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RESUMO 

 

A distribuição das alterações diagenéticas em reservatório siliciclástico do Cenomaniano 

Superior da Bacia Potiguar sofreu influência do arcabouço estratigráfico e do sistema 

deposicional. Seções sísmicas e perfis geofísicos de dois poços perfurados na porção SW da 

citada bacia registram superfícies estratigráficas regionais representativas de inundações 

máximas relacionadas a evento transgressivo. Na análise sequencial de oitenta metros de 

testemunhos (~450m de profundidade) foram reconhecidas nove fácies deposicionais cujo 

padrão de empilhamento granodecrescente ascendente limita ciclos com base conglomerática 

erosiva (lag) sobreposta por intercalações de arenitos médios a muito finos com 

estratificações cruzadas (acanalada, planar e de baixo ângulo) e horizontais (plano-paralela, 

wave e flaser). O topo dos ciclos é marcado pela deposição de pelitos e desenvolvimento de 

paleossolos e laguna. A correlação de fácies geneticamente relacionadas revela associações de 

preenchimento de canal, crevasse e planície de inundação, depositadas em trato de sistema 

transgressivo. Descrições detalhadas de setenta e nove lâminas delgadas auxiliadas por 

análises de MEV-EBSD/EDS, DRX e isótopos estáveis em arenitos revelaram composição 

arcosiana e arranjos texturais complexos com abundantes franjas de esmectita cobrindo 

continuamente constituintes primários, cutículas mecanicamente infiltradas e poros móldicos 

e intragranulares. Crescimentos epitaxiais de K-feldspato cobrem continua ou 

descontinuamente grãos de microclínio e ortoclásio antes de qualquer outra fase.  Abundante 

pseudomatriz da compactação de intraclastos lamosos, concentrados ao longo de planos de 

estratificação, localmente substituída por calcita macrocristalina e pirita microcristalina e 

framboidal.  Caulinita (livrinhos e vermicular), esmectita microcristalina, minerais de titânio 

microcristalinos e pirita substituem constituintes primários. Porosidade intergranular 

predomina sobre a móldica, intragranular e de contração. Os poros são mal conectados devido 

à presença intergranular de esmectita, crescimentos de K-feldspato, argilas infiltradas e 

pseudomatriz. Os arenitos foram sujeitos a condições eodiagenéticas próximas à superfície e 

mesodiagenéticas de soterramento raso. As alterações diagenética reduziram a porosidade e 

permeabilidade deposicionais principalmente pela precipitação de franjas de esmectita, 

compactação de intraclastos lamosos à pseudomatriz e cimentação por calcita poiquilotópica, 

caracterizando diferentes petrofácies de reservatório. Esses produtos diagenéticos atuaram 

como barreiras e desvios ao fluxo de fluido reduzindo qualidade do reservatório. 

 

Keywords: Bacia Potiguar, diagênese, Formação Açu, qualidade de reservatório 



 

ABSTRACT 

 

The distribution of diagenetic alterations in Late Cenomanian siliciclastic reservoirs from 

Potiguar Basin was influenced by the stratigraphic framework and the depositional system. 

Seismic sections and geophysical logs of two wells drilled in the SW portion of the mentioned 

basin above register regional stratigraphic surfaces representing maximum floods related to a 

transgressive event. The sequential analysis of 80 m of  drill core (~450 m deep) recognized 

nine depositional facies with an upwards granodecrescent standard piling that limits cycles 

with an erosional conglomeratic base (lag) overlain by intercalations of  medium to very fine 

sandstones  showing cross bedding (channel, planar and  low angled)  and horizontal bedding 

(plane-parallel , wave and flaser). The top of the cycles is marked by the deposition of pelites 

and the development of paleosoils and lagoons. The correlation of genetically related facies 

reveals associations of channel fillings, crevasse, and flood plains deposited in a transgressive 

system. Detailed descriptions of seventy nine thin sections aided by MEV-EBSD/EDS, DRX 

and stable isotope analyses in sandstones revealed an arcosian composition and complex 

textural arrays with abundant smectite fringes continuously covering primary  components, 

mechanically infiltrated cuticles and moldic and intragrain pores.  K-feldspar epitaxial 

overgrowth covers microcline and orthoclase grains before any other phase. Abundant 

pseudomatrix due to the compactation of mud intraclasts concentrate along the stratification 

planes, locally replaced by macrocristalline calcite and microcrystalline and framboidal 

pyrite. Kaolinite (booklets and vermicular), microcrystalline smectite, microcrystalline 

titanium minerals and pyrite replace the primary components. The intergrain porosity prevails 

over the moldic, intragrain and contraction porosities. The pores are poorly connected due to 

the presence of intergranular smectite, k-feldspar overgrowth, infiltrated mud and 

pseudomatrix. The sandstones were subjected to eodiagenetic conditions next to the surface 

and shallow burial mesodiagenetic conditions. The diagenetic alterations reduced the porosity 

and the permeability mainly due to the precipitation of smectite fringes, compactation of mud 

intraclasts onto the pseudomatrix and cementing by poikilotopic calcite characterizing 

different reservoir petrofacies. These diagenetic products acted as barriers and detours to the 

flow of fluids thus reducing the quality of the reservoir. 

 

Keywords: Potiguar Basin, diagenesis. Açu Formation, reservoir quality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre o controle da diagênese na qualidade de reservatórios siliciclásticos, 

como é caso da Formação Açu, têm sido extensivamente aplicados na indústria petrolífera 

desde os anos 90, para entender o impacto dos processos diagenéticos na porosidade e 

permeabilidade da rocha reservatório e consequentemente na produção de hidrocarbonetos 

(STONECIPHER; MAY, 1990; THOMSON; STANCLIFFE, 1990; EHRENBERG; 

BOASSEN, 1993; GAUPP et al., 1993; SEARL, 1994; CARVALHO et al., 1995; LOOMIS; 

CROSSEY, 1996; ROSSI et al., 2001; AL-RAMADAN et al., 2005) 

A diagênese pode aumentar, preservar ou destruir a porosidade e a permeabilidade dos 

reservatórios porém sua ação é controlada por um complexo arranjo de parâmetros inter-

relacionados como a evolução tectônica, o ambiente deposicional e ainda mudanças relativas 

no nível do mar versus taxa de suprimento sedimentar das bacias (POSAMENTIER; ALLEN, 

1999; EL-GHALI, 2005; EL-GHALI et al., 2006; MORAD; KETZER; DE ROS, 2012). 

Dessa forma, a distribuição espacial e temporal das alterações diagenéticas e seus efeitos na 

qualidade de reservatórios podem ser elucidados numa visão integrada com os conceitos da 

estratigrafia de sequências (superfícies estratigráficas chaves e tratos de sistemas) e sistema 

deposicional. 

A Bacia Potiguar apresenta elevado potencial para o desenvolvimento de estudos 

nessa vertente. Trata-se de uma bacia produtora (onshore e offshore) de gás e óleo com 

importantes campos descobertos em 1973 (MENDONÇA; SPADINI; MILANI, 2004). Em 

maio de 2014 foi responsável por 2,7 e 1,6 % da produção de petróleo e gás natural, 

respectivamente, sendo a quase totalidade dessa, oriunda de fácies siliciclásticas (arenitos) da 

Formação Açu (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2014). 

Apesar de possuir campos produtores há décadas, questões relacionadas ao controle da 

diagênese em propriedades que afetam a qualidade dos reservatórios ainda estão longe de ser 

elucidadas. Estudos estratigráficos, faciológicos e diagenéticos foram realizados na Formação 

Açu, porém, de forma isolada sem estabelecer uma ligação entre Estratigrafia de Sequências e 

diagênese (PEREIRA, 1991; SILVA, 1991; FERREIRA, 1984; SOUZA, 1998).  

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo estudar e discutir a distribuição 

das alterações diagenéticas em relação ao sistema deposicional e a Estratigrafia de Sequências 

de fácies de reservatório do Cenomaniano Superior da Formação Açu cujos depósitos são 

denominados informalmente de Unidade de Correlação Açu 4 (VASCONCELOS; LIMA 



17 

 

 

NETO; ROSS, 1990) e Membro Mossoró (SILVA, 1991; CASTRO, 1993). Para tal foram 

realizados estudos petrológicos (macro e microscópicos), estratigráficos (determinação de 

superfícies chaves e tratos de sistemas) e sedimentológicos (caracterização do sistema 

deposicional) em dois poços perfurados na porção sudoeste da Bacia Potiguar em que foram 

coletados oitenta metros de testemunhos. 

