono c TMS. Os sinais em 4,2 ppm e 7,6 ppm são devidos a contamina
ção por ftalatos.(Os dados foram obtidos em um espectrômetro Varian T-360 opera
do nas mesmas condições de SG-1) . ""

ppm
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Fig. 11 - Espectros de absorção do Infra-vermelho dos extrados crds SG-1 e SG-2,dis
solvidos em cloroformio, em janela de KBr. Notar as bandas de absorção in
tensas devidas a grupos funcionais de ftalatos (os dados foram obtidos em
um espectrometro Parkin-Elmer, na região entre 4000-600 cm"1 operado nas
seeuintes condições: Tc (constante de tempo) * 3; Velocidade de varredura •
IO5 a IO7; ganho * 6 railiamperes e com uma resolução que variou de 2 cm"1
â 3 cm-1).



são da coluna, a escolha Jo adsorvente (fase solida) e do solven

te (fase móvel), e a razão entre a quantidade d« adsorvente e amos>

tra (e« g ) (Hadden et ai. 1971), auxiliaram na seleção de uma co

luna com 1,5 cm (• int.) e 40 cm de altura, na qual empacotou-se

0,5 c* de Cu coloidal, 5 g de sílica-gel (70-230 mesh, marca Merck,

ativada a T - 170°C por 4 horas) e 1.0 g de alumina (marca Merck»

ativada à T - 400°C por 3 horas). A despeito da eficiência das co

lunas monofásicas de silica na separação da fração saturada, optou-

se por una coluna trifásica porque a alumina absorve melhor os con

postos insaturados do tipo olefina e aromático (Hadden et aL 1971)

e o Cu retém os compostos de enxofre que comprometem a çromatogra

fia gasosa (Robinson, 1969; Ferreira, 197S). Manteve-se nas duas

separações uma razão de 1:6 g. de amostTa e adsorventes (silica e

alumina) (Ferreira. 1975). Para a escolha dos solventes (fase mo

vel) considerou-se principalmente os seus baixos pontos de ebuli,

ção. Foram usados cerca de 56 ml de solventes por eluição. Antes

da separação dos extratos crus SG-1 e SG-2, a coluna empacotada,

mas sem as amostras, foi eluida com a mesma série de solventes.

A formação de dois anéis coloridos, durante a sepa

ração çromatogra fica, sugeriu a presença de aromáticos e compos»

tos NOS. 0 primeiro anel, de cor amarelo-limão, apareceu durante

a eluição com n-pentano e ficou retido na interface alumina e si

lica. Este anel desapareceu somente com a eluição do n-pentano:

benzeno (6:4). 0 anel de cor amarelo amarronzado foi recuperado

coa o benzeno:metanol (6:4) (3* eluição).

A fração saturada foi então separada novamente

por cromatografia ?asosa*. através da qual identificou-se os alça

nos normais, o isoprenõide fitano (2, 6, 10, 14 tetraraetíl hexadj»

cano) e as contaminações com ftalatos (fig. 12) que são recupera

dos juntamente com esta fração. Os demais componentes da fração

saturada (alcanos ramificados, ciclo-alcanos e iso-alcanos) e as

frações aromática e resina, não foram identificadas uma vez que

envolve a cromatografia gasosa (CG.) acoplada ao espectro de massa

(E.M.), Estas frações foram então reservadas para análises futuras.

* Para maiores detalho» sobre a separação cromatogréfice, racomen

da-se Ciola (1973).
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Fig. 12 - Cromatografia gasossa da fração saturada separada do E.O. SG-1, na qual identi-
fica-se facilmente os picos devidos a contaminação por ftalatos(f).



Szpaxaçic do d

O qucrogcnio associado aos s í lex negros (SG-1
e SG-2) foi isolado da matrii mineral por métodos químicos
(Forsaan e Hunt, 1956; Robinson. 1969; Saxby, 1970; Grew, 1974;
Saxby. 1976; Durand e Nicaise, 1980), otimizados para estas amos_
tras.

A raaceração química se iniciou com a confecção
de una pasta de metanol que visou acelerar o ataque químico (Ro
binson, 1969). Ura seguida as amostras de rocha foram maceradas
primeiro com HCL concentrado e depois de lavadas, com uma solu-
ção de HF • HCL • 11,0(240:40:40, veja Grew, 1974). O HCL durante
a dissolução dos s i l icatos visou remover os carbonatos residuais
englobados e protegidos pelo s í lex do ataque químico in ic ia l com
HCL. Os resíduos resistentes ao HF (querogênio* fração inorgâni-
ca) « SG-1 e SC-2, suspensos nos sobrenadantes, foram neutralizados através
da diãlise por 24 horas (Jackson et a i . 1974). A dial ise e a manei-
ra mais eficiente de neutralizar os resíduos finais porque evita
a perda de frações muito finas de querogenio liberados coin a des_
mineralização da matriz s i l icosa . Os ataques químicos foram con-
duzidos em banho-maria (T?70-60»C) com a evaporação contínua do
HF (Robinson, 1969). A dissolução da matriz mineral com a macera
ção química foi acompanhada pela difração do raio-X ( f igs . 13 e 14).

Apesar das precauções tomadas para evitar a for-
mação In vitro de minerais s intét icos , a difração do raio-X dos
resíduos resistentes ao HF revelou a presença de teores elevados
(> 15%) de complexos de flúor, notadamente a ralstonita (figs. 13
e 14). Estes complexos, que possivelmente incluem também ralstonjL
ta de origem singenetica (Moller et a i . , 1980), mascaram comple
tamente a banda que caracteriza MO solida e amorfa.A ralstonita,
era particular adere a superfície do querogenio alterando a sua
cor e densidade, comprometendo a análise elementar e o IV. A rals
tonita, adicionalmente, absorve IV em regiões típicas de grupos
funcionais importantes ( f ig . IS). Visando dissolver estes mine-
rais, introduziu-sc, com sucesso, uma nova etapa na qual os resí -
duos foram tratados com resinas de troca iônica (fortemente ca-
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Fig. 13 - Difratogramas de raio-X da amostra SG-1 antes e apôs a mace ração com HCL e HF [A e B) e
do contato com a resina de troca-iônica (C) visando dissolver os minerais sintéticos, on-
de: q « quartzo; d • dolomita; c - chondondrita; r • ralstonita e p - pirita. (Os dados
foram obtidos, de lâminas preparadas por deposição, em um difratômetro de raio-X Phillips,
usando-se a radiação Culw. filtrada com níquel, operado nas seguintes condições: Tc (Constan
te de tempo)» 1; cps (ciclos por segundo) - 2000; velocidade angular • 2°/min; velocidade"
de papel * 20 mm/min, i 35 kv e 15 mA).
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Difratogramas de raio-X da amostra SG-2 antes e após a maceraçao m m HC1 e
HF (A e B) e do contato com a resina de troca-iônica. (Os dados foram o b U
dos em um difratòmetro de raio-X Phillips nas mesmas condições da amostra
S G - 1 ) .
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Fie. 15 - Espectro de infra-vermelho da ralstonita
puta (Durand e Nicaise, 1980).



t iônicas l (Subacius. 1D3J; Sub.-icius.no p r e l o ) . Apôs o coutato
cem as resinas, os quererem o» M>; c Si:-: adquiriram una superfície mais ho
mogênea e a cor (marror-escuro) carac ter í s t i ca . Os picos dos mine
rais s inté t icos praticamente «ics aparece ram ( f i g s . 13 e 14) restan
de apenas os picos tia p i r i t a , mineral s ingenét ico e re s i s t ente eu
jos teores nestes resíduos não comprometeram a anál i se elementar,
e a banda t íp ica de MO amorfa que caracteriza ambos querogê-
nios ( f igs . 13 e 1 4 ) .

2. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

a. Introdução

No sílex de São Gabriel a MO total se encontra
sob.a forma amorfa e estruturada. A MO amorfa consiste de uma fra
vão'sólida c insolíivel ilciioininada querogenio, da qual uma pequena
purccla preserva irtdimcnsionalmen te as microestruturas biológi-
cas precursoras (MO estruturada ou nticrofõsseis) ; e de uma segunda
fração móvel conhecida como fração solúvel (FS) , extrato orgânico
ILO) ou betumem.

b. O Querogênio

Definição

O termo querogênio empregado aqui tem uma conota
ção um pouco diferente daquele querogênio associado a rochas gera
doras de petróleo. Nestas últimas, entre as quais se incluo vá-
rias rochas elásticas proteroroicas (Meinschein, 1965; Brooks e
Shaw, 1973; McKirdy e Hahn, 1982), o craqueamento do querogênio
cm resposta ao aumento da temperatura e pressão, com o.soterramen
to, promove a neo-formação de hidrocarbonetos (Phi l l ip i , 196S;Wel̂
te, li)6S; Tissot et a i . 11)71; Ferreira, 1981). Sendo assim, a maî
oria üns definições utrihuulus ao querogênio relevam a sua capaci
dade de produzir ôlco por "dcstilação"natural (maturação orgânica)
<•• artificial (pirÓlise). Os querogênios proterozôicos de rochas
não geradoras (s í lex o carbonatos) em geral são »eni* , i s toé , teo
ricaji»nte já ultrapassaram a fase de geração do óleo* Quando aquecidos produ



=em principalmente $ã<. Per esta razão, adotaremos a definição de
ikirand (.1380) na qual. c querogênio corresponde a fração da MO se
dimentar solida e in.«olú\*el a solventes orgânicos e ãcidos for-
tes (HCL e HF).

0 querogênio c a forma mais abundante de carbono
orgânico sobre a Terra (Hunt in Tissot e Welte, 1978), sendo
que era rochas pré-fanerosóicas representa de 80-901 do ^orfi

 to~
tal. De fato, em SG-1 e SG-2 o querogenio perfaz cerca de 75 a 901
Ja MO total, respectivamente, do qual apenas una pequena fração
esta na forma estruturada (microfósseis).

Características Macro e Microscópicas

Ambos querogênios (SG-1 e SG-2) isolados da ma-
trii mineral exibem cor marrom escuro. granulomctria
inferior a 0,074 mm (200 mesh) e uma forte interação de provável
natureza eletrostática que tende a agrupar as partículas em flo-
cos. Em microscopia ótica de luz transmitida os querogênios são
opacos, de cor e textura homogêneas e consistem unicamente de uma
fração amorfa que confere afinidades com a MO algal proveniente
de fontes marinhas (Quadros, 1975; Combaz, 1980).

A fração figurada (microfósseis), que aparece em
lâminas petrogrãficas (veja parte III) não se preservou apôs a
dissolução da matriz silicosa possivelmente por causa da fragili-
dade da parede celular sem o suporte mineral.

O índioe Colorimétriao

O índice colorímétrico é um dos parâmetros pelo
qual se avalia qualitativamente as fãcies diageneticas da MO iso
lada de rochas políticas por métodos palinológicos (Quadros,1975;
Correia í« Vidal 1981b). Com algumas exceções (Subacius e Amarul,
1983), a cor das organolitas (conjunto de inclusões, microfragmen
tos, órgãos, organismos e/ou partículas de MO fossil), durante a
maturação orgânica, varia contínua e irreversivelmente do amar»-



1c ciará até o mur -̂r: í̂ -m escuro (Tab. 5 ) . Oehler et a i . U*?4J
.iemen? traram quv as . ia cbexetórias também mudam de cor. cora o
aumento da tempi* ratun. da no sina maneira que várias organopalino
fiei e s . notadamente os palinomorfos (põlens e esporos). Sen-
ão assim, parece racoívol se inferir o nível de alteração diage-
nética do querogênio Í ar.orfo e figurado) de rochas s i l icosas ba
seado na mesma escala de cor, considerando-se uma eventual influ
éncia Ja matriz s i l icosa no índice colorimétrico (veja Nyberg e
Schopf, 1981).

Um rochas s i l icosas proterozõicas, o querogênio e
xihc una coloração que varia do marrom amarelado (Barghoorn e
Tyler. 1965) , eventualmente com tons avermelhados (Schopf, 196$;
Schopf e Blacic, 1971), até o marrom bem escuro (Kyberg e Schopf
1981). Nos s í lex onde a fração figurada está excepcionalmente
bem preservada, por exemplo nas Fms. Gunflint e Bitter Springs

Barghoorn e Tyler, 1965; Schopf, 1968) a cor do querogênio infç_
re paleoteroperaturas catagencticas. Em contrapartida, a cor dos
querogênios SG-1 e SC-2 (marrom bem escuro) sugere MO senil (cf.
Tab. S ) . Contudo, ambos querogênios apresentam, em difração do
raio-X, uma desordem estrutural incompatível com o índice colo-
ri me tricô e com as razões atômicas H/C e O/C.

0 Grau de Crietaliniàade

A carbonificação natural da MO humica continental
c acompanhada cm difração do raio-X pelo: desaparecimento de uma
banda larga, denominada banda f (cf. Izawa, 1968), t ípica de MO
sólida e amorfa; o aparecimento da reflexão d0Q2 (3,59-3,49 R)de
seroi-antracito; e pela presença, nos estágios finais do proces-
sfj, quando a temper»turn atinge níveis do metomorfismo minorai,
tias reflexões bíitimciistonai» (IUJ(J1) de antracíto c tridimciisio
nais (khl) de mct;i-antracito c grafite (Griffin, 1967; Izawa,
1S68) ( f i g . , 1 6 ) . Esta contínua modificação estrutural no sentido
Jo aurento do carbono fixado (H/Cf; e da aromaticidade, que se inicia
i temperaturas dentro da zona catagenética (T<20O«C), é a condi
ção que prevalece durante a maturação orgânica dos querogênios



TABELA 5 - A correspondência entre o índice de cor e a paleo-
temperatura (extraída de Quadros, 1975).
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it diferentes fomos continental, marinho ou misto) . Com isto,
todos os quercgcnios. no final da catagênese, apôs a perda dos
grupos funcionai? cer. hctcroátomos (0, N e S) e de grupos alifati
ccs. devem exibir uns aumento na sua ordem cristalina detectavel
pela difração do raio-X (Harrison, 1979).

De fato. os querogenios. via dz *cgia, desenvolvera
V..S. catajênesc. uma estrutura grafítica rudimentar indicada pelo
ararecinento da reflexão d00, (3,7-3,6 51) (fig. 17) (Izava, 1968;
I;ÜIU:<. 1971; llaycs et ai. 1983). 0 grau de cristal inidade depen-
derá r*uito do tipo da MO precursora. Os querogenios continentais,
per -exer.plo, apresentam uma estrutura grafítica mais ordenada do

v-s cs querogenios originalmente alifãticos, quando aquecidos ã
resina temperatura (Harrison, 1979). Contudo, na metagênese, ambos
t'tUerogênios convergem para uma zona indiferenciada (H/C $0,5) on
Ce- sofrem uma reorganização estrutural (fig. 18). 0 aumento das
canadas poliaromáticas e o seu empilhamento em paralelo na metag£
nese c acompanhado de um decréscimo monótono dos espaços intercji
:-.tudas de dpo? * *>$$ ^ (semi-antracito) até ^QQ2* 3.5 A (antraci-
to) (Hayes et ai. 1983).

A banda "V , que aparece no início da carbonificação
(Fig. 15) dos querogenios quando as razoes H/C ainda refletem a
contribuição dos progenitores químicos (fig. 16 ; cf. fig. is), re_
presenta uma estrutura cujos anéis aromlticos estão aleatoriamen-
te dispostos. Com efeito, uma única molécula de aromático eqüiva-
le a una pequena camada grafítica (Oberlin et ai. 1980), de tal
ferma que a soma desses anéis, que é bastante elevada na MO conti^
ncntal . responde pelo alargamento desta banda (Griffin, 1967).Por
cs:a razão, a banda do tipo 1 que aparece nos dífratogramas SG-1
c SG-2 (íig. 19) , ao invés da reflexão d---, é um resultado ines_
perado em face do índice da cor e da razão H/C que sugerem que
os querogenios pesquisados já ultrapassaram a fase de geração do
ó"leo (catagênese). Uma provável explicação para a aparente desordem
estrutural se relaciona com as razões 0/C elevados e, portanto,in
conpatíveis com a MO maturada sob o efeito da temperatura e pres-
são.

A maioria dos querogenios proterozõicos de nature-
:a estromatolítica (jTíu.20 v.M.n.) cujos progcnitores químicos foram as



BW

20 10 20 30
SO

Fig. 17 - Oifratograma do raio-X do querogênio recuperado por separação física^ de
folhelhos oleosos maturos (amostra Petrobrás). Notar reflexão d002 ja bem
bem desenvolvida. (Os dados foram obtidos em um difratOmetro de raio-X Hi_
gaku, usando-se a radiação Cuk* , filtrada com níquel, a uma velocidadeM A U I U » « I I V » V - J » » r a d i a ç ã o ^—.>-, , — - ----- • . •»

de espalhamento de 8°/min, e do papel de 80 mm/min).
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18 - i'osicao ao diagrama Jc Van Krevelen das razões atômica»
ü/C c C C durante s maturação orgânica dos queroccnics
referenciais do tipo I fTolhelhos Green River. Bacia Jo
•fintn. ISA), do tipo It (Foihclnos Torcian. Bacia úv '• .1
ti.-, i•r.-.rtça) c do tipo III (Poços de Logbaba. Bacia Si
[><Mí;»Ia. Cameroon1 do tanerozoico. (Extraído de ÍHir.im:

..<f-o;é«ios do tipo I • Cxi Cie uma c«r.posic*o etementar na qu*l a ratio H/C é ligeira
mente menor que 2,0, sugerindo tratar.«t de um esqueleto car
bônico rico cm estruturas aHfitfcatt Ocorrem «ssociados aos
depósitos lagunares, cuja referência c a B a d » <e Ufnta (USA),
nos quais a •'O original, remanescente das a1e.as a vegetais
foi totalmente retrtbalheda por microorganismos ^bactérias).
Nu amostras mais ricas em C o r a a MO i quase que'exelusivamen
te remanescente das algas unicVluiares da família das Sotryo
coccacea, rica cm Upíòeos lineares.

