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Os estromatólitos da Pedreira Cumbi, objeto deste estudo, são encontrados ao sul do distrito 
de Cachoeira do Campo, no município de Ouro Preto, em Minas Gerais e são de grande 
importância para a Paleontologia brasileira por estarem entre os fósseis mais antigos do país, 
com idade de 2,1 Ga, portanto, Paleoproterozóicos. Estes microbialitos fazem parte do registro 
da Formação Fecho do Funil (filito dolomítico, filitos e dolomitos impuros) do Grupo Piracicaba 
e Supergrupo Minas, uma das unidades sedimentares mais importantes do Paleoproterozoico 
do Brasil. As lentes de dolomita desta unidade apresentam pouquíssima presença de material 
siliciclásticos, o que aponta para um bioermas depositados em ambientes de inframaré e 
intermaré durante ciclos regressivos. Nesta formação, foram observados dois morfotipos de 
microbialitos: estromatólitos colunares encaroçados a tuberosos com ramificações e 
estromatólitos estratiformes com ondulações irregulares e convolutas. Para os métodos 
analíticos empregados neste trabalho, foram utilizados as linhas de luz síncrotron XRD1 
(difratometria) e XRF (fluorescência de raios-x) e o Laboratório de Espectroscopia Raman, 
todos alocados no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), localizado no Centro de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas-SP. O estudo teve por objetivo 
detalhar a mineralogia associada aos estromatólitos paleoproterozóicos fazendo uso de 
diferentes métodos tecnológicos para fins de entender afundo as condições paleoambientais 
em que estes microbialitos foram formados e sua história diagenética. As análises resultaram 
em mapas geoquímicos mostrando a disposição espacial dos elementos ferro (Fe), cálcio (Ca) 
e manganês (Mn) em oito amostras de diferentes microbialitos, espectros Raman visando 
pontos distintos e difratogramas partindo de parte pulverizada das amostras. Os resultados 
mostraram um zoneamento transversal às colunas estromatolíticas: dolomita associada à 
hematita formam um manto ao redor da coluna, ao passo que seu centro é rico em mineral de 
manganês, ainda sob investigação. Já as amostras de estromatólitos estratiformes também 
apresentaram dolomita associada à hematita na parede do estromatólito. Também identificou-
se, nos resultados da difração, ankerita associada à dolomita. Este estudo abre portas para 
uma caracterização quantitativa destes elementos, indo na contra-mão dos resultados obtidos 
a partir de lâminas delgadas, as quais apontaram apenas para a presença de dolomita. Ele 
demonstra a necessidade da aplicação de variados métodos analíticos em amostras fósseis, 
uma vez que diferentes técnicas permitem refinar os dados mineralógicos e, assim, interpretar 
com mais precisão a história geológica de fósseis. Além disso, levanta discussão sobre a 
natureza do zoneamento encontrado nos estromatólitos colunares, ou seja, se este é de 
natureza paleobiológica e, portanto, sedimentar, ou se é um produto diagenético. O interesse 
em tal detalhamento é ainda maior uma vez que se trata dos fósseis mais antigos do Brasil, 
depositados logo após a oxigenação da atmosfera. Este evento afetou profundamente a 
biosfera e, portanto, entender a mineralogia dos microbialitos da Formação Fecho do Funil 
poderá ajudar a elucidar parte das mudanças às quais as comunidades microbianas 
paleoproterozoicas foram submetidas.  
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