Os estudos petrológicos consistiram na análise sequencial e descrições petrográficas 

(auxiliadas por técnicas de difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e de 

elétrons retroespalhados com sistema de energia dispersiva), dos testemunhos cortados nos 

dois poços. Nas análises estratigráficas, para identificar as superfícies chaves e particularizar 

trato de sistema, foram utilizadas as suítes de perfilagens dos poços. Já os estudos 

sedimentológicos consistiram na caracterização do sistema deposicional. O trabalho foi 

realizado em parceria com empresa que atua no setor petrolífero no RN, que forneceu os 

materiais geológicos (testemunhos de sondagem) e parte dos dados analíticos para o 

desenvolvimento dos estudos. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é discutir e avaliar o controle das alterações 

diagenéticas na porosidade e na permeabilidade de reservatório do Cenomaniano Superior da 

Formação Açu, atravessado por dois poços perfurados no Município de Governador Dix Sept 

Rosado (sudoeste da Bacia Potiguar) e seu impacto na qualidade do reservatório.  

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

Foram realizados estudos estratigráficos, sedimentológicos e petrológicos, visando a 

alcançar os seguintes objetivos específicos. 

 Contextualizar o reservatório estudado no cenário estratigráfico da Bacia Potiguar 

(superfícies chaves e tratos de sistemas) pela análise de perfis geofísicos dos poços; 

 Caracterizar o sistema deposicional através da análise sequencial de 80 metros de 

testemunhos coletados nos poços; 

 Entender a distribuição espacial e temporal das alterações diagenéticas, a partir de 

estudos petrográficos e petrológicos, com o auxílio de técnicas de MEV-EBSD/EDS, 

DRX e isótopos estáveis de carbono e oxigênio;  
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 Avaliar o controle da diagênese na qualidade do reservatório a partir da definição de 

petrofácies de reservatório. 

 

1.2 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A perfuração dos dois poços estudados neste trabalho ocorreu na zona rural do 

Município de Governador Dix-Sept Rosado, que faz parte de uma importante zona produtora 

da Bacia Potiguar. Ao longo dessa zona, coincidente com o sistema de falhas de Areia Branca 

há quatros importantes campos produtores denominados de Baixa do Algodão, Mossoró, 

Canto do Amaro e Redonda. A locação dos poços (1 e 2) está a NE do Campo Baixa do 

Algodão (Figura 1.1) e, devido ao termo de confidencialidade com a empresa responsável 

pelas perfurações, o nome dos mesmos e as coordenadas foram omitidos.  

 
Figura 1.1 – Localização dos poços (1 e 2) estudados 

Fontes: ANP (2013); CPRM (2006); PEREIRA (1991). 

 

Os poços são verticais e foram perfurados com a finalidade de testar a continuidade de 

depósitos portadores de óleos da principal zona produtora da porção superior da Formação 

Açu. No local há uma estrutura dômica de direção NW-SE, que faz parte do extremo sudoeste 

do Alto de Mossoró. As profundidades dos poços foram 450 m (Poço 1) e 400 m (Poço 2). 
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2 SITUAÇÃO GEOLÓGICA 

 

 A Bacia Potiguar está localizada no extremo leste da Margem Equatorial Brasileira, 

entre as coordenadas 34° e 38° de longitude oeste e 4° e 7° de latitude sul, e abrange uma área 

aproximada de 48.000 km² (21.500 km² emersos e 26.500 km² submersos), nos estados do Rio 

Grande do Norte e Ceará. Seus limites geológicos são o embasamento cristalino (sul, leste e 

oeste), o Alto de Touros (leste) e o Alto de Fortaleza (oeste); já toda a porção norte submersa 

estende-se até a isóbata de 2.000 m (MONTꞌARNE et al., 1998; SOARES; ROSSETTI, 

2005). 

 A complexa história geológica do Nordeste do Brasil em que está inserida a Bacia 

Potiguar, remonta aos primórdios da fragmentação do Supercontinente Pangea, há três bilhões 

de anos (ROGERS, 1996; CONDIE, 1994; HYNES, 1990). A evolução geológica dessa área 

registra o desenvolvimento da Plataforma Sulamericana através de rifteamento, subsidência 

termal, processos de fusões, fissões e acresções oriundos de transformações na crosta 

continental pré-existente (BRITO NEVES, 1999; CORDANI et al., 2000). 

 Nesse cenário global, essa porção do Brasil foi estruturada no arcabouço tectônico da 

Província Borborema (ALMEIDA et al., 1977), parcialmente recoberta por depósitos de 

bacias costeiras de margem continental passiva, com destaque para a Bacia Potiguar e suas 

expressivas acumulações de hidrocarbonetos associadas (MORIAK, 2003; 

SCHOBBENHAUS; BRITO NEVES, 2003). 

A Província Borborema foi originada por uma amalgamação de núcleos 

individualizados no fim do Arqueano (?) e Paleoproterozóico porém somente a partir do 

Jurássico, quando ocorreu a desagregação do Gondwana, passou a se destacar como uma 

unidade geotectônica individual no Brasil e no continente sulamericano (MABESSONE, 

2002).  As bacias da margem continental passiva brasileira foram originadas no Cretáceo, 

como resultado da separação das placas Sulamericana e Africana. No caso da Bacia Potiguar, 

sua evolução está associada com a geração de significativos volumes de óleos mistos, 

destacando-se os reservatórios siliciclásticos onshore da Formação Açu (SZATMARI, 2000; 

MILANI et al., 2000; SCHIEFELBEIN et al., 2000). 

Peulvast et al (2008) descrevem o contexto geológico, geomorfológico e estrutural da 

Bacia Potiguar representados por rochas de diferentes idades (ígneas, metamórficas e 

sedimentares); platôs (Ibiapaba, Araripe e Borborema) e maciços isolados (Meruoca, Baturité, 

Pereiro e Ceará Central), além da importante zona rifte Cariri-Potiguar (Figura 2.1). 
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            Figura 2.1 – Contexto geológico, geomorfológico e estrutural em que está inserida a Bacia Potiguar (limitada em azul). 

 
             Fonte: Peulvast et al. (2008) com modificações. 
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A geração de hidrocarbonetos está associada a rochas depositadas em ambiente 

lacustre de água doce e marinho hipersalino com migração a partir de baixos estruturais 

offshore para os reservatórios mais rasos (TRINDADE, 1993). A descoberta dessas 

acumulações, na década de 70, impulsionou a realização de pesquisa sistemática para a 

avaliação do potencial da região, principalmente por empresas do setor petrolífero. 

Atualmente a Bacia Potiguar possui oitenta e cinco campos produtores sendo Canto do Amaro 

o campo com maior número de poços perfurados (1.117 poços) do total de 9.075 do Brasil 

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 

2014).  

 Estudos sobre o controle da diagênese na qualidade dos reservatórios consideram um 

complexo arranjo de parâmetros que exercem influência na evolução do sistema de poros e, 

consequentemente, na porosidade e permeabilidade dos depósitos. Tais parâmetros estão 

relacionados com a história tectônica, deposicional, estratigráfica e paleoclimática que exerce 

influência nas alterações diagenéticas (MORAD; KETZER; DE ROS, 2012). Diante do 

exposto, apresenta-se a seguir um resumo integrado desses parâmetros que resultou na 

deposição do Arenito Açu, enfocando sua porção superior, objeto de estudo da pesquisa. 

 

2.1 A BACIA POTIGUAR 

 

 Trabalhos pioneiros sobre a Bacia Potiguar datam de meados do século XX, com 

destaque para as publicações de (KREIDLER; ANDERY, 1949; SAMPAIO; SCHALLER 

1968 in ARARIPE; FEIJÓ, 1994). A partir da década de 70 foi despertado o interesse pela 

mesma, devido à descoberta de acumulações de hidrocarbonetos associados à Formação Açu. 

A partir de então eclodiram pesquisas sobre o seu potencial petrolífero, considerando a 

origem e a evolução tectonossedimentar. A cobertura sedimentar dessa bacia atinge 6.000 

metros de espessura e recobre um arcabouço estrutural, típico do afinamento crustal da 

margem passiva continental do nordeste do Brasil (PEDROSA Jr; CASTRO; MATOS, 2010). 