: ê do tipo II • Apresenta vr» rtiio N/c ligeiramente menor que í,% que cor
responde a un esqueleto carbônico rico em estruturas p o l u i -
(lieis saturadas. Estio freqüentemente associados i depósi-
tos it argila* carbonáticas d* ambientes marinhos, nos quais
predomina condições anõxicas. A HO deriva-se principalmente
de material »1ancton(co (fito t zoopiancton), po*r vetes ex-
clusivamente dt To$mon{t«».

do tipo Itl - Cxibe razão H/Cst e é normalmente rico ti* oxigénto, sugenn-
do um esqueUto carbono constituído de estrutura* poliarona-
ticas e hcterocTclicas. Ocorrem associados às series detri.
tleas, nas quais a siíbsidéncia í rápida. A MO deriva-se or n
dpalmente dos vegetais superiores, cujo precursor blooi/im»-
co principal c a lignina.



19 - Difratograraas do raio-X dos qucrogênios SG-1 e SC.-2 c do sumi -ant raci to da^ formai; no
Rio Fresco (Subacius, 1085) n t í t u l o de comparava"* Notar que ambos qucroRCiuos
sar do exibirem valores para a razão U/C4>'.S (para SC-2 a razão ll/i: e <Vt: f d

- - de maturação



secreções muci lag: r.osr,? de cianobactérias e/ou tecido péctico de
algas eucariotic;i> .'Srerr.an c <kip\õth in McKirdy, 1976) apresen
taro uma composição eler.wntar próxima ao da vitrinita (organolita
derivada da parede li&r.c-celulósica de plantas superiores) e por
veies da fusinita. se expostos a uma oxidação parcial durante a
diagênese precoce (McKirdy e Kahn, 1982). Contudo, apesar de ori_
ginalmentc ricos era oxigênio, estes querogenios também desenvol^
vem durante a maturação orgânica a reflexão d g ^ (**£• *9C) e *íL
elusive as reflexões bi e tridimensionais de antracito e grafite,
quando sujeitos ao raetasiorfismo mineral (veja French, 1964). 0
grau de cristalinidade é uma conseqüência do aumento do carbono
fixado com a perda de grupos funcionais com heteroátomos e de gru
pos alifáticos. Sendo assim, a razão O/C de vários querogenios hú
micos proterozóicos é talvez o marcador mais importante de que a
MO não foi adequadamente aquecida para liberar todos os grupos
funcionais oxigenados, o que acontece no final da catagênese (cf.
Durand e Monin, ls?80). Esta perda de grupos funcionais residuais
com heteroátomos, após a geração dos alifãticos, se verifica para
todos os querogenios fanerozõicos (tipo I, II e III), concomitan
temente ao aparecimento da reflexão d 0 0 2 (fig. 16). Querogenios
proterozóicos do tipo I (alginita) (veja fig. 20), com razões
H/C € 0.6, ja exibem a reflexão dQ02 bem desenvolvida (fig. 21).

As razões H/C e O/C dos querogenios SG-1 e SG-2 são
comparáveis aos querogenios húmicos proterozóicos do tipo IV (fig.
JU), o que significa que ambos são derivados majoritariamente das
secreções mucilaginosas de cianobactérias responsáveis pela forma
ção das esteiras, e que foram parcialmente oxidados com a exposi^
ção periódica do sedimento (cf. McKirdy e Hahn, 1982). As razões
O/C sugerem também que ambos querogenios não seguiram o esquema
clássico da maturação. Deste modo o oxigênio, retido na estrutura
química, formou ligações cruzadas que impediram a formação dos
cristal it os (termo que se refere a disposição das camadas aromã-
tícíis numa ordem cristalina parecida com a da grafite, Khovani-
Khorasani c Murchison, 1979) (Oberlin et ai. 1974; Oberlin et ai.

, mesmo quando estes querogenios foram aquecidos por meta
regional. 0 índice de cor é provavelmente a única evidên

cia deste aquecimento tardio.
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Fig. 20- Razões H/C e O/C dos querogénios SG-1
e SG-2 ( • ) plotadas no diagrama de Van
Krcvclen ilustrado por McKiTdy e llahn (1982)que «os
tra diferenças na composição elementar de
vários querogénios estroraatolíticos do Pro
terozóico e do Paleozôico. Notar que os quê
rogênios SG-1 e SG-2 caem nos domínios do?
querogénios do tipo IV (fusinita) que em
geral estão associados a sedimentos carbo-
nãticos de ambientes lagunares e de inter_
-maré. As linhas correspondem a trajetória
de carbonificação da:

A Alginita
L Liptinita
V VitTinita
M Micrinita
F Fusinita

(tipo I)
(tipo II)
(tipo III)
(tipo III)
(tipo IV)
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proterozóicos do tipo I



A C**actt\iz&çãc .'ei G.-.upei funcionai* Conttndo Oxlgznlo

- O espectro Jc isifra-vermclho lIV) -

O espectro de infra*vermelho e uma das técnicas
\\\w perr.ite investigar aspectos específicos da estrutura química
de- titicrogênios, principalmente a presença de grupos funcionais
oxigenados (cetonas, esteres, etc.) , bem como as mudanças sis_
tc:átics.s exibidas por Çles com a maturação orgânica (Du_
rard c Epistale. 1070; Tissot c Kclte, 1978; Rouxhlet et ai.
U!-->: i-ayes et ai. 1983).

Os espectros IV dos diversos tipos de quero
gênios fanerozõicos se assemelham muito àqueles obtidos pa
ra ãcides húmicos c carvões, diferindo principalmente nas
irrensidades das bandas de absorção (Rouxhlet et ai. 1980).Os
querogênios imaturos (lipídicos, humícos e mistos) apresentam ban
Uas de absorções intensas devidas a deformação angular (CH) e axial
(C-C) de grupos meti las e metilenos (fig. 22), que desaparece-
ra r. a medida que prossegue a maturação (Durand e Epistale,
Ii)"6). Ainda durante a catagênese, concomi tan temente ao de
saparecircento das absorções CH dos alifãticos, evidencia-se uma
banda na região entre 1630-1600 cm (fig. 22). Atribui-se varias
causas a esta absorção, entre elas, as vibrações C-C de olefinas,
de aromaricos, ou de camadas polinucleadas com 2 ou 3 anéis aroma
tice* (Rouxhlet et ai. 1980) e/ou do C«0 de quinonas ligadas ao li
de srupos 011 vizinhos (Stcverson e Butler, 1969). No início da me
tagenese, quando todos os querogênios indistintamente convergem
para utn.i zona indí ferenciada, as bandas de absorção do CH (fora e
Ucjítro do plano) dos aromãticos desaparecem, restando apenas a
absorção em 1600 cm"1 devida a vibração do anel. Neste está
fiío de maturação, os querogênios já desenvolveram uma estrutura
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graf í t ica rudimentar c í . Haycs et a i . 1983).

Os queregênios húrcicos protcrozõicos exibem um e£
pectro de absorção diferente dos querogênios faneroiõicos"senis".
liste* espectros caractori:am-sc por uma absorção na região de
11 f vi-U»lt» cm ausentes ;uis íjiioroRÕnios que seguiram o esquema
c láss i co da maturação orgânica. Por exemplo, os querogênios SG-1
c Si",-; mostram uma absorção intensa en l(>W»-l«>5C cm" respcçtivancn
te c duas bandas cm 1585-1470 cm" (fig,.23). Istas ultimas foram iii
terpretadas coffio duplctcs e atribuídas a deformação axial de a-
rcrâticos. Nota-se tambõn absorções muito discretas em 5000 cm"
e e-r.tre 900-700 cm" que sugerem uma extensiva substituição dos
anóis. Além disto, o espectro de !V do querogênio SG-1 revela
duas absorções, também discretas, em 2900 cm" e 720 cm devidas
a grupos al í fát icos pequenos que possivelmente unem os sistemas
de ancis aromãticos ( f ig . 23). Com e fe i to , a banda em 720 cm"
prevent da vibração do esqueleto carbônico de cadeias lineares
cor. mais de 4 grupamentos CĤ  (cf. Silverstein et a i . 1979). -

Atribui-se aqui is absorções em 1660 e 1650 cm"* a
presença de radicais do tipo quinona ou semi-quinona que compõem
a estrutura básica dos sistemas de anéis aromáticos destes quero
gênios. As quinonas absorvem IV entre 1690-165S cm"1 (Stevenson e
Butler, 1969), porém quando as carbonilas aparecem em anéis dife
rentes, a absorção em conseqüência da conjugação estendida deslo
ca^se para freqüências mais baixas (1655-1635 cm"1) (SilveTStein
et ai. 1979).
•

- 0 espectro de ressonância paramagneticado clctron (RPE) -

Todos os querogênios dão sinal em espectro de res>
sonâncía paramagnetica do elétron (RPE) devido aos radicais li-
vres que fazem parte da sua estrutura química. A concentração
Jestes radicais, que é" dada pelo spin/g (corresponde a integral
Jo pico de absorção), cm geral oscila entre IO16 - IO 1 9, depender»
do do tipo da MO precursora e particularmente do nível de alte-
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ração diage.net ira do ,::u»rci:ênio (ikiranJ et ai. 1976; Marchand.

197b; Marchand o Conr.ul. ÍiSü>.

o tipo da MO fonte influi diretamente na concen-

tração inicial «íos raJicais livres (Stucmcr et ai. 1978) e no

comportamento Uo quer-\çônio áuruite o seu craqueamento térmico

que promove a geração de novos radicais (Marchand e Conrad, 1980).

<tiic!ncr et at. í U>".M vnnstataram que a estabilidade c concentra

*;ão dos radicais livres é fundão do caráter aromático da MO pre-

cursora. De fato, os querogênios derivados de plantas superiores

sâo nais concentrados etn radical livre do que os querogenios de-

rivados de progenitor's alifáticos (H/Ct ). Porém cor. a matura

c.ão organica, todos os querogenios exibem um aumento sistemático

na densidade dos c"solitários , cujo valor máximo (spin/g) depen

derã obviamente do tipo MO fonte envolvido na sua síntese. A

partir deste máximo (final da catagenese), a concentração dos ra-

dicais livres decresce com a perda dos voláteis (CO2, I^O.NHj) e

o inicio da carbonificação (T>2Q0»C). O spin/g e portanto um pa-

râmetro importante ccr.o indicado^ paleotermometrico.

A posição do sinal, que e dado pelo valor do g,

também varia cora a maturação de 2,0036-2,0024 (Marchand e Conraci

.1980; Petrakis e Grandy, 1980) , denotando a geração de novos tî

pos de radicais livres, contendo especialmente hidrogênio e car-

bono (Adams et aJ. 1958; Scnal et ai. 1965; Retcofsky et ai. 1968;

Petrakis e Crandy. li>78). Tal comportamento, todavia, ainda

nâo está bem esclarecido, porque o aumento do caráter aromãtico

do carbono residual, no final da catagênese, tenderia a elevar

05 valores do g (> 2,0023) e não reduzi-los (Marchand e Conrad,

1980). Por esta razão, a posição do sinal e um parâmetro menos

relevante na avaliação da historia térmica (catagenetica) do que

rogênio. Em contrapartida, o valor do g, sendo uma característi-

ca específica do centro paramagnetic©, permite caracterizar o am

biente químico do e" solitário, principalmente quando o oxigênio

c o enxofre fazem parte do radical livre (fcetcofsky et ai. 19.68;

Petrakis c Crandy, 1978).

Os queropênios SC-1 e SC-2 absorvem em RPE gra-



ças a estabilidade. .• /..ise infinita, dos radicais livres em só-

lidos (cf. Marcha:,!. :.""cO e a grande mobilidade do fc" ao lon-

go das ligações U tt̂ s sistemas de anéis aromãticos,que confe-

re uma estabi li .ladc adicional aos radicais (figs.24 e 25). Ambos

querogenios dão valore? para r> *~in/g (Tab.6 ) na mesma ordem

de grandeza que os protoquerogênios (resíduos orgânicos insolú-

veis a ácidos fortes isolados de sedimentos do lloloceno, Peters

et ai. 1SS1) de natureza ciancfractcriana. tal resultado não sig

nifica muito em termos palcotermométricos, uma vez que a posi-

ção do sinal (g <• 2.00o) implica em tipos diferentes de radi-

cais livres (Tab. 6 ) . 0 valor tio g sugere que os e~ sclitá-

rios estão ligados a radicais de núcleos aromãticos contendo o-

xigênio ou enxofre (Petrakis e Grandy, 1973). Os radicais orgâ-

nicos cor oxigênio e enxofre absorvem em RPE para g » 2,. 04

2.üO7 (Austin e Given -ói Retcofsky et ai. 196 8; Petrakis e Gran

dy. 197S) e g -• 2,DOS petrakis e Grandy, 197S; , respectivamen-

te.

As raiões 0/C elevadas, em ambos querogenios

(Síi-l c SG-2), e o sinal de absorção IV em regiões de grupos qui

nóides asseguram que estas absorções são devidas a presença do

oxigênio na vizinhança do e" livre. Radicais semi-quinona em an

traquinona,. supostamente presentes em carvões de séries infe-

riores, dão valores de g>2,0(M cm conseqüência do forte acopla

mento spin-orbital (Austin e Given In Retcofsky et ai. 1968;

Marchand e Conrad, 1980).

As Razoes Isotc-picae do Carbono .12 e 1Z

A fotossínteso e o principal separador isotópi-

co do C e 'C entre as formas de carbono oxidado (Ccarb) e rc

duzido (CQr ). Três fases, na fixação biológica do CO2/discrimi

nara o 15C:

1. A difusão irreversível do CO2 atmosférico pa

ra o interior da planta (Craig, 1953; Silverman e üpstein,1958;

Schidlowski, 1982) ;
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Fig. 24
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O espectro de RPE do querogênio SG-1 após o tratamento com resina de troca-iônica (Subacius, no
prelo). O sinal do absorção do radical orgânico ocorro para J»»2,00ÍI. Os demais sinais são dev|
dos aos e" solitários de grupos funcionais de fragmentos de resina. (As medidas em RPE foram fc£
tas à temperaturas ambiente em um espcctromctro de ressonância nuclear paramagne-tica com uma
freqüência modulada ã lflOkllz e um sistema de ampli ficação*lo<:k-in 5 ò ) )

p
(G « 6,5x
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Fig. 25 - O espectro de RPE do querogênio SG-2, após o tratamento com resina de
troc.i-iõnica. O sinal do radical orgânico ocorre para g» 2,006. O si
n<*tl, mais largo, é devido a fragmentos de resina (ás medidas foram oj>
tidas ã temperatura ambiente em um espectrOmctro de RPF. com uma fre
quçncia modulada de 100kHz e um sistema de amplificação*lock-in" (G •



TABELA 6 - Resultados do espectro de RPli (ressonância paramagnctica do elétron) dos quero
gênios SG-1 c SG-Z c de protoquerogênios recentes.

AMOSTRA

SG-1

SG-2

Laguna Mornoaa*
(México)

Laguna Mrnnona*
(México)

* Dados obtidos

MATERIAL
ANALISADO

querogênio

querogênio

protoquerogê-
nio

protoquerogê-
nio

de Stuemer et

BIOTA
FONTE

cianobacterias
bentônicas

cianobacterias
bentínicas

cianobacterias
bentônicas

cianobacterias
bentônicas

4

9

6

0

PARÂMETROS

SPIN/gr

,32 x

,43 x

,34 x

,118 x

ai. (1978) e Peters et

IO15

101S

IO16

IO17

ai. (1981),

DA RPE

Z

2,006

2,006

2,0035

2,0032

W
(.largura da luiha)

7.S

3,5

8,67

8,16

1

respèctivar.ertte.
i



2. A rcusâo inicial de carboxilação pela qual o
C02 entra no Ciclo -de Calvin (Schidlowski, 1960, 1981 e 1982);

3. E a descarboxilaçio e dissimilação do CO2 duran
te a respiração (Schidlowski, 1982).

Desta nane ira, com o fracionamento isotópico a ma-
téria prima dos fotoautotroficos é enriquecida em C, em rela-
ção aos carbonatos (Tab. 7 ). liste enriquecimento, todavia, é de-
sigual e depende da fonte de carbono metabolizada que pode ser o
CO-, atmosférico e o C07 dissolvido. Por exemplo, as cianobacté

*" 13 ~"
rias e algas modernas exibem valores de 6 c*pI)B mais positivos do
que as plantas terrestres porque consomem o carbono dissolvido
na água, mais concentrado no isõtopo pesado ( C) (Tab. 7 ) .

