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As estruturas organo-sedimentares conhecidas como estromatólitos são formadas pela 
interação de microorganismos com sedimentos químicos e detríticos em ambientes 
hipersalinos e rasos. São importantes objetos de estudo para a ciência e economia, pois 
estromatólitos são considerados a evidência macroscópica mais antiga de vida na Terra, 
podendo ainda, formar importantes reservatórios carbonáticos quando litificados. Há registros 
de estromatólitos em todos os continentes, em rochas do Pré-Cambriano, com idades de até 
3,7 G.a., entretanto, estas estruturas recentes, holocênicas, são encontradas em poucos 
lugares no planeta. As lagoas fluminenses, como Lagoa Vermelha e Lagoa Salgada, 
localizadas no nordeste do estado do Rio de Janeiro, e ainda, Shark Bay, na Austrália, são 
exemplos de lugares dessas ocorrências vivas. Com base nisso, foi cultivado em laboratório 
amostras de estromatólitos recentes, provenientes da Lagoa Vermelha (21º52’10’’S e 
40º00’30’’W), mantidas em aquário, no qual foi feita a simulação das condições ambientais da 
lagoa pela adição de água deionizada com sal marinho dissolvido. As análises físico-químicas 
da água do aquário foram comparadas com os dados reais da lagoa de origem, mostrando 
semelhança nos resultados. A água do aquário se mostrou alcalina, com pH entre 7,1 e 8,3, 
oxigênio dissolvido: 34 mgL, salinidade: 5,2 – 8,6 gL e temperatura média de 29ºC.  Além 
disso, técnicas analíticas como difratometria de raios X e isótopos estáveis de C & O, nos 
estromatólitos, confirmaram a eficácia da simulação, apontando a precipitação de carbonato de 
cálcio em sua estrutura, bem como, análise isotópica correspondente ao ambiente lagunar. 
Considerando as atuais características geoquímicas e ambientais da Terra como bastante 
diferentes das características encontradas no período de formação de estromatólitos antigos, é 
necessário que se faça um estudo e acompanhamento do crescimento dessas estruturas 
atuais, uma forma de entender a formação e evolução de vida no planeta. Novas análises 
estão em andamento buscando, além do viés científico, uma aplicabilidade ambiental. Por isso, 
futuramente será realizada a submissão do organismo a diferentes tipos de lâmpadas para 
entendimento da influência da radiação eletromagnética no crescimento da estrutura. Ademais, 
análises de geoquímica orgânica serão feitas, para estudos de impactos causados por poluição 
na formação desses estromatólitos, com base em biomarcadores, visto que o processo de 
poluição pode afetar o desenvolvimento da estrutura estromatolítica, impedimento o seu 
crescimento e desenvolvimento. 
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