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Vários estudos em carbonatos não-marinhos, como tufas, travertinos, espeleotemas e 
microbialitos, estão em curso para atender às demandas criadas pelas descobertas de campos 
gigantes de petróleo no pré-sal no Brasil. Até recentemente, os nomes dados aos carbonatos 
não marinhos eram genéricos e associados a depósitos antigos de pequenos lagos. Em 
grandes lagos do tipo rift, esses carbonatos mostraram-se mais complexos e difíceis de 
interpretar, devido ao conhecimento ainda insuficiente de processos deposicionais e uma 
nomenclatura confusa.Avanços nos estudos de sistemas deposicionais recentes estão 
contribuindo para uma melhor caracterização e discriminação de tipos de carbonatos 
associados a cada processo. No entendimento atual, os carbonatos continentais não marinhos 
se formam em contexto lacustre de lagos de água doce, salinos, hipersalinos e alcalinos. 
Adicionalmente, foi reconhecida a contribuição da deposição de carbonato biologicamente 
induzida (microbialites); biologicamente e quimicamente induzida (tufas); e deposição 
biologicamente controlada (calcário bioclástico), principalmente de moluscos e ostracodes. 
Ambientes deposicionais sub-aéreos de carbonatos também são relevantes associados a 
sistemas fluviais sob temperatura ambiente (tufas) e carbonatos ligados a fontes hidrotermais 
(travertinos) e depósitos de cavernas (espeleotemas).As evidências sedimentológicas e 
petrográficas em carbonatos do Pré-sal, dificultadas por uma diagênese complexa, mostram 
características de carbonatos como travertino e microbialitos, bem como a interação destes 
carbonatos com sedimentos siliciclásticos (conglomerados, siltitos/folhelhos) e argilas químicas 
que se formaram conjuntamente em terraços, linha de costa e lago.Os exemplos de carbonato 
biótico (microbialitos) descritos apresentam-se laminados, em parte como cabeças colunares 
preenchidas com matriz ou cimento. Petrograficamente, apresentam-se como pequenas 
colônias arborescentes ou arbustiformes cônicas, com estromatoides espessos, nem sempre 
isópicos, densos e com empacotamento fechado ou aberto.Os carbonatos abióticos 
(travertinos) são mostrados como leques alongados compostos de longas agulhas de calcita e 
com interferência entre os leques de calcita. Em seções delgadas, observam-se cristais de 
calcita com linhas internas tênues e isópicas. O espaço dos poros é observado entre os leques 
de calcita. Os longos cristais de calcita são atribuídos à precipitação rápida na interface água-
ar.Para a concepção do modelo deposicional da seguência sedimentar do Pré-Sal é assumido 
a evolução três níveis de lago, lago alto, intermediário e baixo. Associado ao lago, falhas e 
fraturas são dutos para fontes hidrotermais emergentes. Durante o estágio de lago alto ocorre 
um extenso depósito microbial em águas salinas, saturadas com CaCO3 e enriquecidas em 
CO2 das fontes termais. A precipitação de sílica é favorecida durante este estágio, à medida 
que o pH diminui com a atividade microbiana. Na situação de lago baixo, fumarolas (fontes 
termais com baixa descarga de água) são ostensivas e as águas do lago tornam-se 
hipersalinas, alcalinas e depredadas em Ca2 favorecendo a deposição de argilas químicas 
(estevensite e outros minerais), coloides silicosos e matéria orgânica. Durante o estágio 
intermediário do nível do lago, em situação subaeria, os depósitos carbonatados são 
amplamente representados pelos travertinos. No presente modelo de deposição, o processo de 
abaixamento do lago induz a migração dos microbialitos em direção ao centro do lago, 
deixando extensas áreas expostas a processos subaerios e o retrabalho das fácies expostas. 
 