0 querogênio e os carbonatos proterozóicos dão va-
lores de è C na mesma magnitude que os contemporâneos (Tab.7 ) .
Contudo, o querogênio, a despeito de representar MO produto do
decaimento de comunidade rcicrobiolõgicas,é normalmente enriqueci
do com o isõtopo leve. Alguns parâmetros ambientais, tais como,
temperatura, disponibilidade de C0 2. restrição ambiental e pH
explicam parte deste incremento em 1 2C (Garroly e Sackett, 1975;
McKirdy, 1976; Schidlowski, 1981 e 1982). Por exemplo, Gorraly e
Sackett (1975) observaram que o aumento da temperatura da água
de 16 a 30»C acarreta uma variação no 6 C de 3 até 61* em favor
do C, notadamente na fração lipidica celular. 0 reaproveitamen
to do C02 liberado da atividade metabôlica e do decaimento das
cianobactérias construtoras de estromatõlitos, sob condições de
baixa disponibilidade de C02. pode incrementar a MO celular com

Os valores do 613C são obtidos em comparação com a razão 13ci
12C produzida a partir da combustão completa de uma amostra de
carbonato padrão, normalmente a belemnita da Formação Pee Dee,
Carolina do Sul, segundo a formula:

(13C/12C )JU/U
amostra u ^
13C/12

( C / C ) J / U )
613C - amostra u ^padrão x 1QQQ



TAIEU 7 - Valores de
.13

Valores de d Ç Obtido» pára carboiUtos « orfanismos contemporâneos « para a MD «edtmentar do
Fanerciòice e Preçambriano. Notar que « HO sedimentada é enriquecida eom o isotope mais leve.
2 ! í*. • Í? f l € S . i? t í r v * i í 5 c u * o s v» l oT«* de JU c *io «ais freqüentes (Crai*. 19SS; Silverman e

. _M •— ^ —» — £ r̂ .̂-10

; NcKirdy. 1976: Schidlowski, 19

-15 -20 -25 -30 -35
McKirdy e Hahn. 1982).

-40 -45 -50

H âfua do mar (HCOj • COj" • CO^ dissolvido)

-f carbonaeos «arinhos pE e recentes (calcita e .dolomtai

CO, atmosférico

| I cianobacterias, e esteiras algais

I- -j plane ton marinho

-| plantas terrestres

lipídeos de planeton Marinho

•i sedimentos marinhos fanerozóicos

| -i 1 | sedimentos não marinhos fanerozóicos

cartão

follu'lho* prcvumbrianos

carl»on.iii>' <M IM«;I tol it
( si 111 1 (11 .nlos ou ii.io)

prn awbrinnus



o ll2C (McKirdy, 19"t ; . Alem dos fatores ambientais» a maturação

da MO sedimentada pr-move um deslocamento negativo do 6 C. As

reações de condensaçãe c polimeriração que se iniciara ainda na

superfície sio marcadas pela perda preferencial de grupos funci

"onais isotopicanente rr.ais pesados (carboxílicos. amidas, etc .)

(f.alip.ov, 1980). Excp.plos modernos demonstram que este efeito e

ir.ais pronunciado para a MO derivada Je fontes marinhas, cuja fo£

rração supôe-se envolver a polimeriração de derivados geoquímicos

Jos carbohidratos e proteínas (.Galimov, 1980; Hue, 1980).

A contribuição majoritária de componentes bioquí-

nicos específicos na formação do querogenio determina uma varia-

ção efetiva no balanço isotõpico final. As várias fontes precur-

soras dos querogênios proterozoicos são responsáveis pelas dife-

renças de 5 C detectados nos querogênios do tipo I e II (rema-

nescentes de algas planctônicas principalmente acritarcas) e do

tipo III (derivado da secreção mucilaginosa, de natureza polissa

carídea, produzida pelas cianobactérias) (Tab. 7 ). o significado

destas diferenças possivelmente abrange também características

metabõlicas particulares destas microbiotas em fixar fotossinte-

ticamente o carbono (Barghoorn et ai. 1977).

Os querogênios SC-1 e SG-2 dao valores de ó C no

intervalo fotossintético para a MO de fácies silicosas (Tab. 7).

Ambos querogênios são isotopicamente mais leves que os que

rogênios das formações estrangeiras da mesma faixa de idade, por

exemplo Bitter Springs e Skillogalee (fig.26j. As causas destas

diferenças provavelmente são devidas a fatores ambientais (por

exemplo, temperatura). se estes querogênios foram estabilizados

diageneticamente. 0 deslocamento negativo (- 2,01.) em favor do
fcC no querogenio SG-Z reflete diferenças no tipo da biota domi-

nante. Variações no 613C foram observadas por Barghoorn et ai.

11977) em várias fa'cics litolôgicas (carbonática ou silicosa) da

Fm. Gunflint e atribuídas a características metabõlicas particu-

lares das microbiotas predominantes.

Os valores de & C dos querogênios SG-1 e SG-2

incompatíveis com as observações de campo. As duas amostras
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PDB

iO - Resultados Ja ana l i s e i so topica ($ Cppjj) da MO
' ::S e VI) S',:-: e SO-: c de alguns querogenios di>
f íc ies s i J i v c í a s de local idades e s t r a n g e i r a s .

• cuerc;;£nio
^ fração solúvel (PS)
# nuero^ênios das formações Gunflint (Gí,"

Hit ter Springs 'ES), Skil loguliee (SK) , - o
i'iiriuii.-e Creek (TC). Os valores de ©**'(.'
deste.- iHicrogênios foram ex t ra ídos de
$v.ú th e: a i . (li?70).



: rcrvêa £c una área a f e t u i - por ::•. w t o n i s n c regional que deve

jê-lrtj; aqueciJo. 0 au- . : - . ia ' - . r r e r a t u r a , com maturação orgânica

i- vor o netanprfi5cic • . . : : i l . *v: !c. via rfc ií*í>-ta, enr iquecer o

-nrbono res idua l co~: t :>í tcpo recado (Tab. "t . por causa do era
- ' 1 * 12

.iuear.cn to térmico pre íer-ir.ci :il ~a? ligações "O **C (Silverman e

: r s t e i n . 19SS: McKiriy •- :;hn. 1.S2 ou da t ryca isotópica que se

f . e t - a en t r e o C . ; . ?i •: » 3S^°C (Schidlowski et a i .
org ;arb

: - • ? . r e l o renoí i™. ':;> rvs-; :•: í u!:i»ícs ;us:::.c.i os valores de
> *~V para ambos querc^c-n: r s :

1. 0 - etarerf isr.c incipiente seco» isto é, na au
>t'nc;a de doadores Je ir,, por excnplo, a água tMcKirdy c Hahn,

2. Ur efeitr adiabático do sílex que protegeu o

;uerogênio de um aque: -.r.cr.to tardio (cf. Nybcrg e Schopf, 1981).

3. E ur.a ir.cbilidade química estrutural do quero-

gênio devida aos grupos funcionais contendo oxigênio. £ provável

esta seja a causa principal <!a manutenção dos valores de

*•"' C co querogenio de São Gabriel dentro de níveis diagenéticos,
;r.'.a vez que o índice de ecr denuncia apenas alterações de natur£
=a física. /

c. A Fração Solúvel

0 Emprego de Sizrarcadores na FS para a Caracterização da

Biota ?recure:vn

Várias classes de compostos (Tab. 8 ) ocorrem na

forma livre em diversos tipos de rochas protcrozoicas e são recu

perados pela extração cor. solventes orgânicos usuais. Contudo, a-

pi-nas parte desta fr.-^ão é s i ngonó t ien, porque poucos compostos

>.lo estáveis às condições geológicas, tais como, os carbohidra-

:<•>» e os aminoãcídcs ;uc desaparecem por completo com o soterra-

-.eíítc (Abelson in I'-.Ivin. li)í)ií;.

Os hivirocarbonetes eensu etriotu perfazem a cias-



TA.3ECA * - Aiçun» eipos de fósseis quUlcos qoe ocorre» e* sed£
aentos prê-c*nbrl»no« • >«u> status co«o s»arcedore«
blolóaieos iHeXlrdy.

CUsst Esqueleto carbônico biclco Ci«nlflc«do evolutivo

ío* ltd « enteiso

-1 sopr*nôi<let

»«ior*s constituintes
dos oeolipWeos.tn ro
ch«s M i s entires que
3.0 b.â.. sio f*rcl«l
«ente «tolótlco».
«vldencl* de atividade
bacterlan*

evidencia d* fotossín-
tese

-ecldes araxo* ln-
»«tur«dos e setu-
rados

Marcadores blol&alcos
duvidoso*

•icldct araxos iso
pcr.nèiie*

evidencia de fotossín
tese e po«slvelJMnte~
do zooplancto».

>«ster«nos
evidencia de oraanls-
*»os cuearldtlcos

•porfirinas

•carbohitfrato»
nossactrldeos

evidencia de Cotossín
tese respiração e sin
tese de nucleotldios

provavelmente nio sin
genético, devido ã
pouca estabilidade
eeoqulmlea

provavelmente nio sln
«enetico» devido I
pouca oaeabllidade
9*oqulmle«



se de compostos que apresenta naior estabilidade geoquímica. Es-
tima-se que para tecneraniras de 57'C e 147'C os seus tempos de
vida nos sedimentos atinjar. até IO27 e IO14* anos, respectiva-
mente (Calvin, 19t»9).. Graças' n capacidade de retenção da sua
estrutura molecular, disting-c-se entre eles bioroarcadores,- atra
vês dos quais identifica-se rs prováveis precursores biológicos
da-MO scdimcntar(Tiísot et ai. li)?S) . e as fontes alõctonas de
rs. inclusive de sedimentos proterozóicos (McKirdy e Hahn,1982).

0 valer inforr.ativo dos hidrocarbonetos como bio
marcadores varia diretamente com a sua complexidade estrutural
na seguinte ordem: a;canos normais < isoprenóides < iso e antei-
so < esteranos < triterpanos pentacíclicos (Tissot e Welte, 1978).
A importância dos nK-anos normais refere-se a certas caracterís-
ticas do seu padrão de distribuição obtido pela cromatografia ga
spsa, tais como, o tipo da curva, o intervalo da série homologa,
a sua concentração máxima, e a preferência pelos homólogos com
números ímpares de carbono (Cf--.-), Por exemplo, os padrões de
n-alcanos de peso molecular médio (nC1&-nC23) com máximo no nCj7,
via de tegJia sugerem MO derivada de cianobactérias extintas e re

centes (Tissot et ai. 1975). 0 nC 1 7 é o hidTOcaTboneto mais a-
bundante entre os microorganismos fotossintetizadores (Calvin,
1969). t certo que algumas cianobactérias, algas verdes e verme-
lhas c bactérias contém n-alcanos (ou alecnos) de cadeias lon-
gas coro preferência pelo Cj (McKirdy, 1976). Apesar disto,
as distribuições nas quais predominam os homólogos com alto peso
molecular Cní^j-nCjg), com preferência pelo C» , ocorrem prin
cipalmente em extratos a partir do Devoniano em conseqüência da
contribuição adicional dos âlcoois e ácidos pares derivados de
ceras cuticulares dos vegetais superiores (Tissot et ai. 1975) .
N-alcanos pesados ímpares são inclusive sintetizados diretamen-
te por estes vegetais. Por esta razão, a preferência pelo (V
(> nC25) em extratos nuito antigos seguramente implica contami-
nação muito recente (Smith et ai. 1970; Subacius e Fairchild,sub
metido para publicação).

Os perfis de n-alcanos sedimentares que preservam
tais características, cm particular a imparidade, refletem MO bio



-Ui-'cruiKh, i s t o ê . p r i . - : r . i i r e r : cs h idrocarbonetos de p r ime i ra
ív raçãc . fcstes hUhc :«: hc iu : > são incerporaccs aos sedimentos
••-rcvenientes dirc tarvr . ro ,!o w. t imento c e l u l a r e da dcscarboxi -
la<ão dos ácidos c a r v : i l » c > -aturados e i n sa tu rados , poss ive^
acute via S ín tese de \o lhe <íti; . -~) tilooper e Bray, 1963) ou
en presença de »incr:-i Í Cat:; 1 í t icos (Brooks e Smith. 1969; Al-
nx-t: e Johns, 197S . "traves via descarboxi lação se j u s t i f i c a a

accr.taada prefere iw: . .-Io •-_ . exibida peles h id reca rbone tos
i r.p>s r

Jc se j i cen tos imati.r .- UTV..I VOZ que prevalcs.cr- na na tureza os
ácivlos l i nea res cem : ü-cros pares de carbono ;Tab. £• ) . Ta i s pa
•Jrccs traduzem sed i r . r.tos submetidos a uma h i s t e r i a térmica
branda (d iagenét iça ,::". Alhrecht e Ourissor.. 1969; T i s so t e t
a i . 1971; Albrecht c : : i l . l t í?b) . Quando as ccr.dições r e i n a n t e s
no diagénese são roui-.c redutoras a hidrogenação d i r e t a dos á c i -
dos carboxí l icos c :.«••. r r ec iúa . Com i s t o , observa-se d i s t r i b u i
cõc-s com preferência rv los homólogos pares (C___) , por exemplo,
nos folhelhos negros Jo Quadr i lá te ro F e r r í f e r c (McKirdy e Hahn,
liíS-) c em sedimente? evapor í t i cos do Cretáceo (Tisso t e t a i .

A impsridade característica dos extratos imatu-
ros se dilue gradativanente com o prosseguimento da maturação
orgânica (Phillipi, Ht>5; Keltc, 1965; Albrecht e Ourisson,196lJ;
Tissot et ai. 1971). O craqueamento témiico do querogênio promo
vc ri neo-síntese de hidrocarbonetos cuja abundância mascara o
perfil original. Felizmente, os hidrocarbonetos secundários pre
servant parte das características dos hidrocaTbonetos biodegTada_
dos o que permite reconhecer, mesmo a grandes profundidades, as
fontes biológicas predominantes (Tissot et ai. 1975). Os extra-
tos associados a dois tipos padrões de querogênios fanerozõicos
(tipo II e III) ilustram bem como o padrão de n-alcanos, em pie
na fase de geração de óleo, mantém traços particulares dependen
Jo da MO precursora i.;ig. 28), Nos extratos continentais o per-
fil, além da abundância de n-alcanos longos (nC-Q-nC-^}, ainda e-

fcibe iifn.i ligeira preferência pelo C- , imperceptível nos pa-
i nip «i r *

*trccs derivados da MO mista (mnrinho e con t inen ta l ) (VanUcm-
"hroucke, 1980).
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Fig. 11 - Síntese de Kolbe



Tabela 5 - Ocorrência de ácidos carboxílicos lineares na Biosfera.

Ácidos Carboxílicos Intervalo de

C12 "

C -

saturados

c i o •

nsnoinsaturados C.o -

C16-

C14 "
poli-insaturados

c 1 7

Ocorrência

(pares)

C17 (ímpares)

C17

' C24

• C 5 4

C18

• C24

• C18

(pares)

(pares)

(pares)

(pares)

Fontes

b a c t é r i a s , algas ver
des , verdes-azuis e
fungos

gorduras de plantas
superiores

algas verdes-azuis e
bactérias

organismos marinhos

óleos e ceras

bac tér ias , algas ver
des e algas verdes -
azuis

organismos marinhos

algas verdes e ver*
des-azuis

bactérias
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dp tipo tl • Apresenta uma ratão H/C ligeiramente menor Que \ ,S q«e cor
<*etponde a UB esqueleto carbônico rico cm estruturas pol i cl"
clicas saturacas. Cstão freqüentemente associados a títpósi.
tos de argilas carboniticas de ambientes marinhos, nos quais
predomina condições anÓiicas. A HO deriva-se principalmente
de material planctonico (fito e loopiancton). por vetes c*>
c:uiivãmente de Taimonitit.

do tipo :il . £<ibe ratão H/Cst c c normaImente rico cm oxtçémo, sugertn.
do um esqueleto carbono constituído de estruturas poliaro**-
ttcas e hctcrocTcHcas. Ocorrem associados *s séries detrí-
ticas. nas quais a iubsidência é rápida. A MO deriva-se p H n
opalmente dos vegetais superiores, cujo precursor
co principal é a fignina.

GURA 2 8 . Cromatografia gasosa da fracâo saturada dos ex t ra
tos associados a querogtntos do Tipo I I e l i t
(Vandembroucke, 1980) .



Nos padrões crcmatogrãficos da fração saturada i

der.tifica-se também alguns bicr.arcadores específicos, notadamen-

te os isoprenõidcs pristano »2 .b. 10.14 tetrametil-pentadecano)e

fitano (2,6, 10.14 tctrametil-hexadecano). Ambos isoprenôides

são quantitativamente raros na natureza. 0 pristano ocorre em

plantas superiores, organismos marinhos e sedimentos imaturos

(Brooks, Could c Smith. l!M»iM . 0 fitano. ao contrário, aparece

praticamente sõ em bactérias, sendo ausente em sedimentos muito

recentes (Blumer e Synder, 1965). Por esta razão, acredita- se

que ambos sejam produtos diagenéticos da cadeia lateral fitol da

cicrofila (fig. 20) (.fclumcr e Synder, 19bS; Calvin, 1*69).