  

2.1.1 Evolução tectônica 

 

 Inserida nos domínios da Província Borborema, no nordeste do Brasil (Figura 2.1), a 

bacia teve seu arcabouço estrutural definido no Eocretáceo devido ao rifteamento continental 

que culminou com a separação da América do Sul e África (BERTANI; COSTA; MATOS, 

1990). O embasamento é estruturado em um sistema de horsts e grábens, limitados por falhas 
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e zonas de cisalhamento de extensão regional (CASTRO, 2011; CASTRO, PEDROSA JR; 

SANTOS, 2011 e CASTRO et al., 2012; MATOS, CASTRO; PEDROSA JR, 2010; MOURA 

LIMA et al., 2011; PONTES, 2005; ROSSETTI et al., 2011; SOARES; ROSSETTI, 2005), 

conforme figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar. 

 
Fonte: Peulvast et al (2008) com modificações. 

 

Dessa forma, a bacia se desenvolveu sobre um arcabouço estrutural complexo de 

margem continental passiva onde são registrados três estágios tectônicos denominados rifte, 

transicional e drifte. Os três estágios foram relacionados à cinemática de abertura do Oceano 

Atlântico com rotação horária da América do Sul em relação à África (FRANÇOLIN; 

SZATMARI, 1987). Segundo os autores, a abertura dos riftes da Bacia Potiguar ocorreu a 

partir de esforços distensivos de direção N-S, simultâneos à compressão no restante da 

margem continental, ocorrida do Neocomiano ao Barremiano.  

Peulvast et al (2008) reconstruíram a evolução morfotectônica dessa região em seis 

estágios, porém, apenas três contemplam o intervalo de análise deste trabalho que são os 

estágios de rifteamento intracratônico, pós rifte/oceano aberto e drifte (Figura 2.3).  
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Figura 2.3 – Estágios da evolução morfotectônica da Bacia Potiguar. (A) rifteamento intracratônico; (B) pós rifte e de oceano aberto e (C) drifte. 

Fonte: Peulvast et al (2008), com modificações. 
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No estágio transicional a bacia experimentou uma fase de subsidência térmica 

(Neoaptiano), que permitiu o preenchimento dos grábens e das bordas das plataformas do 

embasamento por sedimentos continentais a transicionais (MATOS, 1992).  A partir da 

completa separação da América do Sul e da África (estágio drifte), teve início a deposição sob 

influência marinha. 

Matos (1992) sugere esforço distensivo de direção NW-SE e geração de grábens NE-

SW, a partir da inversão de estruturas compressionais de mesma direção datadas do 

Brasiliano. A partir do final do Neocomiano até o Eoaptiano ocorreu subsidência na parte 

marítima e soerguimento na porção terrestre em função de esforço transtensional E-W. 

 

2.1.2 Estratigrafia 

 

O avanço no conhecimento a respeito da estratigrafia da Bacia Potiguar coincidiu com 

a exploração petrolífera na região, o que permitiu uma continuada revisão da carta 

estratigráfica proposta. O registro estratigráfico da bacia, em geral, é formado por sequencias 

de margem passiva características de diferentes etapas de rifteamento mencionadas no item 

2.2.1 (ARARIPE; FEIJÓ, 1994; BERTANI; COSTA; MATOS, 1990; JAPSEN et al., 2012). 

Souza (1982) descreveu o preenchimento síncrono de baixos estruturais, gerados no 

Neocomiano-Barremiano, por espessos depósitos clásticos continentais dispostos 

discordantemente sobre o embasamento cristalino. O pacote sedimentar, denominado 

Formação Pendência, apresenta como limite superior uma discordância regional pré Aptiana, 

correspondendo ao preenchimento sedimentar do estágio rifte. 

Na carta de Araripe; Feijó (1994) foi definida a Formação Pescada referente a 

sedimentos sintectônicos do Aptiano inferior cuja espessura maior é ao longo do bloco baixo 

da Falha de Pescada. Essa formação é sobreposta, de forma discordante, à Formação 

Pendência e registra depósitos de leques aluviais. 

Na revisão apresentada por Pessoa Neto et al. (2007) e adotada nesse trabalho, a 

estratigrafia da Bacia foi dividida em três supersequências: Rifte, Pós-rifte e Drifte (Figura 

2.4). As formações Pendência e Pescada compõem a Supersequência Rifte dividida nas fases 

Rifte I e Rifte II. A primeira foi depositada num regime tectônico de estiramento crustal 

(Neoberriasiano-Eobarremiano), com altas taxas de subsidência mecânica do embasamento, 

típicas da fase Rifte I. Já a segunda registra deposição em regime transcorrente/transformante 

(Neobarremiano/Eoaptiano), ao longo da futura margem continental (fase Rifte II). Essa 

supersequência engloba as sequências continentais K10 a K40 (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar.  

Fonte: Pessoa Neto et al (2007). 
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A Supersequência Pós-Rifte (Aptiano-Albiano) marca a passagem gradativa de 

sistemas deposicionais continentais para marinhos devido à implantação do regime de 

subsidência térmica, posterior ao afinamento crustal da fase Rifte (PESSOA NETO et al., 

2007). É representada por sistemas deposicionais flúvio-lacustres de relativa quietude da 

Formação Alagamar. Há evidências de controle tectônico na sedimentação de porções dos 

grábens de Boa Vista e Guamaré indicativas da presença de falhas ativas herdadas da fase 

rifte. Essa supersequência é composta por um trato de sistema transgressivo marcado pelo 

afogamento gradativo de sistemas fandeltáicos e flúvio deltáicos (membros Canto do Amaro e 

Upanema), além de folhelhos transicionais do Membro Galinhos. A máxima transgressão é 

representada pelos folhelhos pretos e calcilutitos ostracoidais das Camadas Ponta do Tubarão. 

(Figura 2.4).  

A partir do Albiano o ambiente tectônico é dominado por subsidência térmica e deriva 

continental marcando a sedimentação de dois conjuntos de sequências marinhas 

transgressivas, K60 a K90, e regressivas, K100-E10 a N60 (Figura 2.4). A deposição das 

Sequências Marinhas Transgressivas ocorreu sob taxas modestas de subsidência da bacia, 

com depocentro principal formando uma grande calha fluvial NE-SW, passando 

gradativamente para uma plataforma rasa siliciclástica a mista, em direção ao mar. Implantou-

se a sedimentação carbonática de borda de plataforma e um sistema de talude/bacia com 

formação de cânions submarinos e sedimentação turbidítica associada (PESSOA NETO et al., 

2007). 

O afogamento do sistema pela grande transgressão do Neocretáceo culminou com o 

empilhamento vertical de sistemas fluviais em que estão inseridos os reservatórios 

siliciclásticos da Formação Açu. Os sistemas fluviais são entrelaçados na base passando a 

meandrantes grossos, meandrantes finos e estuarinos, no topo, com afogamento máximo no 

Eoturoniano. A partir daí foi implantada a plataforma/rampa carbonática dominada por maré, 

já na transição para os depósitos regressivos das formações Açu (siliciclásticos proximais), 

Quebradas (marinhos distais) e Ponta do Mel (marinhos rasos).  

Uma seção de folhelhos contínuos (Cenomaniano-Turoniano) marca o máximo 

transgressivo dessa sequência na porção submersa da bacia. Esse evento é registrado na 

porção submersa pelo já citado afogamento do sistema fluvial. Posteriormente, durante o 

Eocampaniano, iniciou a sedimentação de plataforma/rampa carbonática da Formação 

Jandaíra. O limite Jandaíra/Açu é concordante e representa a superfície de inundação máxima 

do Cretáceo Superior na Bacia Potiguar. Os tratos de sistemas transgressivos associados a 
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essa sequência são formados por folhelhos de ambiente nerítico médio a batial (porção 

submersa) e sucessões estuarinas de tidal bundles e folhelhos marinhos (porção emersa).  

As sequências regressivas K100-E10 a N60 são o registro estratigráfico da bacia, 

desde o Neocampaniano até os dias atuais. Trata-se de sistemas mistos de leques costeiros, de 

plataformas rasas com borda carbonática e talude/bacia cujos correspondentes estratigráficos 

são as litologias das formações Barreiras, Tibau, Guamaré e Ubarana.  

Três eventos magmáticos principais afetaram a Bacia Potiguar conhecidos como 

Formação Rio Ceará Mirim (diques de diabásio relacionados à gênese do rifte e com pulsos 

em 132,2 ± 1Ma); Formação Serra do Cuó (derrames de basaltos com tendência alcalina com 

idade de 93,1±0,8 Ma) e Formação Macau (predomínio de derrames basálticos cp, idades 

distribuídas entre 48,9 ± 2,9 e 31,4 ± 1,5 Ma) completam o quadro estratigráfico da bacia 

(PESSOA NETO et al., 2007).  

