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RESUMO: O pré-sal da margem continental do Atlântico Sul é um novo desafio em termos de 
depósitos carbonáticos lacustres, com fácies deposicionais que são produto de processos 
evaporíticos, microbiais e hidrotermais, cada qual com maior ou menor atuação dependendo do 
contexto estrutural no qual foi depositado. Uma feição que chama a atenção em tais depósitos 
é a presença de cristais de dolomita com texturas não usuais, as quais ocorrem em fácies 
carbonáticas constituídas por esferulitos e shrubs cristalinos. Na Formação Barra Velha, Bacia 
de Santos, foram reconhecidas pelo menos oito fases de dolomita, aqui identificadas como: (1) 
romboédrica; (2) mosaico de cristalinidade média; (3) mosaico de cristalinidade fina a muito 
fina; (4) lamelar; (5) reticulada; (6) incrustante; (7) dolomita-em-sela; (8) pseudomórfica. A 
dolomita pseudomórfica substitui shrubs cristalinos e esferulitos, sendo a fase mais precoce. A 
dolomita romboédrica é a mais comum entre os shrubs cristalinos e esferulitos. São cristais 
geralmente zonados, muitas vezes com núcleo mais escuro (aspecto “sujo”). Os cristais 
apresentam um arranjo razoavelmente regular, o qual na visão 2D das lâminas petrográficas 
resulta em um aspecto de cristais que “flutuam” no espaço poroso. A dolomita em mosaico de 
cristalinidade média ocorre quando os cristais romboédricos de dolomita continuam o seu 
crescimento até ocupar a maior parte ou a totalidade do espaço poroso. A dolomita lamelar, um 
tipo de textura muito particular, é formada quando cristais de dolomita muito pequenos crescem 
a partir de um núcleo com morfologia lamelar, laminada ou filamentosa. O crescimento se dá 
em geral de forma simétrica para ambos os lados. Esses sítios de nucleação são considerados 
como possíveis filamentos orgânicos. Imagens de catodoluminescência mostram que a 
dolomita lamelar é posterior à dolomita romboédrica. A dolomita reticulada consiste em um 
arranjo irregular e delicado, poroso, que se assemelha a formas orgânicas. A dolomita 
incrustante é formada por cristais anédricos a subédricos de dolomita associados à 
nanocristais de sílica, em geral com coloração acastanhada, os quais ocorrem ao redor de 
esferulitos, shrubs cristalinos e cristais de dolomita romboédrica como crostas descontínuas e 
por vezes meniscos. A dolomita-em-sela possui extinção ondulante e comumente borda 
arredondada ou serrilhada, e sua ocorrência é mais restrita. Finalmente, a dolomita em 
mosaico fino a muito fino ocorre como uma fase de substituição e cimentação, muitas vezes 
formando dolocretes, sendo relacionada à superfícies de exposição. As fases de dolomita 
acima relatadas estão comumente associadas com sílica (quartzo e calcedônia), argilas 
magnesianas, pirita (em geral < 1%), e localmente com magnesita e outros minerais traço. Em 
sua maioria, as fases de dolomita que ocorrem na Formação Barra Velha são interpretadas 
como fases eodiagenéticas formadas em um ambiente de alta saturação em carbonatos, e 
algumas destas teriam sua nucleação relacionada à atividade bacteriana. Sua ocorrência é 
variável ao longo dos depósitos do Pré-sal, relacionada a ciclos deposicionais em suas 
diferentes ordens. O entendimento da sua gênese e distribuição espacial é muito importante 
devido ao impacto no sistema poroso, geralmente reduzindo tamanho de poros e sua 
conectividade. 
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