Àa Evidências da Origem Klcctona âa FS em São Gabriel

0 intervalo da serie homologa nos padrões de n-

alcanos SG-1 e SG-2 c amplo e exibe uma notável preferência pelo
i:ír->ar* era Particular entre os homólogos pesados (> nC25).

Distribuições de n-alcanos amplas (nC.6-nC2g) em

extratos prot.erozõicos associados a rochas não geradoras (carbo-

nates e sílex) não implicam em MO alóctona (fig. 30), desde que

sejam distribuições homogêneas ou que sugerem hidroesrbonetos se

cundarios. A preferencia pelo C- em ambos cromatogramas Cf iu.

31 c32) ê atípica para MO singenética e seguramente reflete con-

tar, in ação muito recente (cf. Smith et si. 197C). Atribui-se aqui

a fonte destas contaminações a MO proveniente do solo retida nas

fraturas das amostras de mão. A contribuição de líquens, embora

não existam evidências de líquens recobrindo as amostras, prova-

velmente justifica a concentração distoante do nC17, juntamente

com o nC2Q (figs.31 e32). o nC20 prevalesce nos extratos de fun

gos onde cerca de 601 consiste de homólogos pesados (Han e Ca^

vin, 1969).

Parcialmente mascarada pela contaminação, visua-

lira-sc no perfil de SC-1 uma distribuição discreta, dentro da

serie nCl4-nC23 com um máximo aparente no nC17, na qual identifi

ca-sc o par fitano/nClg, A presença do fitano, cuja formação nos
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Fig. 32 - Cromatografia gasosa da fração saturada isolada do E.O. SG-2. Os picos
foram identificados usando-se o padrão interno nC16 e padrão externo.
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sedimentos é lenta (Blumer e Synder, 196S) , e do par £itanc/nCls
cora uma razão ^1,0, assegura uma idade geologicanente avança-
da para parte da FS em SG-1. Além disto, o fitano é uns biomarca-
dor da capacidade fotossintetica dos precursores biológicos.

A razão fitano/nC18 revela também que a MO, repre
sentada por esta distribuição, apresenta um nível de maturidade
compatível com a idade do sedimento em questão. A MO no interva-
lo catagenetico exibe uma razão pristano/nC17 e fitano/nC^g que
varia de 1,0-0,5 (Connan e Cassou, 1980; Tissot et ai. 1971). Po
rent é difícil afirmar se a MO solúvel em SG-1 é de. iato sin-
genética, em face do grande risco de contaminação do sílex por
MO geologicamente recente, por exemplo do Fanerozóico. Sanyal et
ai. (1981) provaram que os sílex são rochas suficientemente per-
meáveis para reter, nos seus interstícios quantidades mensurá-
veis de FS em curtos períodos de tempo. O sílex SG-1 é notadamen
te rico em FS(300 ppm), em comparação com outras amostras silico
sas do Proterozõico (cf. Smith et ai. 1970), o que suscita sus-
peita sobre a singenicidade da MO local.

0 sílex negro SG-2 contém aproximadamente 100 ppm
de FS, que inclue além dos hidrocarbonetos, um material de aspec
to solido, solúvel apenas em cloroforraio, provavelmente asfalte-
nos. A fração saturada, diferente de SG-1, é rica em alcanos ra-
mificados e policiclanos e a distribuição abrange praticamente a
série homologa completa (fig. 32). Na realidade, distingue-se
duas ou mais fontes de MO representadas por:

1. Um predomínio atípico de alguns n-alcanos
(nCl7, ftC2(Jt "C27) « uma acentuada preferência pelo C
(> nC25) que, a exemplo de SG-1, denota contaminação do solo;

2. E uma segunda distribuição mais homogênea, com
máximo no nC21, aparentemente formada por hidrocarbonetos de 2*
geração. Nota-se também uma predominância atípica do par fitano
/nC18, cuja relação com esta distribuição é ainda obscura.

A despeito da concentração distoante do par fita-



no/nC.g, taj distribuído de n-alcanos c similar aos perfis encon
trados para a fração si'urada associada a extratos singenéticos
de carbonatos estromatclíticos proterozóicos (McKirdy, 1976; Mc_
Kirdy e Hahn, 1982). Nestes extratos, a abundância dos componen-
tes ramificados e cíclicos, juntamente com o tipo da curva de
distribuição, infere MC imatura, isto é, sujeita apenas a diagê-
nesc precoce. A medida que prossegue a catagênese, com a intensi_
ficação dos processos de craqueamento do querogênio e dos dentais
componentes da fração saturada, a série homóloga tende a se x e s -
treitar e o máximo desleea-se para ps n-alcanos de cadeia mais
curtas (Tissot et ai. 19 71; Phillipi, 1965; Albrecht e Ourisson,
1969), Todavia, Powell e McKirdy (1973) constataram que a conti-
nuidade da maturação depende também da litofácies hospedeira (ve-
ja também McKirdy e Hahn, 1982). Por exemplo, a MO associada a
carbonatos profundos nem sempre mostra os mesmos níveis de ma-
turidade que a MO de rochas geradoras submetidas a mesma tempera
tura (McKirdy e Hahn, 1932). Eles atribuíram a carência nos car-
bonatos de certos tipos de minerais catalíticos que possivelmen-
te participam da maturação orgânica. Tais observações, portanto,
não invalidam a hipótese em favor da singenicidade da FS em SG-
2, apesar dos seus sinais de imaturidade. Por outro lado, é inci
piente atribuir-se,con base apenas nos padrões de n-alcanos, uma
idade paTa a MO local contemporânea ao sedimento pelas mesmas ra
zões apresentadas para a FS em SG-1. Por exemplo, se extrairmos
do perfil de SG-2, comparando-se com o perfil SG-1, os hidrocar-
bonetos que claramente denotam contaminação do solo, o par fita-
no/nC^g sugere uma terceira fonte de MO.alóctona e geologicamen-
te antiga,que foi sujeita a um fracionamento estratigrafico (cf.
Powell e McKirdy, 1975). Este fracionamento provavelmente respon
de pela ausência, por cxer.nlo, do nC 1 9 e do isoprenóide pribtano.
Aliás, este isoprenóide, bastante comum em extratos pré-fanerozoi
cos (McKirdy, 1976), também não aparece no perfil SG-1.



PARTE III

ESTUDO PALEOBIOLÓGICO DO SÍLEX NEGRO DE SÃO GABRIEL



U DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA DO SÍLEX: TIPOS •?* FABRIC E A SILICIFl .

CAÇÃO

As análises micros**>.vcas de lâminas petrográfi-
cas das amostras de s í lex SG-1 ~v UG-Z revelaram diferenças signi
ficativas no aspecto geral da natriz s i l icosa e no processo de
s i l i c i f icação cm conseqüência de pequenas diferenças do ambien
te de deposição.

Em SG-1, a s i l ic i f icação preservou a feição lami-
nar» de provável natureza criptaigalaminada,da rocha carbonãti-
ca original (f ig.34). Verifica-se também uma alternância de ca-
nadas claras e escuras que delimita, ao longo de uma secçàb ver-
t i c a l , zonas que diferem quanto a distribuição, concentração e
textura da MO, nos seus teores em cristais de dolomita e na cri£
talinidade do s í lex . 0 estudo destas zonas, denominadas de fa-
bvic (Knoll e Golubic,1979), é notadamente importante na caracte-
rização da qualidade de preservação dos microfasseis. Por exem-
plo, no fabric Fl, (fig. 34) as camadas escuras são formadas por filmes
carbonosos plano-paralelos,de espessura submilimétrica a milira£
tr ica , que tingem a matriz de marrom bem escuro. A porção mine-
ral consiste de sí lex criptocristalino a microcristalino» na
forma de mosaico, intimamente associado a cr istais romboédricos
de dolomita». Em algumas regiões ao fabric Fl entre os filmes
carbonosos, observa-se agregados de cristais de dolomita maio
res. A origem deste fabric provavelmente se relaciona com uma
leve compactação põs-deposicional da esteira microbiolõgica e
da MO, derivada do seu decaimento, nos estágios finais da diagS-
nese (sindiagênese). Afinal, este fabric, apesar de muito denso
em MO, é relativamente pobre em microfõsseis e em espaços aber-
tos, preenchidos com calcedônia fibro-radíada ou quartzo micro-
cr is ta l ino , muito freqüentes em estromatõlitos antigos (Knoll e



Fig.34

Lâmina petrografica da amos-
tra SG-1. Notar o padrão fi
namentc laminado que define
da base para o topo os tfabvUc
F3. F2 inferior e F2 superior
e Fi. 0$ espaços em branco no
fabric F?í sâo pelo menos em
parte moldes de pequenos cris
tais de um mineral evaporítl
co. A seta aponta um prova
vel e s t i l o l i f » . ~
(lâmina n» 4/17.07.80/8Á) / 3

Fig. 35

Lâmina petrografica da amos
tra SG-2. Notar o aspecto
fragmentado da matriz sili
cosa. ""
(lâmina n» 1/17.07.80/4.1.A



Golubic, 1979; Horodyski e Donaldson, 1980; Nyberg e Schopf, 1981).
No iabtUt F2 (superior e inferior) ( f ig . 34) o padrlo de cr i s ta l i
nidade do s í lex e da dolonita se mantém igual a F2, mas a MO se
distribui de foraa diferente. A maior parte ocorre disseminada na
xatriz, coloTindo-a de marrom bem claro, onde eventualmente obser
va-se concentrados orgânicos amorfos e microfõsseis. Muitas vezes
estes concentrados aparecem no interior de clastos de carbonates
subrailimétricos. Subordinadamente, ocorrem grãos opacos (discretos
ou agregados) de formatos cúbicos e hexagonais (p ir i ta ) , grãos eŝ
fêricos amarelados (õxidos de ferro) no interior de fraturas se_
cundárias, e muitos espaços abertos preenchidos com calcedônia fî
bro-radiada (notadamente em F2 sup.) e quartzo ou dolomita micro
cristalina. Os espaços abertos que predominam en F2 sup. represen
tam aparentemente feições primárias resultantes da expulsão de ga
ses no decorrer da decomposição das esteiras precursoras do iabfuc
Fl. Por outro lado, as cavidades em F2 inf. exibem formatos muito
definidos (arredondados) sendo prováveis pseudomorfos de cr is ta is
evaporiticos ( f ig . 34). Era F2 sup. e inf. são abundantes também
clastos de tamanhos variados, derivados do Tetrabalhamento de se
dimentos contemporâneos, e filmes orgânicos, muito finos e irregu
lares. 0 iabtiit F3, que aparece como lentes muito claras (fig.34)
distingue-se dos demais pela carência de cr is ta is de dolomita e
de MO amorfa e estruturada (microfósseis) e adicionalmente pelo
padrão criptocristalino homogêneo do s í l ex .

O.estudo microscópico do s í lex SG-1 revelou que a
sil icif icaçãb substituiu uma rocha carbonática, cuja formação en
volveu: a precipitação de partículas de carbonatos, de tamanhos
iguais ou inferiores a s i l t e , de MO, e a deposição de clastos pe
quenos, em conjunto com o crescimento e desenvolvimento de comunî
dades de cianobactérias bentônicas. No £ab/Uc F2 a espessura das
lâminas de sedimento e a abundância de clastos indica» períodos
de instabilidade deposicional das condições reinantes normalmente
de águas calmas e de circulação restrita . A manutenção do padrão
horizontal do acamamento dissociado de estruturais sedimentares
de dessecação exclue a possibilidade de um ambiente de intermaré
periodicamente agitado. A ausência de material e lást ico terrf
geno reflete, inclusive, a pouca influência continental. Sendo



assim, parece razoável atribuir-se a ação üc tempestade os perífi
dos de instabilidade, responsáveis pelo transporte de sedimento
para o local, ea detrimento do crescimento das esteiras (cf.
Park. 1976). Somente durante os períodos de melhoria e que as es
teiras precursoras do fabric Fl, tiveram um importante desemp£
nho na precipitação das partículas de carbonato que fazem par-
te das lâminas de sedimento intermediárias as camadas ricas em
Mü. A julgaT pela pouca perturbação e uniformidade do padrão ho-
rizontal o fabric Fl reflete um ambiente de ãguas tranqüilas,
quentes e salgadas.

A ausência de vestígios da microflora bentônica
no jabUc Fl reforça a argumentação de que a silicificação não
ocorreu precocemente, isto é, a partir da permineralização das es,
teiras com a precipitação da silica coloidal (cf. Horodyski e Do
naldson, 1980). Todavia, a silicificação também não aconteceu apôs
a litificação total do sedimento, uma vez que observa-se no {abttc
Fl, filmes orgânicos e pequenas colônias, com abundante material
mucilaginoso, que resistiram à compactação e ao decaimento, e em
F2 diversos microfõsseís. todos tridimensionalmente preservados.
Estes últimos foram protegidos da compactação pelo suporte mine-
ral. A silicificação, portanto, ocorreu durante a sindlagênese,
através da precipitação da silica coloidal suspensa na água e
aprisionada nos interstícios do carbonato, em um microambíente de
pH ácido. Com a precipitação da silica coloidal, uma série de rea
ções de desidratação e cristalização (Peterson e Von der Borch,
1965; Leo e fiarghoom, 1976 e Knauth, 1979) promoveu a formação da
calcedõnia e do quartzo microcristalino. A íntima associação do
sílex com os cristais romboédricos de dolomita sugere uma co-pre
cipitação da dolomita sob a influência da MO local (veja também
Dardenne et ai. 1976; Dardenne, 1979).

A matriz silicosa da amostra SG-2 exibe um pa-
drão laminar acompanhado de uma outra feição incomum eu» sílex ne
gros e estromatolíticos que comportaw microfloras (fig. 3 5 ) . A
maior parte da matriz apresenta-se virtualmente fragmentada. Tal
aspecto aproxima-se muito das gretas de sinerese resultantes da



deformação hidroplãstica de pelítos em resposta a una leve so
brecarga de sedimentos «chrejacentes (cf. Plummer e Gostin, 1981).
De fato, a análise microscópica revelou que o "fraturamento" pode
ser una feição precoce, que apareceu logo apôs a precipitação da
silica coloidal em substituição a uma rocha carbonãtica muito fi
na (margosa?) não consolidada, mas saturada con ãgua rica en síli_
ca e magnésio. Os fragmentos, aparentemente cimentados com quartzo
microcristalino mais grosseiro, exibem tamanhos de milimétricos a
submilimét ricos e contornos bem sinuosos. No seu interior, o quar
tzo {criptocristalino a nicrocristalino) ocorre intimamente asso
ciado a raicrocristais bem formados de dolomita . As partículas de
MO (muito abundantes) bem como os microfôsseis, estão confinados
no interior destes fragmentos ou em algumas camadas de sedimentos,
originalmente mais grosseiros, que representam uma descontinuida
de do aspecto predominante da matriz (fig. 3S) .

A homogeneidade das estruturas sedimenta-
res sugere um ambiente de deposição de águas muito calmas e com
poucas variações das condições de sedimentação, no qual ocorreu
uma deposição gradacional de partículas de carbonato e/ou MO. A
ausência de filmes carbonosos densos indica que cianobactérias
bentõnicas não participaram ativamente da acumulação da rocha car
bonãtica, uma vez que a jnaior parte da MO dispõe-se sob a forma
de concentrados orgânicos amorfos e mais raramente como microfõs;
seis.

2. A MICROFLORA PRESERVADA

a. Critérios Adotados na Interpretação da Microflora

A interpretação do registro microfossilífero de fã
cies silicosas do Proterozõico baseia-se em dois tipos morfológi
cos fundamentais: um morfotipo tubular semelhante a foTjnas fila
mentosas de procariontes e algas (Prancha IA e B), e um morfotipo
esférico, solitário ou compondo pequenos grupos, cuja maio
ria lembra colônias de procariontes coecoidais modernos (Pran
cha IC e D). Ambos morfotipos, por sua vez, exibem uma gama limita



Prancha I - Fotomicrografias dos raorfotipos fundamentais e seus
variantes degradacionais preservados nos sílex negros
de São Gabriel, amostra SG-1 (Fotos D, E, I» L lârai;
na 4/17-07/80/8A; Fotos F. G, H. J lâmina 4/17-07-80-8B)
e amostrasSG (Subacius, relatório n» 2, Proc. 77/851-
FAPESP) (Fotos C lâmina 1/3 VIII 77/2E) e Uhaí (foto K lâmi
na 5/3 VIII 77/1K). Nas fotos A e B (gentilmente cedi
das por Thomas R. Fairchild) os microfôsseis estão pre
servados no sílex negro e estromatolítico da Fm.
Skillogallee, Boorthanna (Australia). Todas as esca
Ias representam 10 ym.

A-B. Morfptipos tubulares que lembram cianob.actérias filamentosas
Na foto A observa-se apenas a bainha coloidal. Na foto
B as células, que compunham o tricoma estão intensamente
pigmentadas e retraídas.