 

2.1.2.1 A Formação Açu e o Cenomaniano Superior da Bacia Potiguar 

 

 O Cenomaniano Superior da Formação Açu (porção emersa) é representado pela 

sequência K86 (PESSOA NETO et al., 2007) conhecida informalmente por unidade Açu 4 

(VASCONCELOS; LIMA NETO; ROSS, 1990); Membro Mossoró ou unidade superior da 

Formação Açu (CASTRO, 1993).  O limite inferior da sequência K86 ou Membro Mossoró 

(Figura 2.5) é registrada por discordância (Marco 1) que limita a unidade superior da 

Formação Açu.  

 A Formação Açu foi definida para designar arenitos finos e grossos que recobrem o 

embasamento aflorante, sendo caracterizada por camadas relativamente espessas de arenito 

médio a muito grosso esbranquiçado, intercalado com folhelho e argilito verde claro e siltito 

castanho-avermelhado (KREIDLER; ANDERY, 1949 in ARARIPE; FEIJÓ, 1994). Estende-

se por toda a extensão emersa da bacia e atinge a Plataforma Continental abrangendo uma 

área de cerca de 40.000 km
2
, em contato inferior discordante e erosivo com o Embasamento 

ou Formação Alagamar ou, ocasionalmente, com a Formação Pendência.  

 A Formação Açu faz parte da sequência transgressiva da megassequência marinha, 

representada por sistemas fluviais, costeiros, plataformais até marinhos profundos formados 

do Albiano ao Eocampaniano (PESSOA NETO, 1993; PESSOA NETO et al., 2007). Devido 

à carência de marcos estratigráficos regionais, a formação foi dividida por Vasconcelos; Lima 

Neto; Ross (1990) em quatro unidades de correlação, a partir da interpretação de curvas de 

perfilagem. As unidades de correlação foram denominadas, da base para o topo, de Açu-1 
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(arenitos grossos e argilosos); Açu-2 (arenitos grossos a finos, siltitos e folhelhos, incluindo 

intercalações de calcarenitos e calcilutitos da Formação Ponta do Mel); Açu-3 (arenitos 

grossos a finos, siltitos e folhelhos) e Açu-4 (argilitos, folhelhos, siltitos, arenitos muito finos 

a médios e, eventualmente, calcilutitos e margas dolomitizadas). 

 
Figura 2.5 – O Cenomaniano Superior da Formação Açu (realçado em amarelo) representado pelo 

Membro Mossoró (M) ou sequência K86 ou unidade superior da Formação Açu. O limite inferior de 

M corresponde ao Marco 1. PM=Pontal do Mel; C.I.=Cretáceo Inferior; E.V=exagero vertical. 

 
Fonte: (CASTRO, 1993) com modificações. 

 

 Segundo Pessoa Neto et al (2007) a Formação Açu representa uma fase de 

assoreamento da Bacia Potiguar que iniciou com um sistema aluvial franco e fluvial incipiente 

(Açu-1), sobrepostos pelos sistemas entrelaçado e meandrante com afogamento no topo (Açu-

2), seguido da retomada do nível de energia com o retorno do sistema entrelaçado (Açu-3) e a 

deposição encerrada pelo afogamento definitivo, com a implantação do sistema litorâneo-

estuarino (Açu-4).  

 Os processos diagenéticos também se desenvolveram em sintonia com a evolução 

tectônica e segundo Maraschin; Mizusaki; De Ros (2004), estão representados na eodiagênese 

(dissolução de K-felsdpato detrítico e a precipitação de constituintes autigênicos), na 

mesodiagênese (precipitação de calcita, dolomita, siderita, ilita-esmectita e pirita) e na 

telodiagênese (dissolução de calcita e precipitação de caulinita e óxidos de ferro), conforme a 

figura 2.6. 
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Estudos recentes de datação radiométrica de crescimentos secundários de K-feldspato 

gerados durante a eodiagênese forneceram idade de deposição através da datação de 

crescimento secundário de K-feldspato da Formação Açu em torno de 120 Ma., confirmando 

a datação através de dados palinológicos (ARARIPE; FEIJÓ, 1994), anteriormente obtida 

para essa formação (MARASCHIN, 2008; MARASCHIN; MISUZAKI, 2008; MARASCHIN 

et al., 2010). 

 O Membro Mossoró é regionalmente distribuído na bacia com limite inferior (Marco 

1), marcado por um evento transgressivo que registra o início da sedimentação transicional e o 

encerramento da extensa sedimentação fluvial da unidade inferior. O limite superior do 

Membro Mossoró marca o início da sedimentação carbonática da Formação Jandaíra. Ao 

longo do alinhamento de Areia Branca essa unidade é uma importante produtora de 

hidrocarbonetos com destaque para os campos de Baixa do Algodão, Mossoró, Canto do 

Amaro e Redonda (Figura 1.1). 

 Os principais reservatórios dos campos citados estão associados ao Arenito Mossoró 

(CASTRO, 1993). Segundo esse autor os principais fatores que controlam a porosidade dos 

reservatórios são o sistema deposicional e as fácies resultantes. Os campos do Arenito 

Mossoró estão associados a sistemas deposicionais fluvial meandrante (Baixa do Algodão); 

deltaico (Mossoró); planície de maré/estuarino (Canto do Amaro e Redonda), alinhados numa 

seção regional SW-NE. 

 Mudanças de fácies ao longo da seção SW-NE corroboram as mudanças nos sistemas 

deposicionais representadas por mudança sequencial de fácies de barra em pontal, lobo de 

crevasse com influência marinha, transbordamento, planície de inundação, lago em ferradura, 

planície de maré e tempestades. Um exemplo claro é o Campo de Mossoró cujas fácies 

fluviais gradam para lobo de crevasse de delta e barras de embocadura (CASTRO, 1993). 

 Os depósitos atravessados pelos dois poços estudados nesse trabalho estão inseridos 

no Sistema Petrolífero Alagamar-Açu cujos principais geradores são os folhelhos marinho-

evaporíticos aptianos da porção offshore da Formação Alagamar (SOUTO FILHO et al., 

2000). Os hidrocarbonetos associados são principalmente querogênios dos tipos I e II com 

teores de carbono orgânico de até 6% que registram historia de migração de longa distância 

desde a porção offshore para a onshore. 

 A circulação hidráulica exerce forte influência sobre a migração de hidrocarbonetos (a 

Formação Açu é um importante aquífero ativo na Bacia Potiguar) que foram propelidos pela 

atividade hidrodinâmica para as culminâncias estruturais e para os baixos potenciométricos 

(MILANI; ARAÚJO, 2003).  
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Figura 2.6 - Evolução deposicional da Formação Açu e as principais alterações diagenéticas 

relacionadas aos estágios de (A) eodiagênese; (B) mesodiagênese e (C) telodiagênese. 

 
 

 
 

 
Fonte: Maraschin; Misusaki; De Ros (2004) com modificações 

(A) 

(B) 

(C) 
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3 O ESTADO DA ARTE 

 

Estudos empíricos sobre a diagênese de rochas sedimentares remontam ao surgimento 

do microscópio petrográfico, utilizado nos trabalhos pioneiros do geólogo inglês Henry 

Clifton Sorby (1826-1908), no início do século XX (NELSON, 1908). Apesar de antigos 

esses estudos só adquiriram maior notoriedade na década de 70 desse século, com a 

publicação da obra clássica “Sedimentary Petrology” (FOLK, 1974), referência nas pesquisas 

sobre rochas sedimentares com ênfase aos atributos texturais, de fábrica e de proveniência 

(WORDEN; BURLEN, 2003). 

Na década final do Século XX o entendimento sobre propriedades de rocha que afetam 

a qualidade de reservatórios se tornou parte integrante da elaboração de modelos preditivos 

que visam a reduzir riscos e incertezas na exploração (BLOCH, 1994). A porosidade e a 

permeabilidade são fundamentais por representarem a capacidade de armazenamento e 

facilidade de fluxo de fluido na rocha, respectivamente. Mudanças nas referidas propriedades 

como aquelas ocorridas durante a diagênese resultam em heterogeneidades e, 

consequentemente, alterações nos níveis de qualidade dos reservatórios (WILSON; 

STANTON, 1994).  

