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RESUMO: Partículas constituídas por silicatos magnesianos (e.g. estevensita, kerolita e talco) 
são constituintes muito comuns das rochas do intervalo Pré-Sal das bacias da margem 
brasileira. Oóides, pelóides, intraclastos e laminações argilosas desses silicatos magnesianos 
ocorrem em diversas proporções junto a outros constituintes, como bioclastos carbonáticos e 
fragmentos de rochas vulcânicas, ou formam depósitos intrabaciais específicos. Um estudo 
sistemático foi realizado na sucessão Pré-Sal da Bacia de Santos, com o intuito de documentar 
as formas de ocorrência e apresentar critérios para a identificação destes tipos de partículas e 
seus padrões de alteração através da análise petrográfica e outras técnicas analíticas. Na 
Formação Itapema, partículas magnesianas são encontradas junto a bioclastos e intraclastos 
carbonáticos, grãos siliciclásticos e fragmentos vulcânicos, compondo arenitos e lutitos 
híbridos, ou constituem arenitos ooidais estevensíticos. Na Formação Barra Velha, partículas e 
laminações magnesianas são encontradas em crostas de calcita, argilitos magnesianos e 
lutitos híbridos, e em depósitos intraclásticos constituídos por fragmentos dessas fácies. Os 
oóides apresentam geralmente tamanho areia fina a média, e são formados por envelopes 
concêntricos de silicatos magnesianos, comumente kerolita e estevensita, em torno de núcleos 
de intraclastos de calcita fascicular ou esferulítica, pelóides e intraclastos argilosos, fragmentos 
vulcânicos, grãos de quartzo e feldspatos, ou bioclastos de ostracodes. A contração dos 
envelopes silicáticos, combinada ou não com sua dissolução, levou comumente à geração de 
poros intrapartícula descontínuos. Os poros de contração estão localmente preenchidos por 
veios de calcita fibrosa. Os envelopes silicáticos estão também comumente substituídos, 
principalmente por calcita e, em intensidade variada, por dolomita e sílica. Os melhores 
análogos para as condições físicas de formação e deposição dos oóides magnesianos seriam 
os oóides e pelóides de bertierina e chamosita, por sua semelhança morfológica e aspecto 
plástico. Tais partículas são formadas na interface sedimento-água, por rolamento devido à 
ação de correntes ou ondas de baixa energia. Os oóides magnesianos estão comumente 
melhor preservados nos poços estruturalmente mais baixos, enquanto nos poços mais altos 
aparecem com feições de desgaste, indicando retrabalhamento. Os pelóides de silicatos 
magnesianos, tipicamente com tamanho menor do que os oóides, seriam formados em 
ambientes relativamente mais tranquilos, e foram extensamente substituídos por calcita, sílica 
ou dolomita.  Laminações singenéticas de argilas magnesianas, que devem ter-se depositado 
sob condições de mais baixa energia, constituem depósitos extensos na Formação Barra 
Velha, onde comumente aparecem substituídas por esferulitos de calcita, por dolomita ou 
sílica, ou encrustadas por crostas fasciculares de calcita  nas áreas mais altas. A análise 
petrográfica detalhada indica que os volumes originais de silicatos magnesianos tem sido 
substancialmente subestimados, e que a sua deposição teria ocorrido em uma ampla escala 
nos lagos Pré-Sal, incluindo nas regiões estruturalmente mais altas. A alteração diagenética 
desses depósitos, que constituíam em muitos locais o background da deposição lacustre, 
ocorreu de forma diferente em cada compartimento, sendo mais intensa nos altos estruturais. 
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