C-D. Morfotipos esferoidais solitários e coloniais que lembram
procariontes modernos.

H-H. Fotomicrografias que mostram a célula (corpo denso e mais o-
paco) em diferentes estágios de retração, convergindo até a
uni grânulo negro central (foto H). Na.foto F distingue-se
claramente a resposta .diferenciada da h;iinha c da célula à
degradação.

1-.). Knvelopes celulares vazios

K. Células retraídas preservadas durante a divisão.

L. Resíduos citoplasmáticos (inclusões do tipo I) preservados
. no interior de uma célula colapsada.
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Ja de padrões morfoestruturois, entre os quais destacam-se:

1. Um corpo, em geral, denso, consistente e opaco,
que em estágios avançados de aparente'retração converge de um for
mato anguloso ate um grânulo negro (Prancha IE - H);

2. E um corpo translúcido (Prancha I I e J) de apa-
rência entumescida, granulado, por vezes exibindo paredes mülti^
pias, que eventualmente envolve o corpo descrito acima (Prancha I
E).

A interpretação destes variantes morfologicos como
prováveis remanescentes de células e de bainhas colordais ou enve
lopes celulares, encontra respaldo nas pesquisas tafonômicas. Tais
pesquisas demonstram que o primeiro sintoma das alterações poÁt-
mo-"Xsjt\ é a retração que acontece de forma diferenciada ná célula e
na bainha (Knoll e Golubic, 1979). A parede celular, por ser mais
rígida, com a retração se dobra formando sulcos ou pregas. A célu
Ia perde assim o seu contorno original e converge para um forma
to poliédrico (fig. 36). Os envelopes e as bainhas coloidais, em
geral constituídos de polissacarídeos hidratados, com a desidrata
çâo se retraem mais uniformemente, de modo que o seu contorno o ri
ginal é mantido, inclusive a sua aparência turgida ou entumesci-
da (fig.. 36). o fenômeno de retração abrange inclusive as células
em plena divisão (Prancha I K), e as formas filament os as. Nestas
últimas, as morfologias degradacionais dos tricoroas são em muitos
aspectos específicas para famílias e gêneros (Golubic e Barghoorn,
1977). Em estágios avançados de retração celular os tricomas desa
parecem por completo restando apenas as bainhas coloidais vazias
(Prancha IA).

Apôs o reconhecimento das células e das bainhas a
interpretação do registro microfossilífero se estende ao detalha
mento de traços morfologicos específicos, notadamente as estrutu
r&s orgânicas internas. Com o decaimento celular e a diagênese a
matéria orgânica se distribui no interior dos microfõsseis sob a
forma de:
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Figura 36 - Diagrama que reconstroe as seqüências
de degradação da cêiula(a) e do enve-
lope (b) antes e durante a divisão ce
lular de uma cianobacteria coccoidai
hipotética (inspirado em Knoll e Go-
lubic, 1979).



1. Aglomerados granulares negros, com formatos irre
gularcs, de vários tananhos cuja posição varia muito no interior
tios norfotipos (Prancha I 1-) ;

2. Um grânulo negro, estruturalmente disperso, de
tamanho variado, geralmente central, cujo contorno acompanha o
jo perfil encaixante (Prancha I ií);

3. E un grânulo negro, discreto e opaco, regular-
mente posicionado na periferia, cujo diâmetro varia de l/S a 1/12
do perfil encaixante.

•*>
As inclusões do tipo 1, pcJ.is suas características

c distribuição, foram interpretadas como resíduos citoplasmãticos
coalcscidos (Oehler. li)77; Peat et ai. 1978; Hofmann, 1976). Pa-
ra o gênero fóssil hiyzoaoccoides^ por exemplo, as inclusões deste
tipo representam a própria parede celular colapsada (Oehler,1977).
Os resultados tafonõmicos descartar, qualquer afinidade das inclu-
sões do tipo 2 coro remanescentes de organelas celulares (cf. Oeh-
ler, 1977). Tratam-se de células silicificadas em estágios avança
dos de plasmõlise, a exemplo do que se verifica in vitro (Knoll e
Barghoorn, 19 76; Oehler. 1977). As inclusões do tipo III são as
que apresentam maior afinidade com remanescentes de organelas,es_
pecificamente corpos pirenoides (organelas com membranas duplas,
que se localizam dentro ou proximo do plastídio fotossintético,que
serve para armazenar o amido) de algas eucariõticas (Schopf e Oeh
ler, 1976; Oehler, 1977). Estos inclusões são características
diagnósticos do gênero Glenobotrydion descrito nas microfloras
Hitter Springs (Schopf, 1908; Schopf e BIacic, 1971) Kin1 Yar
(Nyberg e Schopf, 1984). 0 gênero Glenobotrydion provavelmente r£
presenta clorofíceas ou rodofíceas primitivas que habitaram as co
munidades estromatoliticas proterozôicas (Schopf, 1968).

lista série de transformações morfoestruturais pela
qual passam as cianobactérias e as algas, com o decaimento celu-
lar e a diagênese, conduz a uma variedade morfolõgica secundaria
com profundas implicações na taxionomia. A variedade morfolõgica
adquirida, juntamente com a intraespecífica (devido a fatores bi.



olS&icos internos e t-.hientnisi, é responsável por uma diversidade

ncríológica do registro microíussi lífero de 1'acics silicosas via.

i* XCJXCL inconp&tíve! com a diversidade taxionômica verdadeira

(cf. Knoll e Golub.ic. 1979).

b. Característica Geral da Microflora, com Ênfase na Paleoecolo

gia dos Microfosseis

Os raicrofóssets preservados nas amostras SG-1 e

SC-2 representam uma comunidade de microorganismos típica de fa-

cies silicosas do Proterozõico Médio e Superior (Schopf, 1968;

Schcpf e Blacici. 197? I'-f-rw, 1H76. Knoll. 1982) (Tab. 10). Em SG-

1, onde a densidade microfossilífera e mais expressiva a população

c dominada por formas coecoidais que incluem 11 taxa que guardam

relações morfológicas com cianobactérias Chroococcaceae e Entophv^

salidaceae. S taxa imertae sedie e 3 taxa com possíveis afinid£

des eucariõticas. As formas fi lamentosas são raras e quando pre-

sentes dispõem-se perpendicular ao acamamento. Em SG-2,das três

taxa caracterizadas, todas aloctonas e representadas por poucos

indivíduos, duas representam fragmentos de filamentos mobiliza-

dos, ambos com afinidades cianobacterianas.

A característica mais intrigante de ambas microfló

rulas (SG-1 e SG-2) é a falta de evidências dos microorganismos

supostamente envolvidos na deposição e acumulação da rocha carbo

nática original. Afinal as amostras SG-1 e SG-2.notadamente SG-1»

exibem uma fina laminação que se assemelha a feições estromatolí-

ticas do tipo estratiforme (criptalgalaminado) que subentendem a

participação de formar filamentosas (Aitktn, 1967; Schopf et ai.

1971; Awramik e Semikhatov, 1979). Contudo, filamentos são tam-

bém virtualmente ausentes em várias microfloras proterozõicas as-

sociados a feições criptalgalaminadas(cf. Mendelson e Schopf,

1982). .

A microflora de São Gabriel consiste basicamente

de elementos planctônicos, solitários ou coloniais, e alogênicos,

fragmentos de esteiras transportadas de áreas vizinhas e

depositadas in loco. 0 habito planctônico atribuído a varias uni-



células solitárias (aff. Zzsterosphaera sp.. Forma D, Forma E, Kil^

cinelíz spp.) e coloniais globulares {Myxocciccides spp., tGlenobo-

rrydicn sp.) foi inferido con base em caracteres morfolõgicos ce-

lulares (formato ovai. parede espessa e robusta) e das colônias

ídimensões pequenas e formatos globulares) . bem como nas suas dis_

tribuições ao acaso ao longo das laniinaçôes (cf. Knoll, 1982).

A maiorin das unicclulas plnnctônicos de São Ga-

briel são componentes comuns em diversas n'u rofloras do l*rotero-

zóico Médio e Superior de ambientes propícios a deposição de car-

honatos (Tab, 10 ). Entretanto predominam as formas planctônicas

• i\ic ocorrem na microíloríi estromatolítica de Belcher Island (Tab.

I»1 ). na qual as esteiras foram construídas pela ativida-

Je da ciunobactéria coccoidal Koentophysalis sp. (Mofmann, 1976).

Várias espécies do gênero Eoentophysalis fazem parte da

população alogênica de São Gabriel. Porém, as Eozntophyòalli sp.

nesta microflõrula nio formam estromatólitos, mas se distribuem

ao acaso na forma de colônias globulares e estão melhor preserva

das nas camadas escuras (mais ricas em MO) do fábria criptalgala-

ninado, onde dão a impressão de terem desabrochado localmente

Prancha IV- F-I). Aparentemente, tratam-se de sítios de recolonização

preservados graças a resistência do seu material mucilaginoso ao

decaimento e aos esforços -compressivos que antecederam a litifi^£

;ão e a silicificação da rocha carbonãtica. Tais esforços possi

velmentc são responsáveis pelo desaparecimento dos microorganis-

mos originalmente dominantes (cf. Park, 1976), as cianobactérias

coecoidaís c/ou f11 .imcntos.is. lim contrapartida, u ^munidade ben-

tônica se dí $a£o existiu não experimentou um crescimento muito

exuberante. As condições reinantes aparentemente não foram favorá

veis ao pleno desenvolvimento das esteiras microbiologicas, como

sugere as tentativas mal sucedidas de recolonizaçio da cf. E. ar-

satã (Prancha V B-F).

VaTias -taxa. da microflora de São Gabriel, particu

lamente os Myxococcoiáe.6 spp. e os acritarcas (Forma D e ICUdinzl

t<x spp.) sâo mais comuns em ambientes marinhos normais, eirbora ocor_

rair. em ambientes restritos ( Knoll, 1982; Knoll, 1984; Nyberg e Schopf,

1984). t difícil saber se a presença de acritarcas em São Gabriel é meramente
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ocasional ou reflete um anbiente de deposição aberto para o mar.
Contudo, a abundância relativa das Soentophysalis spp* implica
numa certa restrição ambiental (cf. Hofmann, 1976). De fato, a
população fitoplanctônica de São Gabriel exibe uma diversidade
taxionomica muito aquém dos ecossistemas de mar aberto (cf. Viciai,
1976; Knoll, 1984).

c, 0 Significado Evolutivo da Presença de Acritarcas e o Po-
tencial Bioestratigrãfico da Microflora

Uma boa parte do Précambriano (cerca de 2,0 b.
a.) caracterizou-se pela evolução biológica a nível celular,sen-
do que o evento mais importante foi o aparecimento dos unicelula
res eucariõticos, Com efeito, a descontinuidade morfolôgica e
bioquímica que distingue os eucariontes dos procariontes (ciano-
hactérias e bactérias) (Tab. 11) constitui a maior divisão entre
os organismos contemporâneos (Schopf, 1978) e sem dúvida antece-
deu a emergência das metafitas e metazoãrios (Valentine, 1978;
Francis et ai, 1978).

As primeiras evidências de presença de eucarion-
tes no registro fossil ocorrem em sedimentos do Proterozõico Mé-
dio e consistem principalmente de:

1. Microfõsscís esferomórficos largos (acritajr
cas), por vezes portando mecanismos de excistamento, isolados de
rochas elásticas (Peat et ai. 1978; Hofmann e Aitken, 1978)<

2. Microfósseis filamentosos grandes com ramifi
cações laterais, semelhantes em alguns aspectos com algas fila-
roentosas verdes e douradas, preservados em estromatõlitos par-
cialmente silicifiçados (Licari, 1978);

3. Filmes e impressões carbonosas megascopicas
interpretados como vestígios de algas filamentosas marrons, ver-
melhas e verdes (Walter et ai. 1976; Hofmann e Aitken, 1978).



TABELA 11 - AS PRISCI PAÍS DIFERENÇAS ENTRE A ORGANIZAÇÃO CELULAR
PRO E lUCARlCTICA (Baseado em Francis.et alM 1978).

Critério i'rocariontc Hucari onto

Tamanho

Presença do
núcleo

Processo
divisão

Sexualidade

Reprodução

Mctabol is mo

A maioria das células é A maioria das células é*
pequena (1-10 )»m). Todos grande (10-100 jim)Gera;i
os indivíduos são micros- mente compõem indivíduos
cepicos. Cs filamentos são macroscópicos. FoTmas nd
as formas mais complexas, croscopicas são menos"

abundantes. Angiospermas
e os invertebrados são as
morfologias mais comple
xas.

Ausente, com o materialge Presente e normalmente .
nético concentrado no cen envolvido por membranas
tro. "~ duplas.

de Fissão binaria.

Em geral ausente; quando
presente, a^transferência
da informação genética é
unidirecional (doador
hospedeiro).

Não se cbserya o desenvoi
cimento de zigotos diplôT
des ""

Ausência de organelas.tais
como, mitocondrios ou cio
roplastos. Portanto, a fõ
tossíntese e a oxidação ~
das moléculas não são com
partimentalizadas. "~

Composição da Glicopeptídica
parede

Varias formas de mitose
com cromossomas conten-
do DNA, RNA e proteínas.

Presente com a contribui
ção de ambos parceiros
na troca da informação
genética.

Formas haplôides são pro
duzidas pela meiose com"
o desenvolvimento de zi_
gotos diplôides.

Presença de varias vias
metabolicas (glicólise,
ciclo de Krebs) compar-
timentalizadas. 0 apara
to para a fotòssíntese
localiza-se também no
interior de organeIas.

Parede celular celulSsi.
ca ou quitinoza. Glico
proteínas são comuns. ~



Alguns micrsr-fáseis esferoidais de fácies silico
SAS foran considerados cvidír.^ias seguras da organização celular
vucariõtica, com base r.2 iisposição de um grupo de quatro célu
1i> na forma de tétrades tetraédricas (Schopf, 1978). Salvo o gê
nero GiinobotfiyeUon (Schcpr. 1968; Nyberg e Schopf, 1984; Knoll,
tv«4)# a contribuição dos esferoidais de microfloras silicificadas,
r:a interpretação evolutiva Jo registro microfossilífero é bastan-
te controvertida. A riquera de formas degradacionais que caracte
rixa estas microfloras. notadamente aquelas associadas a estroma
telitos, limita o valor discriminatório dos critérios morfométri
ces e norfoestruturais adotados para reconhecer unicelulas euca
r-óticas. Por exemplo, eri nicrofloras onde a distinção entre a c£
!;.ia e a bainha e prejudicada pela qualidade de preservação muito
variada, o tamanho nem ser.pre assegura afinidades eucariõticas.
Vários norfotipos, apesar de exibirem tamanhos próprios de euca-
r:?ntes, representam apenas bainhas coloidais de colônias de pro
cariontes cujas células for ar. seletivamente destruídas (veja dis_
cussãn detalhada In Hofnann, 1976). Além disto, é muito provável
que algumas cianobactérias filamentosas, na ausência de competido
res cucariõticos, foram nuito maiores que seus análogos modernos.
Ti Lamentos gigantes (diâr.etros > 30 pm) com características ei ano
bacterianas, alguns cor. afinidades OòcillatoK^aczaz, ocorrem em
nicrofloras desde o Proteroióico Médio (Peat et ai. 1978; Schopf,
15"7). Tais filamentos todavia são exceções, pois a maioria das
t&Ka coecoidais e filajnentssas exibe tamanhos compatíveis com
os procariontes modernos (Schopf, 1977), Estes últimos éro geral
são bem menores que os eucariontes e esta tendência se verifica
tar.bém no registro microfossilífero. Distribuições de tamanhos po
lir.odais para os microfósseis esferoidais associados a sedimentos
nais jovens que 1,4 b.a., cem alguns indivíduos atingindo até 60
>in, foram atribuídas a contribuição de comunidades microbiológicas
originalmente mistas, pro e eucariõticas (Schopf, 1977 e 1978).

Os demais critérios morfolõgicos, complexidade mor
fccstrutural e o modo de reprodução, são os mais afetados pela va
riabilidade moríolõgica adquirida, com o decaimento e diagênese
das comunidades de fãcies silícosas. As inclusões orgânicas e o
arranjo celular na forma de tétrades tetraédricas são morfologias



degradacionais previstas para ss células procarioticas (Knoll e

Barshocrn. li)70; Coluhit* c Barghocrn, 1977; Irancis et ai. 1!>78;

\nn\l c iolubic. li>7«l), A exceção ?.:;is importante, cuja verifica-

ção envolveu a microscópio eletrônica, refere-se as inclusões diag

nósticas do gênero GlencbotryáioK da Fm. Bitter Springs (Schopf.

1968; Schopf e Blacic, 1971; Schopf e Oehler, 1976; Oehler,]977) .

Neste caso, os espêcimens foram interpretados como remanescentes

de clorofíceas ou rodofíceas baseados na confirmação de sua na tu

roía celular e origem pirenõide da inclusão orgânica (Oehler,

1977).