Diagênese compreende um amplo espectro de processos físicos, químicos e biológicos 

pelos quais as assembléias de minerais sedimentares e as águas dos poros intersticiais reagem 

na tentativa de encontrar o equilíbrio textural e geoquímico, em condições pós-deposicionais 

(CHOQUETTE; PRAY, 1970; SCHMIDT; McDONALD, 1979). Os processos diagenéticos 

afetam a porosidade e a permeabilidade deposicionais ou primárias, originadas sob a ação do 

ambiente deposicional, diminuindo ou realçando os seus volumes em relação ao total da rocha 

(BYRNES, 1994; WORDEN; BURLEN, 2003). 

Os modelos preditivos recentes integram os princípios da Diagênese e da Estratigrafia 

de Sequências (em ambientes transicionais e marinhos) devido aos depósitos sedimentares 

sofrerem influência de taxas de mudanças relativas do nível do mar versus taxa de deposição 

(VAN WAGONER et al., 1990; POSAMENTIER; ALLEN, 1999). Morad; Ketzer; De Ros 

(2012) destacam que as alterações diagenéticas próximas à superfície também sofrem controle 

das referidas taxas, representadas por mudanças químicas nas águas dos poros, tempo de 

residência dos sedimentos, variações na composição dos grãos do arcabouço e conteúdo de 

matéria orgânica nos sedimentos. 
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Os tipos, os padrões de distribuição e o impacto dos produtos e processos diagenéticos 

na qualidade dos reservatórios podem ser relacionados com as principais superfícies 

estratigráficas e tratos de sistemas. Essa abordagem é adotada nesse trabalho. 

 

3.1 DIAGÊNESE E QUALIDADE DE RESERVATÓRIOS 

 

Os principais processos diagenéticos que afetam a qualidade de reservatórios 

siliciclásticos são químicos (mecanismos de cimentação e dissolução) e físicos (rearranjo de 

grãos, deformação plástica, fraturamento e compactação química), que atuam na rede de poros 

dos reservatórios (WILSON; STANTON, 1994).  

As alterações eodiagenéticas são controladas por fácies deposicionais, clima, 

composição detrítica e mudanças relativas no nível do mar. Já as mesodiagenéticas sofrem 

influência das alterações eodiagenéticas, da temperatura, da pressão e de salmouras baciais. 

As alterações telodiagenéticas são oriundas da incursão de águas meteóricas devido ao 

soerguimento de rochas sujeitas a alterações diagenéticas anteriores (MORAD; KETZER; DE 

ROS, 2000). 

As alterações próximas à superfície (eodiagenéticas) incluem dissolução de silicatos e 

formação de caulinita, esmectita, calcrete e dolocrete (sedimentos continentais). Em 

sedimentos transicionais e marinhos tais alterações consistem de precipitação de carbonato, 

opala, microquartzo, ferro-silicatos, sulfetos e zeólitas. A evolução eodiagenética de 

sedimentos transicionais e marinhos pode ser prevista dentro do contexto da estratigrafia de 

sequências (MORAD; KETZER; DE ROS, 2000). 

Segundo os autores mencionados as alterações mesodiagenéticas mais importantes 

incluem a albitização de feldspatos; ilitização e cloritização de esmectita e caulinita; 

dickitização da caulinita; compactação química e cimentação por quartzo e carbonato. Na 

telodiagênese ocorrem as alterações de caulinitização e dissolução de cimento carbonático. A 

compreensão dos processos diagenéticos melhora significativamente a previsão da qualidade 

de reservatórios de arenitos, ao integrar dados petrográficos e da história do soterramento para 

construir e calibrar o modelo de predição.  

A qualidade de reservatório de arenitos é produto da deposição e de processos 

diagenéticos rasos e profundos em que os atributos gerados, em cada estágio diagenético, 

exercem influência na evolução no sistema de poros (AJDUKIEWICZ; LANDER, 2010). A 

textura, a composição, a porosidade e a permeabilidade inicial dos arenitos são determinadas 

pela proveniência, transporte e ambiente deposicional que influenciam nas alterações da 
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eodiagênese já que as características iniciais dos sedimentos são modificadas com a 

compactação e interação com águas subterrâneas rasas.   

 

3.2 DIAGÊNESE E ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS 

 

Estudos integrados da distribuição e tipos de processos diagenéticos, fácies 

deposicionais e estratigrafia de sequências em sucessões siliciclásticas, são poderosas 

ferramentas para a predição sobre como as alterações diagenéticas controlam a qualidade e a 

heterogeneidade (variações vertical e horizontal na porosidade, permeabilidade e/ou 

capilaridade) de reservatórios (MORAD et al., 2010). 

A diagênese de rochas siliciclásticas é controlada por um complexo arranjo de 

parâmetros relacionados ou não com as taxas de mudanças do nível do mar e de suprimento 

sedimentar. Dessa forma, as considerações sobre o referido controle não devem ser discutidas 

apenas no contexto da Estratigrafia de Sequências (MORAD et al., 2010). Esses autores 

destacam importantes parâmetros de controle representados pela (1) tectônica que controla o 

tipo de bacia e de soterramento, além da história de pressão e temperatura; (2) relevo e 

litologia das rochas fontes que exercem controle direto sobre a composição detrítica dos 

arenitos e (3) sistema deposicional (Figura 3.1). 

A tectônica controla as taxas de suprimento sedimentar e a profundidade de incursão 

de águas meteóricas na bacia. Em regiões tectonicamente ativas, com elevadas taxas de 

suprimento sedimentar (ex: rifte e forearc), as reações eodiagenéticas são reduzidas, daí o 

controle sobre a diagênese ser predominantemente estratigráfico (MORAD; KETZER; DE 

ROS, 2012). A composição detrítica resultante nos arenitos exerce influência no tipo, na 

distribuição e no padrão dos processos diagenéticos siliciclásticos (DE ROS, 1996). 

A ligação da diagênese com Estratigrafia de Sequências é possível porque parâmetros 

controladores do arcabouço estratigráfico de depósitos que incluem taxas de mudanças 

relativas do nível do mar (combinando subsidência/soerguimento tectônico e mudanças no 

nível eustático do mar) versus taxas de deposição exercem profundo impacto sobre 

parâmetros que controlam as alterações diagenéticas superficiais (MORAD; KETZER; DE 

ROS, 2012). Essas alterações se referem a (1) mudanças na composição química (marinha, 

salobra e meteórica) de águas de poros durante a eodiagênese superficial com destaque para a 

dissolução e kaolinitização de silicatos; (2) variações no tempo de residência dos sedimentos, 

relaciondadas a transgressões e regressões marinhas; (3) variação na composição dos grãos do 

arcabouço com mudanças nas proporções de grãos baciais e intrabaciais que controlam as 
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propriedades mecânicas e químicas dos arenitos, incluindo suas alterações diagenéticas 

durante o soterramento e (4) conteúdo de matéria orgânica nos sedimentos que refletem 

mudanças nas condições geoquímicas (Figura 3.1). 

Outro importante parâmetro que exerce influência na diagênese inclui as condições 

paleoclimáticas que prevalecem durante quedas relativas do nível do mar e exposição parcial 

ou completa de plataforma que resulta em incursões de águas meteóricas em depósitos 

parálicos e marinhos rasos, principalmente em condições de clima quente e úmido (MORAD; 

KETZER; DE ROS, 2012).  

 

Figura 3.1 – Parâmetros que controlam a diagênese de reservatórios siliciclásticos 

 
Fonte: Morad; Ketzer; De Ros (2012). 

 

Dentre os parâmetros apresentados na figura 3.1 se destaca a evolução tectônica que 

controla: (1) os tipos de bacia e de soterramento e os históricos da pressão e da temperatura; 

(2) o relevo e a composição da rocha fonte que exercem controle direto sobre a composição 

detrítica dos arenitos; e (3) o ambiente deposicional (MORAD; KETZER; DE ROS, 2012). 

Mudanças relativas no nível do mar e na taxa de suprimento sedimentar das bacias também 

podem exercer controle na distribuição das fácies e na porosidade e permeabilidade 

deposicionais, afetando as alterações diagenéticas superficiais.  
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Além de controlar as fácies deposicionais, a porosidade e a permeabilidade exercem, 

ainda, profundo impacto sobre os parâmetros que controlam as alterações diagenéticas 

próximas à superfície. Tais parâmetros são mudanças químicas nas águas dos poros; tempo de 

residência; variação na composição dos grãos do arcabouço e conteúdo de matéria orgânica 

nos sedimentos (BLOCH; McGOWEN, 1994; ABOUESSA; MORAD, 2009; MORAD et al., 

2010; MORAD; KETZER; DE ROS, 2012). Esses impactos são registrados em alterações 

diagenéticas relacionadas a superfícies estratigráficas chaves e particularizadas em tratos de 

sistemas. 

