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RESUMO: Estromatólitos são rochas calcárias organogênicas acamadadas que acrescem 
devido a ação de comunidades microbiais bentônicas que aprisionam os sedimentos, secretam-
nos in loco, ou induzem a precipitação química. A dissolução e precipitação de minerais 
carbonáticos são controladas pela temperatura, pressão de dióxido de carbono, e 
consequentemente variação do pH e atividade bacteriológica. O presente trabalho busca 
caracterizar os minerais de amostras de estromatólitos da Lagoa Salgada (RJ) e avaliar as 
mudanças em sua proporção, mudanças petrográficas como textura, estrutura, alterações na 
porosidade e o grau de cristalinidade dos minerais e sua alteração associados a processos de 
dissolução em alta pressão e temperatura. Os experimentos sucederam-se com uma amostra 
prismáticas de dimensões 27x27x72 mm em um reator de aço inoxidável com fluído supercrítico 
saturado em CO2. Ocorreram três etapas de dissolução com temperaturas e pressões fixas de 
30ºC e 100 bars, 50ºC e 200 bars e 80ºC e 250 bars. Utilizou-se o difratômetro Panalytical 
EMPERYAN para determinação dos minerais e variações na proporção destes. As alterações na 
estrutura cristalina destes minerais foram inferidas a partir do parâmetro do referente a largura a 
meia altura dos picos de difração. Para as descrições petrográficas utilizou-se de um microscópio 
óptico de luz polarizada com lâminas impregnadas de resina para destacar a porosidade e suas 
características. A análise mineralógica apontou que a amostra é constituída principalmente de 
calcita magnesiana, aragonita e quartzo. Espera-se que o experimento possa fornecer 
inferências a respeito do comportamento dos minerais carbonáticos quando submetidos a 
condições de alta pressão e temperatura com a presença de CO2. A maior reatividade dos 
carbonatos de cálcio em relação aos carbonatos de magnésio pode gerar fronts de saturação 
em Ca, que podem vir a precipitar em porções diferentes da amostra, alterando sua proporção 
mineral e porosidade. Os estromatólitos da Lagoa Salgada são considerados importantes 
análogos das rochas reservatório das acumulações do Pré-Sal, por terem características 
petrofísicas e genéticas semelhantes. Compreender as mudanças que ocorrem em microescala, 
associadas a processos de dissolução e precipitação, auxiliam na caracterização de 
reservatórios carbonáticos e em uma melhor aplicabilidade em técnicas de estocagem de CO2 
e em técnicas de recuperação avançada de óleo que envolvam a utilização de CO2, tendo 
significativa importância econômica e ambiental. 
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