Fatores ambientais também influíram negativamente

na expressão em termos evolutivos das microflórulas de fácies si

licosas. Estas microfloras em geral são dominadas por microorga-

nismos procariõticos bentônicos, e subordinadamente por formas

planetônicas que habitaram os ambientes marinhos marginais e que

se caracterizam por um conservadorismo morfolõgico impressionar!

te. Por esta razão ê que microfleras como as de Belcher Island

!.2,1-1,9 b.a.) e de Bitter Springs (0,85 b.a.)» a despeito das

distâncias temporal e geográfica, exibem afinidades no seu con-

teúdo microfossilífero (veja Hofr.ann, 1976).

Barreiras ambientais (oxigenação e salinidade) e

inclusive ecológicas (competição) restringiram assim muitas taxa

com inovações morfológicas representativas da organização celu-

lar cucariótica ao habito planctônico de ambientes marinhos nor

ir.ais. Cs acritarcas, por exemplo, isolados de sedimentos clástí

cos finos desde o Proterozóico Médio (Peat et ai. 1978), reúnem

uma série de atributos usados cone critérios seguros de eucario-

'Jicidade, principalmente* os seus tamanhos (> 10-500 um) e a sua

complexidade norfoestrutural (parede robusta, espessa e ornamen-

tada). Algumas espécies de acritarcas exibem mecanismos da excis

tamento (fendas c opérculos) que lhes conferem afinidades com es

poros e cisto:; reprodutivos de algas eucarióticas. Várias destas

inovações morfolôgicas são virtualmente dependentes do tempo e

estão restritas ao Rifeano Superior e Vendiano refletindo um pe-

ríodo de franca expansão e radiação destas formas no meio plane

tônico (Vidal e Knoll, 1982). Este evento ilustra na realidade



c sucesso dos eucarxentes nc reino planctônico sugerindo que. se

não emergira», aí prcvalesceran durante o Proteroióico.

A ocorrência fortuita de acritarcas (Forma D, Kil-

Hnella sppí na microflora de São Gabriel constitui a primeira

descrição formal de eucariontes nc registro microfossilífero bra-

sileiro.

Os acritarcas perfazem menos que 11 da população

planctõnica mas destacam-se pelos tamanhos, complexidade morfoes_

trutural (algumas formas exibem até prováveis mecanismos de excis_

tamento; veja Prancha VIII Q e qualidade de preservação. Um dos

prováveis membros da cf. Kitdínilla. kybzKboKtlca Timofeev,1966 (Pran

cha VIII G-H: compare com a ilustração de Timofeev,Prancha LXII

íig.ll), contém adicionalmente inclusões múltiplas, negras e com

pâctas, no interior de estruturas membranosas pequenas, com gran

de possibilidade de representarem remanescentes de organelas.

A presença do gênero Klldlnilla,reconhecido como

:oosporangios abandonados de algas prasinofíceas (Downie, 1973; Vi

dal, 1981), é" inclusive de interesse bioestratigrafico, uma vez

que estas formas, com exceção da KlldLLnzlla òlnlca Timofeev, es_

tão restritas ao Rifeano Superior (<800 m.a.) e Vendiano Inferior-

(̂ 00-650 m.a.) (Vidal. 1976 e 1981; Vidal e Knoll, 1982).

>. TAXIONOMIA DOS MICROFÕSSEIS ASSOCIADOS AO SÍLEX NEGRO SG-1 E

SG-2

a. A Identificação dos Gêneros e Espécies

0 conceito de espécie empregado na micropaleontolo

gia do Proterozóico não é equivalente ao de espécie biológica. A

taxionomia dos microorganismos modernos baseia-se em caracterfstí

ca» fundamentais, tais como, o nível de organização celular, a

fonte de energia metabolizada c a natureza do ciclo de vida (cf.

Diver c Peat, 1978) cujas evidências paleontológicai *ío obscu



r:is c invertas. Ik? si a m:ir.oira. o reconhecimento de uma espécie mi

cropaleontolôgica baseia-se apenas era critérios morfológicos que
necessariamente têm que considerar todas as causas (diversidade
morfolog*ca adquirida e intra-específica) que introduzem uma di-
versidade taxionômica apenas aparente. Tal conduta envolve o lum-
ping ou o agrupamento des microfôsseis em poucas taxa visando as-
sim uma classificação -ais próxima da diversidade biológica ori-
ginal (veja discussão em Schopf, 1968; Schopf e Blacic, 1971; Hof
oann, 1976). 0 lumping é de fato a conduta mais adequada na clas_
sificação dos microfósseis silicifiçados , notadamente porque estas roí.
crofloras, a exemplo de São Gabriel, exibem uma diversidade morfo
lógica que não reflete ur.a variedade original era espécies biológi-
cas .

Os critérios morfologicos que distinguiram os gene
ros c as espécies na microflora de São Gabriel foram: os forma-
tos c espessura da parece dos morfotipos, o tipo de ornamentação
superficial (adquirida ou original), a regularidade do conteúdo in
terno (célula retraída, resíduo citoplasmático ou organela?) e a
presença de envelopes externos mono ou multilamelados. Para os
microfôsseis coloniais adotou-se critérios adicionais, tais como,
a presença ou não de células com invólucros externos individuais,
a forma e o tamanho das colônias e a regularidade do arranjo e di_
visão celular. A partir daí, a distinção de diferentes espécies
baseou-se na identificação de um conjunto de morfotipos que man ti
veram entre si uma gama limitada de padrões morfoestruturais e
morfomêtticos freqüentes e regulares.

Distinguiu-se cerca de 430 morfotipos entre os mi-
crofósseis preservados era SG-1 e SG-2 distribuídos em 8 gêneros e
13espécies já estabelecidos na literatura, um gênero e uma espécie
nova e 8 taxa informais (Tab.12 ) . Os dois gêneros que guardam afi-
nidadss com cianobacterias filamentosas ocorrem na amostra SG-2
onde os microfôsseis são raros, e geralmente estão associados a
clastos pequenos ou representam fragmentos de cianobacterias mobili-
zadas de áreas vizinhas.

O uso do lunping na taxionomia dos microfôsseis de



Tab. que resume a ccirtposição da iticroflora de São Gabriel
o.tunio a *or£eiiiia, valentia classificação,.abundância »e
tamanho dos vários componentes.

CLA55IFICAC&O

VONERA
r-Slc CYANOPHYTA
CLASSE CYANOPHYCE-£

OROEM NOSTOCALES
FAMÍLIA OSCILLA7ORIACEAE -

ORDEM C H R O O C O C C A L E S

FAMÍLIA CHROOCOCCACEAE —
*AMIL1A ENTOPHY5ALIDACEAE

CHLOROPHYCOFHYTA OU
TA *

ABUNO&%CiA RELATIVA

A -

C -COMUM
R-RARA

SEOIS

ABUNOANCIA RELATIVA

$p C

5P C

? MvJtOCOCCQidtS 5P

S phQgf.ç DUVCÜ» 5 p

GiopcdtniQpsn cf. 5. Icmelloso

Forma A

morfotipo* solitários índif«renciadO9

ürucellum pombüierse n sp

sp G

Cf ELoerttopnysohs orçofo

EotntophvSOlis sp D

Solomf tp

^jphonophvcus sp

off Cloboohveuj sp

off. Zosfrosohoefç sp

off Ç_flf yj5ohflef

Formo B

Formo C

Formo O

K i i d m )]q sp

7

*

*

*

*

*

*

*

*

TAMANHOS'P
IO 20 30 4 0

-I M I

4-



.96.

São Gabriel reduziu sensivelmente a suposta diversidade original
em espécies biológicas, notadajncnte no sílex SG-1» onde a densida
de populacional é maior. Por exemplo, o espéciroen colapsado ilus-
trado na Prancha VII E, exibe tamanho e inclusões orgânicas muito
parecidas com o espécimen ilustrado na Prancha VII D . Ambos fo
raia então interpretados como estágios degradaci onais de uma mesma
espécie biológica original. Um outro exemplo refere-se ao amplo
cspectTO de formas dogradacionais das ZozntophyiaLLl spp. em SG-1.
no qual colônias monoespecíficas (originalmente composta por uma
única espécie biológica) apresenta de 7 a 9 variantes degradacio
nais (Prancha IV F-J). Estes variantes degradacionais eventual
mente aparecem como indivíduos solitários.

Por outro lado, a despeito de uma aparente incoe_
rencia cora o lamping, os norfotipos TG.aitUgmati* (Prancha VI E)
e prováveis membros aj$é» CuKyoophatnoidu sp. (Prancha VII F) não
foram interpretados como variantes degradacionais de uma mesma es_
pêcie biológica, como sugeriu Hofmann (1976). 0 decaimento celu
lar e a diagênese não justificam satisfatoriamente as diferenças
de tamanhos entre os corpos orgânicos internos dos CaJiyo4pha.in.oi
dti sp. e dos GlznobotKydion sp. A tendência prevista com o pros-
seguimento da diagênese é o desaparecimento das estruturas inter
nas juntamente com uma retração acentuada da inclusão orgânica
(célula ou organela) . Em SG-1 onde a qualidade de preservação da
microflórula é bem inferior a de Belcher Island (Hofmann, 1976) e
de Bitter Springs (Schopf, 1968) fica bem evidente que as inclu
soes internas que ocorrem nos aff. C<LKyobpha.i>ioídzi> sp (12,8 um), -
t;uc abrange formas muito parecidas com as de Belcher Island (cf. Pran
cha 9, Figs.4-6, Hofmann, 19 76) - representam células retraídas ao
invés de remanescentes de organelas. Os prováveis membros dos ?
Glinobotfiydion sp. Uetuu Schopf, 1968) carecem das estruturas
membranosas, porém exibem com regularidade um grânulo interno, de
dimensões pequenas (- 2,3 um) sempre posicionado na periferia da
célula.

Os fatores biológicos internos introduziram também
uma expressiva plasticidade aos microfõsseis de São Gabriel, t o
caso, por exemplo da espécie nova Urucellum bambuiense (Prancha IVA-E)



e da c£. B. ementa. (Prancha V B-F) . A preservação das morfologias
interreiiirias do cicic de vida da cf. 5. wvcata contribuiu para
caracterizar o seu mede de reprodução (fig. 37) e a classificação
de vários indivíduos solitários.

b. Localização dos Especir.ens Ilustrados
m

Os especimens ilustrados nas Pranchas I (exceto c
e K). IV. V (exceto F e C). VI (exceto A), VII, VIII, XI e X são
encontrados, nas amostras SG-1 (lâminas 4/17.07.80/8A e 4/17.07.80/
83^ e SG-2 (lâminas 1/17.07.80/4A e 1/17.07.80/4.2,A) . As fotos C
o K (Prancha I), F e G (Prancha V) e A (Prancha VI) pertencem a
amostra SG (lâminas 1/3 VÍII 7'/2E: 1/3 VIII 77/1L) e Unaí (5/3 VIII 77/1 K),
coletada por Dardenne et ai. (1976) e pesquisada durante bolsa de
Iniciação Científica rt? 77/851 - Fapesp sob a orientação de Thomas
R. Fairchild. Para a localização dos espécimens nas lâminas petro
gráfica? foram feitas duplicatas em branco, nas quais assinalou-
se con u~ X a posição de cada espécimen. As lâminas petrogrã
ficas e suas duplicatas fazem parte da coleção de tese do DepaTta
mento de Paleontologia e Estratigrafia do IGUSP: lâminas 4/17.07.
80/8A (GP/L-6E-1); 4/1^.07.80/8B (GP/L-6E-2); 1/17.07.80/4A (GP/L
-6E-S): 1/17.07.80/4.2.A (GP/L-6E-6); 5/3 VIII 77/1K (GP/L-6E-14);
1/3 VIII 77/2E (CP/L-6E-13); 1/3 VIII 77/1C (GP/L-6E-12).

c. Descrição Sistemática e Relações Biológicas

Divisão Cyanophyta
Classe Cyanophyccac
Ordes Chroococcales Kettstein, 1924
Família Chroococacceae Naegeli, 1849
Gênero Myxocccco-Ld<u Schopf t 1968
!'>l'xccocccldzò sp.a
Prancha II A-C Tabela 12

Descrição: Células esferoidais a irregulares (5,6-9,0 um), por ve
zes achatadas devido a compressão mutua, morfologica-
mente muito sír.ples e com textura superficial homogê
nea ou finanente reticulada. Ocorrem na forma de colo
nias globulares compostas por algumas dezenas de celu
Ia».
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Discussão: A distinção das diferentes espécies de Myxococcoides

na nucroflora de Sào Gabriel baseia-se no tamanho ce-

lular, na sua organização colonial e no número de in-

divíduos por colônia.A espécie M sp.a caracteriza- se

pelo tamanho das células (<10ym) e por formar colônias

globulares muito populosas com várias dezenas de in-

divíduos que flutuam em ura abundante material mucila-

ginoso. A qualidade de preservação é muito variada e

não permite comparações com os M.cantabrigienais que

ocorrem no sílex negro do Conglomerado Draken (Knoll,

1982). A distribuição aleatória das colônias na ma-

triz silicosa infere o seu habito planctônico. A mor-

fologia c o tamanho inequivocamente sugerem afinida-

des com Chroococcaceae (cf. Schopf, 1968).

Myxccocccides sp.b

Prancha II D~E Tabela 12

Descrição: Células esferoidais a irregulares (8,0-14,0 um) even-

tualmente com inclusões orgânicas, de parede robusta

H um de esp.) comumente na forma de aglomerados célula

res, com ou sem material mucilaginoso, contendo de 5

a 8 indivíduos.

Discussão: Em geral, as colônias de M sp.b. compõem-se de poucos

indivíduos que eventualmente apresentam uma disposi

ção simétrica que assegura afinidades com Chroococca-

ceae (veja Prancha ItFoto C ). As inclusões orgâni

cas, em alguns indivíduos, foram interpretadas simples-

mente como resíduos citoplásmátícos coalescidos.

tMyxocoacoidee sp.

Prancha II F-C Tab. 12

Descrição: Células esferoidais e angulosas (18,0 a 25,0 um) de as-

pecto hialino, parede Tobusta (0,7 pi de esp.) «superfí-

cie grosseiramente granulada com um nítido grãnulo



Prancha II - Kyxccccccides spp.preservados era lâminas petrogrãfi,
cas do sílex negro de São Gabriel» amostra SG-1 (Fo
tos A.B.D.E.F.G lâmina 4/17-07-80/8A;foto C lâmina
4/13-07-S0/8B) .Todas as escalas representam 10 ̂ im.A
foto F é uma montagem fotográfica.

A-C Na foto A. 0destaque é o formato globular e o tamanho da co-
lônia de Hyzocccecide$ sp. a. Em aumento maior (foto B) as c£
lulas estão visivelmente retTaídas e flutuam numa matriz mu-
cilaginosa (cf. foto C).

D-E Myxocoocoides sp.b , As células são maiores e exibem parede
robusta e superfície grosseiramente granulada (vide foto E),0
material mucilaginoso é também menos abundante,

F-G "tíyxoxococeoidea sp.. No.tar que as células são envolvidas in
dividualmente por uma tênue bainha mucilaginosa e alguns es-
pccimens exibem urc grânulo negro central.
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Discussão:

interno. Uma tênue r.uciiagem recobre cada indivíduo do

grupo.

Estas células são diferentes dos ^specimens descritos

originalmente por Schcpf (1968) como pertencentes ao

gênero Myxccoaeoides sp. , mas assemelham-se a alguns

exemplares da espécie X. cantabrigiensie descrito por

Knoll (1982). Knoll (I982) inclui este taxon no

grupo dos incerta» eedia enfatizando que o gênero Myxo_

eoeeoidee provavelmente acomoda diversas populações de

esferoidais, cujo intervalo de tamanho (3-35 jiwi) reú-

ne remanescentes de nicroorganismos fotoautotroficos

pró e eucarióticos -veja também Horodyski e Donaldson,

1980).

Gênero Sphaerophycus Schcpf
SphatAophtfcyò sp.
Prancha III A-B Tabela 12

1968

Descrição: Pares de células, esferoidais ou elipsoidais (3,2 aS,2
um) , sem envelope celular individual que flutuam nu-
ma matriz mucilaginosa. Ocorrem na forma de colônias
globulares pequenas (-23 p),com no máximo doze indiví-
duos .

Discussão: No tamanho e no arranjo (em pares) estes morfotipos
são semelhantes a membros do geneTO Sphaerophycus
(Schopf, 1968)e com a espécie S.msdium descrita na mi-
croflora de Dismal Lake (Horodyski 4 Donaldson, 1980).
Contudo,em São Gabriel os Sphatrophyoue sp formam colô-
nias globulares, o que não acontece nas micro floras de
BitteT Springs (Schopf, 1968), onde foram originalmen-
te descritos, e de Dismal Lake (HoTodyski e Donaldson
1980).

Gênero Glceodíniopeís Schopf, 1968

Cloêodiniopti* of, G. lam* Hot a

Prancha I I I C-D Tabela 12



XUJ.

Prancha III - Microfõsseis unicelulares preservados em lâminas pe
trogrãficas do s í lex negro de São Gabriel, amostra
SC-1 (Fotos A.B,E,H,I, lâmina 4/17-07-80/8A; fotos
C e D lâminas 4/17-07-8O/8B) amostra SG (fotos G, H,
lâmina 1/3 VIII 77/1L) Todas as escalas representam
10 fim. A foto A é uma montagem fotográfica.