Já o ambiente deposicional exerce influência nas alterações diagenéticas pós 

deposicionais, que afetam porosidade e permeabilidade secundárias. São alterações 

relacionadas a processos químicos (cimentação e dissolução) e físicos (rearranjo de grãos, 

deformação plástica, fraturamento, solução por pressão) que ocorrem sob condições de 

soterramento e promovem mudanças no sistema de poros das rochas, realçando ou destruindo 

a porosidade e a permeabilidade (WILSON; STANTON, 1994).  

A distribuição das alterações diagenéticas ao longo de superfícies estratigráficas 

chaves, representadas por (1) limites de sequências e (2) parassequências, (3) trato de sistemas 

e (4) superfícies de inundação máxima, estão associadas ao aumento mais significativo nas 

taxas de subida do nível relativo do mar em relação à taxa de sedimentação (MORAD; 

KETZER; DE ROS, 2012). Os processos e produtos diagenéticos relacionados ao controle 

estratigráfico afetam a qualidade dos reservatórios siliciclásticos de acordo com os tratos de 

sistemas em que os depósitos estão associados. 

 No caso de limites de sequências, a infiltração de argilas, em ambiente continental 

seco, provoca redução de permeabilidade e porosidade e gera barreiras de fluxo de fluido em 

depósitos de sistema de mar baixo. A formação de limites de sequências se dá por grandes 

subidas no nível relativo do mar, acompanhadas pela migração da zona de água meteórica da 

basinward. No Quadro 3.1 é apresentado um resumo dos principais processos diagenéticos 

relacionados com as superfícies estratigráficas chaves, em diferentes ambientes deposicionais 

e os respectivos tratos de sistemas associados.  
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Quadro 3.1 - Distribuição dos principais processos e produtos diagenéticos relacionados a superfícies estratigráficas chaves e tratos de sistemas em diferentes sistemas deposicionais 
Depósitos e 

numeração na fig. 3.2 

Controles Diagênese próxima à superfície 

e de soterramento raso 

Qualidade do 

reservatório 

Diagênese de soterramento 

profundo 

Qualidade do reservatório Heterogeneidades de 

reservatório 

Arenitos abaixo de LP - 

1 

Matéria orgânica, tempo de 

residência e química de águas nos 

poros 

Concreções de pirita, caulinita e 

porosidade secundária 

Suave diminuição  

de Ø e K 

Concreções e crescimentos 

contínuos de pirita 

 

 

 

 

Intensa deterioração de Ø e K e 

potencial formação de desvios e 

barreiras ao fluxo vertical de fluidos 

Intensa heterogeneidade na base 

de arenitos acima de LP devido à 

cimentação contínua de camadas 

por carbonato Arenitos acima de LP - 2 Matéria orgânica e química de 

água nos poros 

Cimentação por calcita, 

concreções de pirita (siderita) 

 

 

 

 

 

 

Deterioração de Ø e K 

 

Cimentação por crescimentos 

contínuos de calcita 

(stratabound) 

Areias abaixo de LP sem 

deposição de lag - 3 

Tempo de residência e grau de 

bioturbação 

Concreções de calcita e dolomita Cimentação por crescimentos 

contínuos de calcita 

Intensa heterogeneidade devido à 

cimentação lateralmente extensiva 

de carbonato 

Areias de antepraia 

(TST) - 4  

Composição detrítica Cutículas de calcita, dolomita e 

microquartzo 

Cimentação por crescimentos 

contínuos de carbonato 

Deterioração de Ø e K (Ø preservada 

por microquartzo) 

 

 

_ 

 

Areias deltaicas - 5 Taxa de sedimentção Cutículas de bertierita Significativa 

deterioração de Ø e K 

Cloritização da bertierita Qualidade do reservatório preservada 

por cutículas de clorita 

 

_ 

Lag rico em intraclastos 

lamosos – 6.1 

Composição detrítica Compactação moderada a alta de 

intraclastos lamosos 

(pseudomatriz) 

 

Deterioração de Ø e K 

 

 

 

 

 

 

 

Cimentação contínua por 

carbonato 

 

 

 

 

 

 

Intensa deterioração de Ø e K e 

potencial formação de desvios e 

barreiras ao fluxo vertical de fluidos 

  

 

 

 

 

 

Intensa heterogeneidade devido a 

alterações diagenéticas 

preferenciais em lags 

transgressivos (pseudomatriz, 

cimentação carbonática, formação 

de glauconita) 

Lag proximal rico em 

bioclastos – 6.2 

 

 

 

 

Composição detrítica, tempo de 

residência 

 

 

 

Cimentação por calcita e/ou 

dolomita 

Deterioração de Ø e K; 

formação de desvios e 

barreiras ao fluxo 

Lag distal rico em 

bioclastos – 6.3 

 

Siderita (apatita) 

 

 

Deterioração de Ø e K 

 

 

Areias ricas em 

glauconita – 6.4 

Siderita, apatita, pirita, 

compactação de glauconita 

(pseudomatriz) 

 

 

Areias deltaicas abaixo 

de LS (HST); arenitos 

fluviais em vales incisos 

(LST) - 7 

 

 

Clima, tempo de residência, grau 

de erosão durante a próxima 

transgressão 

 

 

 

Clima úmido: 

Dissolução de grãos e caulinita 

 

 

 

 

Aumento de Ø 

intragranular e 

microporosidade e 

deterioração de K 

 

 

 

Dicktização ou ilitização da 

caulinita 

 

 

 

 

Preservação (dickita) e deteriorada 

(ilita) de K 

 

 

Forte heterogeneidade:por 

dissolução de grãos e 

caulinitização preferencialmente 

em areias permeáveis e/ou 

infiltração de argilas. A 

heterogeneidade pode variar 

durante a mesodiagênese com a 

transformação de argilas em 

clorita, ilita ou dickita 
Clima semiárido: 

Argila mecanicamente infiltrada 

 

Deterioração de  

Ø e K 

Cloritização e/ou ilitização de 

argilas 

Preservação de Ø (coberturas de 

grãos por clorita); deterioração de K 

(ilita) 

                                                                                                                    
Fonte: Morad; Ketzer; De Ros (2012) 
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3.3 MODELOS PREDITIVOS DE QUALIDADE DE RESERVATÓRIOS 

 

Os modelos preditivos recentes partem da premissa de que as fácies deposicionais 

exercem influência nas alterações eodiagenéticas e ambas determinam a evolução do sistema 

de poros dos arenitos durante a mesodiagênese, a partir da ação de processos físicos e 

químicos (BLOCH; McGOWEN, 1994; ABOUESSA; MORAD, 2009; MORAD et al., 

2010). Além disso, a evolução desses processos pode ser correlacionada com os diferentes 

tratos de sistemas, conforme os conceitos da estratigrafia de sequências, a partir da 

identificação e quantificação petrográfica dos grãos do arcabouço (EL-GHALI, 2005; EL-

GHALI et al., 2006; ESTUPIÑAN et al., 2010; KETZER et al., 2003; MORAD et al., 2010). 

Dessa forma, o entendimento sobre a distribuição temporal e espacial das alterações 

diagenéticas, imprescindíveis para o sucesso da aplicabilidade de modelos, está no fato de 

incorporar algoritmos teóricos a conjuntos de dados empíricos (dados petrográficos de alta 

qualidade) que explicitam os tipos, o tempo e a taxa dos efeitos dos processos geológicos no 

sistema de poros dos reservatórios (AJDUKIEWICZ; LANDER, 2010).  Os modelos 

anteriores, baseados em correlações empíricas e simulações geoquímicas, tiveram na 

imprecisão o principal fator limitante, por não considerarem as alterações dos processos 

geológicos no reservatório e adotar dados derivados exclusivamente de laboratório (WOOD; 

BYRNES, 1994). 

Por outro lado, dados petrográficos de alta qualidade permitem a interpretação dos 

processos geológicos que controlam o sistema de poros a partir de observações de mudanças 

composicionais, texturais e história de soterramento dos reservatórios siliciclásticos, com 

bastante precisão na área de interesse (AJDUKIEWICZ; LANDER, 2010). Nesse contexto, 

por exemplo, se a análise petrográfica indica a ação de processos diagenéticos superficiais 

(eodiagênese) num reservatório, o modelo de análise da porosidade versus profundidade nessa 

área não será extrapolada para profundidades em que os processos dominantes são típicos da 

mesodiagênese. 

