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RESUMO: As frações mássicas de Elementos Terras Raras (ETR) de sucessões carbonáticas 
neoproterozoicas são amplamente utilizadas na investigação de variações da composição 
química em coluna d’água de ambientes marinhos. Determinamos os valores de ETR em 
calcários e dolomitos da base da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, com o objetivo de 
avaliar as mudanças composicionais durante o Ediacarano Superior da Bacia do São 
Francisco. Duas seções foram amostradas para o estudo: uma em Arcos (cerca de 180 m de 
espessura), sul de MG, e outra em Januária (cerca de 60 m de espessura), norte de MG. As 
análises foram realizadas em lixiviados da fração carbonática das amostras em espectrômetro 
de massas por plasma indutivamente acoplado (SF-ICP-MS, Element XR, Thermo Fisher, 
Alemanha), na Universidade Estadual de Campinas. Nenhuma das amostras analisadas 
apresentou uma distribuição normalizada dos ETR do tipo “água do mar”, revelando baixo 
potencial de preservação da composição química da coluna d’água. Ao invés disso, as 
distribuições normalizadas apresentam segmentação estratigráfica e variam de acordo com as 
fácies sedimentares descritas. Da base para o topo, cinco associações entre distribuições 
normalizadas e fácies sedimentares foram observadas e interpretadas como variação da zona 
biogeoquímica nos sedimentos em que houve degradação de matéria orgânica particulada 
(MO), com consequente remobilização de ETR. A associação mais basal inclui calcilutitos e 

doloarenitos da capa carbonática da unidade com elevado enriquecimento em ETR, 
distribuições empobrecidas a enriquecidas em ETR leves e anomalia negativa de Ce. Estas 
características podem ser interpretadas como alto fluxo de água doce para a bacia ou 
degradação de MO por respiração óxica. A segunda associação ocorre entre calcilutitos 
avermelhados a beges com enriquecimento em ETR leves e anomalia negativa de Ce, 
sugerindo degradação da MO na zona óxica. Esta associação só é encontrada em Januária, 
provavelmente devido aos ambientes mais rasos. A associação três envolve calcilutitos e 
calcarenitos cinza, com laminação arborescente (microbial?) e pirita framboidal, que 
apresentam distribuição normalizada planar. Estas características sugerem a zona sulfato- 
redutora como importante remobilizadora de ETR. A quarta associação compreende calcários 

cristalinos, puro, cinza escuros e com altos teores de Sr (> 700 g/g), que apresentam 
empobrecimento em ETR leves. Esta associação sugere diminuição expressiva da zona 
sulfato-redutora e degradação de MO na zona metanogênica. Por fim, a quinta associação só é 
observada no topo da seção de Arcos e compreende dolomitos com distribuição normalizada 
enriquecida ETR médios. Tal distribuição pode sugerir alteração diagenética das 
concentrações de ETR durante a dolomitização. Os dados obtidos sugerem que a 
remobilização de ETR durante a diagênese óxica e anóxica pode suprimir a assinatura 
geoquímica da água do mar, inviabilizando a detecção de variações primárias. Entretanto, os 
ETR indicaram ser excelentes ferramentas para identificar metabolismos predominantes 
durante a deposição / eodiagênese em sistemas marinhos no limite Ediacarano-Cambriano.  
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