A-H Sphaerophycua sp. listas colônias caracterizam-se pelas cclu
Ias sempre em pares.

C-D Gloeodiniopsis cf. G. lamellcsa. Notar que as células (corpo
mais escuro, cf. foto D) exibem textura granulada e bi inhas
múltiplas que as envolve individualmente, bem como o par.

E. Forma A..Verifica-se claramente que cada grupo de células
(subcolônias menores) está* isolado pelos limites do enve-
lope mucilaginoso.no qual flutua .

F-I Morfotipos sol itários ihdiferenciados com afinidades Chroo-
coccaceae. Vários deles provavelmente representam apenas envjs
lopes celulares vazios (foto K). As células exibem algumas
diferenças morfológicas, notadamente a textura superficial ,
que sugere tratar-se de espécies diferentes (compare o es fe-
roídal ilustrado na foto G ,?Huronioepora sp, com o da foto
D.
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Descrição: Pares de células esferoidais (10,0 x 7,6 um) , pigraenta

das, superiicialr.ente reticuladas e retraídas envolvi-

das por ura espesso envelope individual, e por envelo-

pes múltiplos.

Discussão: Na microflora de São Gabriel apenas dois pares de céltj

Ias guardar, afinidades com C. tcmellosa {òf.n&u

Schopf, 19fr8) , notadamente por causa dos envelopes

múltiplos. £ provável que estes pares representem es-

tágios do ciclo de vida dn GlocoJiniopais lamelloea.

- Morfotipos com afinidades com a Chroococacceae

Forma A

PTancha III E Tabela 12

Descrição: Colônias fornadas por pacotes de células pequenas (2,7

pn de diâmetro) que flutuam numa matriz mucilaginosa,

contendo de 6 a 10 indivíduos sem envelopes celulares

individuais.

Discussão: Estas colônias são muito freqüentes na microflora de

São Gabriel, porém a qualidade de preservação e muito

variada. A sua organização colonial é rara em micro

floras proterozõicas mas lembra vagamente algumas co

lônias de TztK&phycui sp. (Oehler, 1978). 0 que dif£

rencia estas colônias dos Ttt\aphijtu& sp. do Dolomito

Balbirini, que ocorrem também em estromatolitos sili,

sificados do Grupo Bambuí em São Domingos, Goiás (v£

ja Prancha I, Fig. 10; Fairchild et ai. 1980), é a

pequena distancia que separa as células e a ausência

de pseudo-tétrades. Não se exclui a possibilidade des

tas formas representarem remanescentes de bactérias

(anaeróbicas) responsáveis pela decomposição das es

teiras.

- Morfotipos solitários indiferenciados
Prancha III F-J Tabela 12



Descrição: Células solitárias, esferoidais ou ovais (9 a 13 )im) ,
de parede fina e textura superficial finamente reticu-
da ou gr anulada.

Discussão: Devido a sua simplicidade morfologica e tamanho, estes
morfotipos podem representar diversas espécies de cia-
nobacterlas coecoidais Chroococcaceae freqüentes em vã
rias nicrofloras proterozõicas. Alguns indivíduos lem
bram membros do gênero HuAotUoipOAa. sp.(Piancha III G) ,
descrito na microflora de Gunflint, Canadá (Barghoorn
e Tyler, 1965).

Uxuczttum bambaiznòt, gênero novo

Prancha IV A-E Tabela 12

Diagnose: Células esferoidais ou ovóides (-10 a 15 jxm), homogênea
mente pigmentadas, com ou sen grãnulo negro central,en
volvidas por um envelope smcilaginoso, consistente e
espesso C~3,5 pn) de superfície granulada e contornos
bem definidos. Ocorrem cosso indivíduos solitários, em
pares ou tríades, eventualmente compondo aglomerados
celulares poliespecíficos Cformados originalmente por
mais de uma espécie biológica). 0 modo de reprodução e
por fissão binaria, em três planos perpendiculares.

Uuictltum bambiUznÁí, espécie nova

Descrição: Semelhante ao do gênero. 0 comprimento total dos indi_
víduos (célula mais bainha) varia de 21,5 â 16,5 ;im,du
rante a divisão celular (medida efetuada em 12 exenplares).

Etimologia: (U*u«cofre; ceêíum-pequeno) Cofre pequeno que guarda
pertences valiosos (em tupi-guarani) e com referência
a sua ocorrência no Grupo Sambuí.

Holõtipo: Prancha IV, Foto B, ilustra o espécimen que reúne as
características mais salientes.

Localidade: Amostra SG-1 (lâmina petrogrifica n» 4/17.07.80/8A e B)
coletada por Thomas R. Fairchild 9 km a Oeste da loca-
lidade de São Gabriel (GO),
Para a localização dos espécimes na lâmina, veja lâ



Prancha IV * Morfotipos solitários e coloniais preservados em lã
ninas petrogrãficas do sílex negro de Sio Gabriel,
amostra SG-l (Fotos F.G.H.J, lâmina 4/17-07-80/8A ;
Fotos B,C,D,E,I, lâmina 4/17-07-80/8B) e amostra SC
(Foto A, lâmina S/3 VIII 77/lk). Todas as escalas
representara 10 um. A foto Fb é uma interpretação grá
fica da colônia Fa* A foto I é uma montagem fotográ
fica.

A-E. UrucíLtum bair.buier,se (gênero novo). 0 holotipo aparece ns
fig. B. A seqUência de fotos (B-E) mostra o modo de Teprodi
ção da espécie nova Vruczttum bambuiense na qual nota-se ui
eventual surgimento de um grânulo negro central (foto D),
Não se observa, durante o seu ciclo de vida, a produção de ei
velopcs múltiplos (compare com Gloeodxniopõis cf. C* lamtl
losa, ilustrada na Prancha III figs. C e D).

F-J. Eoentophyeili8 sp. a. Como se observa nesta seqüência de fo
tosa tovtóophytaliò sp.de São Gabriel exibe, a exemplo d
E.beleherenai» (confira com Hofmann, 1976) , um amplo especti
de foTtnas degradacionais. Em algumas colônias (foto F-J) i
células estão preservadas e são envolvidas por bainhas múl
tiplas muito consistentes. A maioria delas estão em pare:
Em outras colônias restaram apenas fragmentos das célula;
preservadas no interior dos envelopes (foto I, confira o
a seta)* Quando a retração celular foi muito intensa obse
va-se apenas um grânulo negro central (foto J ) .

I I:
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mina duplicata que faz parte da coleção do Depto. de
Paleontologia e Estratigrafia (1GÜSP).

Discussão: Os norfotipos reunidos sob este taxon são muito pa-
recidos com as formas descritas como Bozygion sp.(Ho£
mann, 1976) e Gloeodiniopsis lamellosa, emend. por
Knoll e Colubic U979) (veja também Knoll, 1982). Po
rém em São Gabriel a preservação do ciclo de vida
desta espécie, juntamente com as morfologias interne
diárias daG.lom«lio»a {i>«nau Schopf, 1968). pTova
que se trata dt {ato de um gênero e espécie nova
que exibe afinidades com a cianobactéria moderna
ChroooocjuB turgiãus Naegeli.

Família Entophysalidaceae Geitler, 1925

Gênero Boentophyealis Hofmann. 1976,(emend, por Mendelson
e Schopf, 1982).

totntophytalio sp.a

Prancha IV F-J Tabela 12
V A

Descrição: Células intensamente pigmentadas e retraídas, cujos
formatos variam de esferoidal até anguloso (poliédri-
co) , eventualmente restringindo-se a um grânulo negro
central. As células são envolvidas por um espesso en-
velope celular, bastante coeso e de aspecto elástico,
mas com contornos bem definidos. Ocorrem como indiví-
duos solitários, sendo mais freqüentes colônias, com
10 ã 20 indivíduos, formadas por células e/ou bainhas
multilameladas que flutuam numa matriz mucilaginosa
consistente c abundante.

Discussão: Eotntophyòaliò sp.a. exibe toda a série de variantes
degradacionais (Prancha IV I e V A) (tapsulata, capsu-
lata tripunctata, punetata') que ca.r*cteriza a £. bzl
chtfLznóU descrito por Hofmann, 1976, cf. pg. 1048). Por ou
tro lado, diferem das t. btUktAtmli porque não formam «stei



Prancha V - Eoentophysalis spp. preservadas em lâminas petrográ

ficas do sílex negro de São Gabriel, amostra SG-

(limina 4/17-07-80/8A). Todas as escalas represen

tam 10 ym . As figuras B e G são montagens fotogrãf

cas.

A. Eoentophysalie sp, a . Notar que nesta colônia algumas célu

Ias estão preservadas.

B-l;. cf. Eoentophyaalia arcata.K Coto I) ilustra uma colônia d

cf. E. are ata na qual estão preservados os fenõtipos d

transição do seu ciclo de vida. Notar o aspecto difuso

multilamelado do envelope mucilaginoso (confira fotos D

F). Algumas células apresentam grânulo negro centr.al.

G. Eoentophyealis sp. b. 0 destaque desta colônia é o seu foi

mato subesférico. As células (ou envelopes celulares VÍ

zios) exibem tipos distintos de inclusões.



PRAXCHA V



ras, mas czcrrem coao colônias globulares, melhor pre-
servadas nas camadas escuras, constituídas por poucos
indivíduos geralmente em pares. Estas colônias, dão a
impressa: de que as EoeMcphi^cZU sp.a. foram preservadas
no início do processo de fonaaçío da esteira. Tratam -
se, provareiRente de componentes alogenicos transporta
dos de áreas vizinhas e depositadas in loco*

Cf. EotntophyscKs arcata

Prancha V B-F Tabela 12

Descrição: Células esíeroidais a quadráticas (8 a 13 um) compac-
tas e intensamente pigmentadas, envolvidas por um enve
lope celular individual monoiameIado de aspecto difu-
so. Alguns indivíduos contém inclusões orgânicas (grâ
nulos opac:sj. Ocorrem como indivíduos solitários ou
formando -cicnias com dois, três ou mais componentes
envolvidos por uma bainha coloidal difusa e multila-
me lada.

Discussão: Esta espécie é.muito semelh "te no tamanho e organiza
ção colonial com membros de Z.arcata descritos por Men
delson e Schopf (19 82) na Fm. Tunguska (URSS), As cé-
lulas, intensamente pigmentadas aparentemente são
mais resistentes a degradação do que os envelopes. A
qualidade de preservação da E, arcata de São Gabriel é
inferior s.s formas descritas em Tunguska. 0 modo de
reproduçlo (tig.37) e o hábito bentônico foram inferidos
graças a preservação fortuita de uma colônia no iní-
cio da forr.ação da esteira.

Eoentophysalis sp.b

Prancha V G Tabela 12

Descrição: Bainhas (ou células) subesfeToidais (- 10 pm) que com
põem uma única colônia subesférica sem matriz mucila-



ginosa colonial.

liscussão: A caiactcríst ic.i mais marcante desta colônia que a di-

fere das demais é a sua organização colonial muito se_

me lh an te a exemplares da S. dltma.Zake.n6t, ilustrados por

Horodyski e Donaldson (1980 ; veja pg-147. Fig. 11B).

0 aspecto dos indivíduos aparentemente sugere tratar-

-se do envelope celular, que é em geral sais resisten

te a degradação que a própria célula (cf. Horodoyski e

Donaldson, 1980). Nota-se dois tipos distintos de in-

clusões orgânicas, ura grinulo negro opaco (-1.2S ym) e

vestígios orgânicos muito claros.

Ordem Oscillatoriales

Família Oscillatoriaceae CS.F.Gray) Harvey, 1836

Gênero? Salome, Knoll, 1982

?Salome sp •

Prancha VI A-C Tabela 12

Descrição: Tricoma largo (-15,6 ysa) em corte transversal, envolvido

por bainhas múltiplas, pouco nítidas, em conseqüência

do espesso material mucilaginoso que circunda o espé-

cimen. Em secçao longitudinal, as células que compunham

o tricoma praticamente desapareceram,restando apenas

uma seqüência de 4 células, na forma de disco.

Discussão: Este fossil é único na microflora de São Gabriel e pro

vavelmente representa fragmentos do filamento original

- transportado e depositado no local. Em corte transver-

sal, o seu tamanho e as bainhas múltiplas lembram mem-

bros da espécie Salome svalbardeneis presentes no Con-

glomerado Draken (cf. Prancha III, Tig. 2, In Kitóll,

1982).

Gênero Siphonophycue Schopf, 196 8

Siphcnophyaus sp-

Prancha VI D Tabela 12



Prancha VI - Morfotipos tubulares e esferoidais preservados em

lâminas petrográficas do sílex negro de São Gabriel

amostra SG-2 (Fotos A.B.C. lâmina 1/17-07-80/4A e

foto D. lâmina 1/17-07-80/4.2.A) e amostra SG-1 (Fo

tos E. F. lâmina 4/17-07-80/8A) .Todas as escalas

representam 10 jxm.

A-C ''.Salame sp. .Todo o fragmento (foto A) aparece envolvido

por uma mucilagem muito abundante, na qual observa-se ai'

gumas células pequenas (foto C), 0 tricoma e bem largo. No

tar as bainhas múltiplas que envolvem o tricoma (foto B).

D. Siphonophycus sp.

E-F. ?Glenobotrydion aenigmatis. 0 morfotipo solitário (foto E)

está melhor preservado que as formas coloniais, cujas célu

Ias já perderam o seu formato esferoidal original embora

exibam,com regularidade, um grânulo negro periférico (foto

F). Notar a tênue mucilagem que recobre o espécimen solitá

rio.
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Descrição; Bainha tubular (19 pia de diâmetro) se» qualquer vest£
gio do tricon?.. não septada e se» ramificações.

Discussão: A analogia deste fragmento de filamento com membros
do S-ipkonophj/cu* $p. descrito por Schopf (1968) , ba-
seia-se principalmente na ausência do t ri coma e dimeit
soes da bainha.

Divisão rchlorophycophyta ou TRhodophy cophy ta
Gênero TGlcnobotrycion Schopf, 1968(emend, por Hyberg e

Schopf. 1984).
tGltnobotrydion aenigmatis
Prancha VI E-F Tabel» 12

VII A

Descrição: Células esferoidais ou elipsoidais (9 a 12 um) transpa
rentes portando um grânulo negro e compacto (2,0 a 2,5
um) sempre posicionado na periferia. Ocorrem como indi
víduos solitários, eventualmente envolvidos por uma tê
nue miei1agem, ou formando aglomerados celulares poli-
específicose/ou na forma de colônias com poucas deze_
nas de indivíduos.

Discussão: £ difícil estabelecer com segurança afinidades destes
morfotipos con os Glcnobotrydion aen-igmati» descritos
na microflora de Bitter Springs (Schopf, 1968; Schopf
e Blacic. 1971) e Min'Yar (Nyberg e Schopf, 1984) por
causa da qualidade de preservação bastante variada dos
microfósseis em São Gabriel* Contudo, eles exibem ai-
gumas semelhanças com variantes degradacionais desta
espécie ilustrados por Knoll (veja Fig. 4H, Knoll,
1984). Em São Gabriel os IC.atnigmatíe também não apre
sentam as estruturas membranosas diagnosticas do gêne-
ro (cf. Schopf, 1968) no interior da qual se localiza
regularmente o grânulo negro interpretado como corpo
pirenóide (Oehler, 1977; Nyberg e Schopf, 1984).



Morfotipos Inótrta* s«di9

Gênero aff. Glotovhvcue sp.
Prancha VII B-C Tabela 12

rição: Vcsículas csfcroidais (16 a 25 um) transparentes, de
parede espessa, no interior da qual ocorre um corpo
compacto de formato irregular, aparentemente colapsa-
do, por vezes intensamente pigmentado. Ocorrem conto
indivíduos solitários ou em coloniais, de dois ou
três indivíduos.

Discussão: Os aff. Globcphycus sp.de São Gabriel são semelhan-
tes aos especimens classificados dentro deste gênero
presentes na micrcflora de Belcher Island (Hofmann,
1976). Porem nmhos não exibem as características diug
nóstiens das formas australianas (cf. Schopf, 1968;
Schopf e Blacic, 1971). É muito provável que estes es
pécimens representem feições degradacionais, em con*
cordância com as interpretações de Hofmann (1976),mas
a qualidade de preservação e o reduzido número de e-
xemplares não permitem inferir relações com outros mi-
crofõsseis ou a caracterização de um novo taxon.

Gênero aff. Zcòtc.iaphazxa Schopf, 1968
aff. ZoAte.*o*phae.\a sp.»
Prancha VII D-t Tabela 12

Descrição: Células grandes (ca. de 35 um de diâmetro), finamente
granuladas, solitárias, e circundadas por um mate-
rial mucilaginoso pouco definido. Contem concentra
ÇÕes orgânicas opacas e centrais.