Um exemplo do efeito da diagênese no sistema de poros de reservatório são os 

arenitos do Grupo Hosston (Estados Unidos), onde os níveis de porosidade atuais variam de 

um terço a um décimo da porosidade primária e a magnitude da permeabilidade é de três a 

quatro vezes abaixo da original (WILSON; STANTON, 1994). Diagênese compreende um 

amplo espectro de processos físico, químico e biológico pelos quais as assembleias de 

minerais sedimentares e as águas dos poros intersticiais reagem na tentativa de encontrar o 

equilíbrio textural e geoquímico com as novas condições de profundidade (p), pressão (P) e 
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temperatura (T) do ambiente pós-deposicional, definindo três estágios diagenéticos 

denominados eodiagênese, mesodiagênese e telodiagênese (CHOQUETTE; PRAY, 1970; 

SCHMIDT; McDONALD, 1979; WORDEN; BURLEY, 2003). No caso da diagênese de 

rochas siliciclástica, o desenvolvimento de transformações mineralógicas específicas, 

permitem subdivisão da mesodiagênese em rasa (p = 2-3 km e 70 °C < T < 100 °C) e 

profunda (p > 3 km e T > 100 °C), proposta por Morad; Ketzer; De Ros (2000). 

 Porosidade e permeabilidade são propriedades de rochas reservatórios relacionadas à 

capacidade de armazenamento e facilidade de fluxo de fluidos, respectivamente, originadas 

durante a deposição dos sedimentos (denominadas original ou primária) que podem ser, a 

partir da ação da diagnênese, reduzidas ou realçadas pela compactação química e mecânica, 

ocorridas após o soterramento e o soerguimento das rochas (WORDEN; BURLEN, 2003). 

Os recentes modelos de qualidade de reservatórios, baseados em observações 

petrográficas, relacionam as mudanças de porosidade e permeabilidade à ação de processos de 

compactação e cimentação devido ao soterramento (AJDUKIEWICZ; LANDER, 2010). Há 

expectativa de evolução e que tais modelos incluam as ligações entre os processos 

diagenéticos e deposicionais integrados com petrofísica, geofísica e modelos geomecânicos 

para aplicação em reservatórios não convencionais.  

Ajdukiewicz; Lander (2010) apresentam variações na porosidade em função de 

processos de soterramento (principalmente compactação e cimentação) e litologia expressas 

num modelo hipotético representado por um arenito eólico fino, bem selecionado, quartzo-

feldspático e com cutículas formadas próximo à superfície (Figura 3.3). No depósito 

exemplificado na figura as areias depositadas recentemente (A) e submetidas à subsidência 

por mais de 155 milhões de anos (sem registro de soerguimento) e soterramento até atingir 

6.500 m de profundidade. A porosidade intergranular varia de 42% (A) sendo reduzida numa 

ampla faixa de variação devido às coberturas diferenciadas de cutículas sobre as superfícies 

dos grãos.  

Após o soterramento a porosidade diminui inicialmente pela compactação mecânica 

para 26% numa profundidade aproximada de 2 km (B). Abaixo do ponto B a ação da 

compactação é estabilizada para taxas muito baixas (curva vermelha da figura 3.2) marcando 

o início da cimentação por quartzo cuja quantidade varia com o tempo, temperatura, tamaho 

dos grãos e área superficial dos grãos para precipitação do cimento (AJDUKIEWICZ; 

LANDER, 2010). O papel da cimentação na redução da porosidade pode ser inibida pela 

presença de cutículas, comumente de argila, responsáveis pela diminuição da superfície dos 

grãos e consequente preservação da porosidade pela redução da cimentação (C-D). As 
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melhores condições de inibição de precipitação do cimento devido à presença de cutículas 

ocorrem em profundidades onde tanto a cimentação como a compactação foram minimizadas 

(D). 

 

Figura 3.2 – Variação da porosidade a partir do soterramento e litologia. 

 
Fonte: Ajdukiewicz; Lander (2010) 

 

Outra importante ferramenta que evoluiu para atender a demanda desses modelos é a 

elaboração de banco de dados petrográficos. Um exemplo brasileiro é o desenvolvimento do 

sistema de conhecimento Petroledge, utilizado nesse trabalho, que tem como base as 

descrições de rochas sedimentares. O fluxo de uso do Petroledge tem início quando o 

petrógrafo (usuário) recebe a amostra de rocha e a respectiva lâmina delgada.  A amostra é 

identificada e os atributos descritivos micro e macroscópicos alimentam o sistema cujas 

saídas de interpretação e classificação fornecem parâmetros interpretativos sobre proveniência 

e ambiente diagenéticos (Figura 3.4).  
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia foi dividida em cinco etapas denominadas (1) revisão bibliográfica e 

seleção da área de trabalho, (2) análise sequencial dos testemunhos, (3) interpretação de perfis 

geofísicos, (4) microscopia óptica e (5) interpretação de dados de análises auxiliares. A 

empresa petrolífera PARTEX-BRASIL apoiou esse estudo com a liberação de oitenta metros 

de testemunho, seções sísmicas e perfis geofísicos (raios-gama e densidade) dos poços 1 e 2. 

Foram liberadas ainda lâminas delgadas com os respectivos resultados petrofísicos de 13 

plugues (poços 2), quatro lâminas do poço 1, dezessete imagens de MEV com seis análises 

EDS e trinta e seis imagens de EBSD com vinte análises EDS do poço 1.   

Além dos materiais liberados pela empresa foram confeccionadas sessenta e duas 

lâminas delgadas (vinte e seis no poço 1 e trinta e seis no poço 2) e realizadas análises para 

isótopos estáveis de carbono e oxigênio (3 amostras em cada poço). As etapas metodológicas 

são resumidas a seguir. 

  

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E SELEÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO 

 

A revisão bibliográfica dos temas abordados na tese se estendeu por todo o 

desenvolvimento do trabalho e envolveu a consulta de fontes diversas, tanto no formato 

impresso como no digital. A área de trabalho foi selecionada de acordo com a possibilidade 

da PARTEX-BRASIL para disponibilizar materiais geológicos e dados de poços. Devido ao 

Termo de Confidencialidade assinado com a referida empresa, adotou-se nomenclatura 

fictícia para os poços estudados, denominados Poços 1 e 2 (Figura 1.1). 

 

4.2 ANÁLISE SEQUENCIAL DOS TESTEMUNHOS 

 

 A análise sequencial dos testemunhos consistiu da descrição macroscópica dos 

mesmos como parte da caracterização do sistema deposicional e análise qualitativa da 

porosidade, a partir da individualização de fácies, suas associações e sucessões verticais. Os 

oitenta metros descritos representam os intervalos 296-350,20 m (Poço 1) e 279,00-315,20 m 

(Poço 2) cujas profundidades máximas dos poços atingiram 400 m e 500 m, respectivamente. 

Os principais critérios da macroscopia foram litologia/mineralogia, textura (tamanho, seleção 

e arredondamento dos grãos), cor, estruturas sedimentares, contatos (abruptos e gradacionais) 

e espessura das fácies (TUCKER, 2003). 
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  Os códigos e a nomenclatura das fácies foram adaptados de Miall (1992 e 1996). Nos 

códigos, a letra maiúscula é referente à litologia e a minúscula à estrutura sedimentar. Para 

registrar características peculiares da fácies, optou-se pelo acréscimo de uma letra minúscula 

em caixa baixa (EYLES; EYLES, MIALL; 1983), denominadas nesse trabalho de subfácies. 

Fácies geneticamente relacionadas foram agrupadas em associações e levantadas em perfis 

verticais (escala 1:250) para entender o empilhamento estratigráfico e a distribuição lateral 

(correlação de fácies (WALKER, 1992; POSAMENTIER; WALKER, 2006). As seções 

colunares foram confeccionadas em escala 1:200, utilizando-se o software livre Sedlog 3.0.  

A análise qualitativa da porosidade consistiu na delimitação visual de intervalos com 

impregnação diferenciada de óleo na rocha. Essa análise visou à identificação de 

heterogeneidades que afetam a qualidade das fácies do reservatório. Foram caracterizados 

intervalos completamente impregnados, parcialmente impregnados e sem vestígios de 

impregnação por óleo representativa de variações de permeabilidade e porosidade. 

 

4.3 LEITURA DE CURVAS DE PERFIS GEOFÍSICOS 

 

As leituras foram realizadas nos perfis de raios gama e densidade de ambos os poços. 