Discussão: 0 espécimen ilustrado na Prancha VII E é muito pareci
do cpm membros do gênero loitiKOòphaiKa. presentes na
microflora de Belcher Island (veja Prancha 9, Fig. 1,
Hofroann 1976). Contudo estas formas foram interpretadas
de uma maneira diferente de Hofmann (1976). Anaua com



Prancha VII - Morfotipos esferoidais solitários e coloniais preser

vados em lâminas petrográficas do sílex negro de São

Gabriel, amostra SG-1 ( Fotos A,C,D,EtF,G,H lâmina

4/17-07-80/8A; foto B. lâmina 4/17-07-80/8B) . Todas

as escalas representam 10 ym.

A. iGlenobotrydion cenigmatis que faz parte de um aglomerado ce

iular poliespecífico.

W-C aff. Globophycus sp. .Notar que a célula (corpo interno cola]:

sado) apresenta uma textura homogênea e dobras em conseqüên-

cia da retração.

li-ll. aff. Zoeterosphacra sp. .0 morfotipo ilustrado na foto D es

tá preservado na camada clara da matriz silicosa. Aí observe

-se uma secreção mucilaginosa espessa envolvendo o espécimer

A célula colapsada (foto E) exibe textura grosseiramente gr:

nulada. As inclusões internas representam resíduos citoplas-

náticos.

F« aff. Caryoephaeroidês sp. .0 destaque deste morfotipo é <

corpo interno (célula retraída) e a presença de grânulos coi

pactos.

G-H. Forma B. Notar a textura superficial bastante homogênea e

envelope rnucilaginoso.
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pacta provavelmente corresponde a célula colapsada, e

portanto desgarrada da parede externa e os grãnulos in

ternos prováveis vestígios do citoplasma. Este espécî

men representa uma feição degradacional do morfotipo

ilustrado na Prancha VII D.

Morfotipos semelhantes a 2o6tzKoéphazna sp. Uen&u

Schopf, 1D6S) ocorrem na amostra de sílex de São Ga

briel pesquisada por Fairchild e Dardenne (1978) (con

pare a ilustração na Prancha 2/Fig. 21 Jin Fairchild e

Dardenne com a ilustração na Prancha 110 Fig. 12 In.

Schopf e Blacic, 1971). Em ambos os casos a célula é

dividida no meio por uma banda espessa de MO que é,

alias, um traço diagnostico do gênero (vide Schopf ,1968).

Gênero aff. CaA.yoòp'>iazxo<dzi> Schopf, 1968

aff. Caryoephaeroides sp.

Prancha VII F Tabela 12

Descrição: Vesículas (cavidades) solitárias (18-23 \im), transpa-

rentes, e de parede fina, no interior da qual ocorre

um corpo opaco esferoidal ou anguloso (-10 um) , eventu

almente contendo inclusões orgânicas compactas.

Discussão: Hofmann (1976) concluiu que o Caryosphaeroides sp. e

o Globophycus sp. representam variantes degradacionais

de uma única espécie biológica. Com isto, ele inclui

no gênero Caryoephaeroides Schopf especimens que não

exibem características diagnosticas importantes, tais

como, as estruturas membranosas intracelulares que com

portam o gránulo negro, mencionadas por Schopf (1968)

e Nyberg e Schopf (1984). Ademais, os corpos orgânicos

que ocorrem nas formas classificadas como Caryoêphae -

roide$ sp. por Hofmann (1976), a exemplo do que se ob

serva em São GabTiel, são muito grandes para serem in-

terpretados como remanescentes de organelas. É mais

provável que se tratam de células preservadas em dife-

rentes estágios de retração. Tais feições, de natureza

diagenética, são bastante comuns em microfloras prote-

rozóicas (veja também Nyberg e Schopf, 1971),



Forma B
Prancha VII C-li Tabela 12

Descrição: Célula el ipsoidal (25,6X15,0 ura) compacta, intensa-
mente pigmentada, com superfície reticulada e parede
robusta. A célula c circundada por um envelope roucila
ginoso espesso (.6,25 ym) e consistente, com conto£
nos bem definido. No seu in ter ior observa-se concen-
trações granulares.

Discussão: 0 tamanho da célula (-25,6 ym) juntamente coma presen-
ça de uma inclusão orgânica, são feições mprfologias que costu
roam sugerir afinidades eucariôticas (Schopf e OehXer
1976; Schopf, 1977). Contudo este espécimen, que é ú-
nico na microflora, exibe um envelope gelatinoso mui-
to abundante que e uma carac ter í s t ica tipicamente cia
nofítica (cf. Peat e t a i , 1978). Alem d i s to , o aspec
to granular da inclusão é at ípico para remanescentes
de organelas (cf. Oehler, 1977).

Forma C
Prancha VIU A-B Tabela;12

Descrição: Célula oval (16,6 x 12,5 um) com uma protuberãncia ci-
líndrica, de parede robusta, e superfície rugosa, na
qual evidencia-se sulcos.

Discussão: Este espécimen, que e único na microflora, exibe forma
to atípico, notadamente por causa da protuberancia(fej^
ção primária), para microfósseis de fãcies siiicosas
do ProterozÕico, A sua parede celular exibe, além de
sulcos de natureza diagenética que concentram MO parti^
culada.uma robustez que constituiu uma evidencia do
seu habito planctonico.

Acritarcas Evitt, 1963
GêneTo KUdXntUa Timofeev, 1966



Prancha VIII- Microfósseis esferoidais solitários preservados em ]

minas petrogrãficas do sílex negro de São Gabriel, i

mostra SG-1 (lâmina 4/17-07-80/8A). Todas as escal

representam 10 ym. A fig. C é uma montagem fotográf,

ca.

A-B. Forma C.Notar a protuberancia cilíndrica (feição primária)

o tipo de degradação responsável pelos sulcos que concentr

partículas de MO amorfa.

(I. Por ma D.. Neste espécimen duas feições morfológicas chamam

tenção: a pequena projeção cilíndrica (mecanismo de excist

raento?) e as dobras muito salientes . Notar a excelente qu

lidade de preservação do espécimen, o que sugere a nature

primária destas feições.

0-F. Kildinella sp.a. Esta seqüência de fotos ilustra diversos p

nos focais que evidenciam: a superfície homogênea, duas i

clusõcs orgânicas (central c periférica) c dobras de orig

diagenética. Uma tênue mucilagem recobre o espécimen.

G-H. IKildinella sp..Na foto H notar o envelope celular espes

que recobre a célula visivelmente retraída. No seu interi

observa-se cerca de quatro inclusões negras e compactas (Fòt<

G e H ) , sendo que três são envolvidas por uma estrutura

aspecto membranoso (foto il ),
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Kítdír.zlla sp.a
Prancha VIII D-F Tabela 12

Descrição: Célula esferomórfica (-40 um de diâmetro) de aspecto
transparente e superfície grosseiramente granulada, de
parede fina e com dobras (de natureza diagenética). No
seu interior ocorrem concentrações granulares, central
e periférica, de MO. O espécimen é envolvido por uma
secreção mucilaginosa consistente. Ocorrem como indi-
víduos solitários ou associados a colônias planctôni
cas de Uyxotottoidtò sp.

Discussão: A K, sp.a I semelhante em alguns aspectos com as for
mas denominadas por Hofmann (1976) como Htla6ma£o4phaiL
fia sp. que representam bainhas vazias de procariontes
coloniais. Contudo, a K. sp.a' exibe várias caracterís
ticas que asseguram afinidades com o gênero KlZdJ.neJ.la
Timofeev, 1966. Além do habito planctôni co, estas for
mas exibem dobras Cde origem diagnética) que é um tra
ço diagnostico de Uldlne.Ua {Tiraofeev, 1966, Vidal,
1976; Vidal, 1980; Knoll, 1984; Vidal e Ford, 1985). A
presença de mucilagem extracelular, ausente nas formas
isoladas de rochas elásticas, pode ser explicada pela
preservação In òitu. do espécimen com a silicificação.
Vidal e Ford (1985) alteraram a sistemática dos acritar
cas, proposta por Timofeev (1966), criando o gênero
Uldlnoiphavia Vidal, 1983 que inclue várias espé
cies de KiZdlntZZa (possivelmente a K. sp.a aqui des
crita) c passando a K. hyptKboteica Timofeev para o
gênero LUoòpluxuAlcUa.. Uiscnack, 1958 (emend.por Downie e Sarjeait,

1963). Como estas formas são raras em São Gabriel, manteve-se
a classificação de Timofeev (1966).

IKUdlnUla sp.

Prancha VIII G-H Tabela 12

Descrição: Célula grande, irregular, de aspecto maciço e superfí-
cie homogênea que exibe dobras, devido a retração acen
tuada, Ne seu interior ocorTem cerca de quatro inclu



.us.

<ões orgânicas compactas envolvidas individualmente

por uma estrutura inembranosa. Uma mucilagero espessa

(-6,0 Jw) e consistente envolve o espécimen.

Discussão: A ? K.sp é atípica para raicrofloras de fãcies silico

sas e elásticas notadamente por causa dos grânulos múl

tiplos que exibem afinidades com remanescentes de orga

nelas. Porém, esta forma lembra a K. hype.nboAeJ.ca Ti mo

feev ilustrada por Timofeev (veja Prancha LXII, Fig.11.

Timofeev, 1966). K. hypiA.bc itíca Timofeev já foi des_

crita em comunidades microfessilíferas lagunares (cf.

Knoll, 1984).

Forma D
Prancha VIII C Tabela 12

Descrição: Célula solitária (23,1 x 26,2 ym), hoaiogeneamente pig

mentada, de superfície lisa, parede rígida e* robusta

que apresenta dobras salientes. 0 espécimen está envoi

vido por uma tênue mucilagem.

Discussão: A sua complexidade morfoestrutural (parede robusta cora

dobras), o tamanho e hábito, aparentemente planetônico,

sugere afinidades com os*acritarcas. A pequena proje

ção (mecanismo de excistamento?) e as dobras superfi^

ciais, em face da boa qualidade de preservação, são

provavelmente feições primárias diagnosticas, ao invés

de artefatos degradacionais.



CONCLUSÕES FINAIS



Um dos principais objetivos da biogeoquímica de se
diíttcntos antigos é relacionar a MO amorfa (solúvel e insolúvel)
com a fração estruturada (microfósseis), visando a interpretação
evolutiva do registro fóssil sob o ponto de vista químico e morfo
lógico. Neste sentido, una importante contribuição deste trabalho
foi mostrar que os fósseis químicos, no caso o querogênio que re
prescnta a fração singenética, por vezes complementam as interpre
rações micropaleontológicas. Os valores do á C, típicos de MO
fotossintetizada, e a composição elementar de ambos querogênios
(SC-1 e SG-2) confirmara a contribuição majoritária de precursores
derivados de cianobactérias bentônicas fotoautotróficas. Este re
sultado é particularmente significativo uma vez que, em ambas amos
trás, a microflOTa bentônica desapareceu completamente.

Indiretamente este resultado apoia as interpreta
ções micropaleontológicas, que consideram a micro flora preservada,
essencialmente alogênica e planctônica. A microflora de São Ga_
briel, a despeito da presença de acritarcas, consiste basicamente
de cianobactérias planctonicas com afinidadesChroococacceae e de
fragmentos de colônias de Entophysalidaceae, típicas de ambientes
restritos favoráveis a precipitação do CaCO,.

Vários gêneros e espécies de cianobactérias bento
nicas (componentes alogênicas) e planctonicas que aparecem nesta
microflora são freqüentes em diversas microfloras de fãcies siU
cosas de formações estrangeiras. Tal fato ilustra a abundância e
distribuição cosmopolita das cianobactérias durante o Protero
zõico nos ambientes marinhos marginais. É o caso, por exemplo,
das íozntophyialU spM Hyxococcoidz* sp,, ?Salomz sp., SphazKoph^
c.u.6 sp. e outras que ocorrem também no Canada, Austrália, Estados
Unidos, China, Sibéria (URSS) e Suécia. Algumas destas formas ex_i
bem além de similaridades morfolõgicas, hábitos muito parecidos,
notadaraente o hábito planctônico do gênero tíyxoco&coídii e bentõni.
co confirmado para E. aicata. Em contrapartida, a descrição formal
do gênero novo UHUCIILUM bamfauxeníe motivará muita discussão, pa£
ticularmente pela semelhança com a espécie Glozodlnlopòli lámiUo-



*a (cncnd. por Knoll c Colubic. 1979) c Eozij$ioti sp (Hofraann,

1976). EB São Gabriel a preservação de morfologias intermediárias

do ciclo de vida de 6. iamiltoòa. (òtnòu Schopf, 1968), inclu-

sive com a produção ininterrupta de secreções mucilaginosas multî

pias, permitiu diferenciar e classificar separadamente ambos moir

fotipos. 0 envelope extracelular , secreção mucilaginosa multila-

melado, como propôs Schopf (1968), constitui de lato um traço dia

gnóstico importante da G. lamtlloòa.

Os acritarcas proterozóicos geralmente estão asso

ciados a sedimentos terrígenos que refletem ambientes marinhos

(mais aberto) e relativamente profundos. A presença destas formas

em São Gabriel é, portanto, meramente fortuita, mas é de grande

valoT evolutivo e bioestratigrãfico, A Forma D e o gênero Kítáinet

ia sp. constituem as primeiras descrições de eucariontes no regis_

tro fóssil do Precambriano brasileiro e inferem uma idade para a

Fm. Sete Lagoas, notadamente a Kildlne.Ha, restrito ao Rifeano Su

perior. Esta datação coincide com os dados radiométricos e bioes-

tratigrãficos, este último baseado em estromatólitos.

A posição do querogênio no diagrama de Van Kreve-

len, não serviu apenas para estabelecer afinidade com a fonte bio

lógica precursora, mas possibilitou tambcm uma analise do seu po

tencial paleot,eTmométrico. Neste sentido, a caracterização de ra

dicais do tipo quinona, que envolveu técnicas não convencionais

da biogeoquímica do Precambriano, por exemplo, o espectro de res

sonância paramagnética do elétron (RPE) (Subacius e Caracelli,

1985) revelou que os querogênios SG-1 e SG-2 não seguiram o esque

ma clássico da maturação orgânica. Estes radicais, não aparecem

na estrutura química de querogênios húmicos continentais, origî

nalmente muito ricos em oxigênio e em anéis aromãticos, submetî

dos principalmente a temperatura e a pressão. Isto porque, os

grupos funcionais contendo oxigênio são perdidos ainda durante a

catagênese. Nos querogênios húmicos proterozóicos, se os seus teo

res em oxigênio refletem it {ato a contribuição dos progenitores,

como propôs McKirdy c ílahn (1982), a presença destes radicais suge

re que a MO sedimentada não foi adequadamente aquecida. 0 oxigê-

nio então, com o prosseguimento da maturação, formou ligações cru



zadss entre os sistemas de anéis aromáticos. Estas ligações prova
veliaeme são responsáveis pela imobilidade estrutural destes que
regemos e portanto pelos seus baixos graus de cristalinidade,mes_
cio quando foram aquecidos tardiamente à temperaturas de anquimeta
noTÍ-úz.2. Cs valores de ò" C são consistentes também com MO sed_i
mentar dí«geneticamente estabilizada.



ANEXO - DETERMINAÇÃO i5O H/C e O/C ATRAVÉS DO *0CX EVAL (AVALIA

DO POTENCIAL OLEOGENÊT1CO DA ROCHA)

Este método, desenvolvido por Epistale et ai.(1978)

consiste ejn analisar quantitativamente o teoT de hidrocai-bonetos

e de compostos oxigenados contido em 0,1 g de rocha moída piro

lisada à temperatura programada. O registro gráfico que se obtém

da pirólise da MO (solúvel e insoluvel) caracteriza-se por três

picos (Plt P2 e Pj). 0 pico P^ corresponde aos hidrocarbonetos

volatilizados à temperaturas moderadas que fazem parte da FS

(fig. 1). Este pico, por exemplo, não aparece para amostras de

rochas previamente extraídas com solventes orgânicos. O pico P2

representa os hidrocarbonetos gerados pelo craqueamento térmico

parcial do querogênio, somado com uma pequena parcela provenien

te da decomposição das resinas e asfaltenos. 0 pico Pj aparece

somente apôs o reaquecimento do trap que reteve o oxigênio. Para

o intervalo de temperatura da pi rol i se, na qual os hidrocarbonetos

são volatilizados, não ocorre dissociação dos carbonatos. A side-

rita, por exemplo, se dissocia ã temperatura de 400 e 600»C e a

do1omita e caleita somente para temperaturas superiores a 600»C

ít-pístale et ai.1978).

A integral dos picos eqüivale a quantidade total

de compostos analisados. A razão destas integrais, do pico 1 c

2 cm relação ao CQ definem o índice de hidrogênio (I.H.)e de o-

xigênio (I.O.)i respectivamente (Figs. 2 e 3). Ambos índices mostrara

uma boa correlação com as razões H/C e 0/C, que envoi

vem a desmineralização da matriz mineral. A partir do Rook Eval

é possível caracterizar também o nível de maturação do querogê -

nio.
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Esquema do registro obtido através da análise da ro-
cha roo ida pelo Roek zval (Avaliação do potencial óleo
genético da rocha) onde SI e SZ e S3 representam o ín-
dice de produtividade, o índice de hidrogênio e o ín-
dice de oxigênio, respectivamente.
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