Os raios gama constituem ondas eletromagnéticas emitidas espontaneamente pelo isótopo 

radioativo de potássio e pelos elementos radioativos da série urânio-tório presentes nos 

minerais das formações geológicas (SCHLUMBERGER, 1989). Nos testemunhos o objetivo 

principal da leitura dessa ferramenta é a distinção entre litologias com altas e baixas leituras 

de radioatividade representativas de potenciais reservatórios (menor radioatividade) e não 

reservatórios (maior argilosidade) já que esses elementos radioativos tendem a se concentrar 

nas argilas e nos folhelhos que atuam como selantes.  

Variações na curva de raios gama ao longo da profundidade total dos poços indicam 

variações litológicas limitadas por discordâncias registradas por presença de pelitos (valores 

elevados de radioatividade) e formações “limpas” como rochas carbonáticas e quartzo-

arenitos com níveis muito baixos de radioatividade (ROSA, 2006; ROSA et al., 2008). No 

caso desse trabalho as variações nas curvas dos perfis dos poços permitiu a identificação das 

superfícies estratigráficas chaves tanto de distribuição regional como de discordâncias em 

nível do reservatório estudado. 

 O perfil de densidade registra as variações de densidade de elétrons das rochas 

atravessadas pelo poço indicativas de variações de porosidade (SCHLUMBERGER, 1989). A 

ferramenta de perfilagem emite raios gama de média energia (partículas de alta velocidade) de 
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uma fonte radioativa (
60

Co ou 
137

Ce), que se chocam contra os elétrons da formação e se 

dispersam com energia reduzida (Efeito Comptom). Quanto menos elétrons na formação, 

maior a probabilidade de retorno dos raios gamas induzidos e, consequentemente, maior 

porosidade (menor densidade) e vice versa (SERRA, 1984)  

Nesse trabalho as leituras de perfis de densidade foram restritas às litologias dos 

intervalos testemunhados nos dois poços. A interpretação dos perfis foi integrada com os 

dados geológicos da descrição dos testemunhos, o que permitiu correlacionar intervalos 

permeáveis a impermeáveis tanto pela variação na argilosidade (perfil de raios gama) como 

pelo volume poroso (perfil de densidade) das rochas (ROSA, 2006; ROSA et al., 2008). 

 

4.4 MICROSCOPIA ÓPTICA  

 

A microscopia óptica foi empregada para descrições qualitativa e quantitativa de 

setenta e nove lâminas delgadas referentes a arenitos presentes nos dois poços estudados. 

As lâminas foram impregnadas a vácuo, com resina epóxi azul (para realçar a 

visualização dos poros), segundo a técnica de Cesero; Mauro; De Ros (1989). As sessenta e 

duas lâminas acrescentadas para esse estudo foram confeccionadas no laboratório Spectrum 

Petrographics Inc., em Washington (EUA). 

Os atributos descritos nas lâminas alimentaram as seguintes interfaces do software 

Petroledge
®
: (1) identificação da descrição, (2) análise macroscópica, (3) análise 

microscópica e (4) composição. As interfaces 2 e 3 são entradas de dados qualitativos e a 

quarta suporta a descrição quantitativa (ENDEEPER, 2011). Os atributos de entrada da 

interface 2 (macroscopia) foram estrutura/escala, tamanho de grão modal, cor, seleção, forma 

das partículas e fábrica. Na interface 3 (microscopia), foram inseridos dados sobre 

estrutura/escala, textura, fábrica e contatos. A interface composição (quantitativa) foi 

carregada com a descrição detalhada e contagem de 300 pontos/lâmina agrupados em 

constituintes primários, diagenéticos e porosidade.  

Diferentes atributos foram descritos para os constituintes primários (identificação e 

localização), diagenéticos (identificação, hábito, localização, relação paragenética, 

constituinte da relação paragenética e localização primária) e porosidade (tipo, localização 

primária e relação paragenética). 

No módulo de consulta (PetroQuery) do sistema Petroledge foram geradas as 

classificações textural e de proveniência para o conjunto de amostras descritas. Nesses 

estudos utilizou-se microscópio petrográfico de luz polarizada Nikon Optiphot-pol e a versão 
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Acadêmica do Petroledge. Lâminas com cimento carbonático foram tingidas com solução de 

0,15% de ácido clorídrico, 1% de ferricianeto de potássio e 0,1% de alizarina (FRIEDMAN, 

1959; DICKSON, 1966) para identificar o tipo de carbonato presente. 

 

4.5 INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE ANÁLISES AUXILIARES 

 

Nessa etapa foram interpretados dados de análises de MEV/EDS, EBSD/EDS, DRX e 

de petrofísica fornecidos pela PARTEX-BRASIL. Imagens de MEV auxiliaram na 

observação da morfologia de constituintes e de relações diagenéticas não determinadas 

satisfatoriamente pela microscopia óptica. Foram capturadas dezessete imagens de MEV e 

analisados seis pontos com EDS em duas lâminas delgadas do poço 1. 

Imagens de EBSD auxiliaram no reconhecimento de fases minerais semelhantes a 

partir de contrastes nos níveis de cinza resultantes de diferenças de peso atômico dos 

constituintes (NEUMANN; SCHENEIDER; NETO, 2004). A empresa cedeu 36 imagens de 

EBSD com 20 pontos de análise por EDS em quatro lâminas delgadas do poço 1. O 

microscópio eletrônico utilizados foi um Phillips XL-30. Resultados analíticos de EDS 

forneceram valores e gráficos composicionais de constituintes primários e diagenéticos.  

As análises por difratometria de raios-X, método do pó, foi empregada para identificar 

minerais de argila presentes nos arenitos como partículas de dimensões inferiores a 5 µm. Foi 

interpretado o gráfico de uma amostra orientada, seca ao ar, saturada com etileno-glicol e 

calcinada a 500ºC por quatro horas, em difratômetro Siemens D5000 Kristalloflex. Análises 

petrofísicas realizadas em plugs de treze lâminas e cedidas pela PARTEX-BRASIL (poço 1), 

representam os dados de porosidade e permeabilidade utilizados neste trabalho.  

Além desses resultados analíticos liberados pela empresa foram acrescentadas seis 

análise de isótopos de oxigênio e carbono em cimento carbonático identificados nos dois 

poços. Foram coletadas frações de carbonatos presentes em arenitos com fábrica sustentada 

por grãos e cimento, em preenchimento de cavidades de marcas de raízes e em paleossolos. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Isótopos Estáveis (LABISE) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). O pó das amostras reagiu com ácido ortofosfórico (100%), a 

25°C, durante 12 horas para liberação do CO2 com posterior extração numa linha de alto 

vácuo segundo o método de Craig (1957). Os resultados obtidos foram registrados em partes 

por mil (‰) referente ao padrão internacional VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As análises dos dados resultaram na determinação das superfícies estratigráficas e 

tratos de sistemas relacionadas aos dois poços estudados, o sistema deposicional relacionado 

com as fácies descritas nos testemunhos e os eventos diagenéticos associados conforme 

apresentado nos itens a seguir. 

 

5.1 SUPERFÍCIES ESTRATIGRÁFICAS E TRATOS DE SISTEMAS NOS POÇOS 

 

 As seções sísmicas, previamente interpretadas, em conjunto com os perfis 

compostos dos poços 1 e 2 permitiram a contextualização cronoestratigráfica dos 

reservatórios, objetos de estudo deste trabalho. Nas interpretações das seções sísmicas das 

linhas de locação dos poços foram delineados refletores sub horizontais atribuídos ao topo das 

unidades Açu-4 e Açu-3 (Poço 1) e Açu 3 e Açu 2 (Poço 2), além do embasamento cristalino 

(Figura 5.1).  

O objetivo da análise dos poços foi testar a continuidade, para oeste, de arenitos 

portadores de óleo na interface Açu 4/Açu 3 (linha amarela na figura 5.1). Essa interface 

corresponde ao Marco 1 (VASCONCELOS; LIMA NETO; ROSS, 1990) e à discordância 

limítrofe da base da  sequência K86 (PESSOA NETO et al., 2007). Estes últimos autores 

correlacionam o limite Açu 3/Açu 2 à discordância no topo da sequência K70. O limite 

superior da unidade Açu 4 (realçada em vermelho na figura 5.1B) representa a passagem dos 

depósitos siliciclásticos da Formação Açu para os carbonáticos da Formação Jandaíra.  

Nos dois poços há o registro da interface Açu 3/Açu 4. Apenas no poço 1 foi 

identificado o limite Açu 4/Jandaíra. A primeira (Marco 1)  é um importante registro 

estratigráfico mapeável em campos produtores de hidrocarbonetos como Alto do Rodrigues e 

Estreito (VASCONCELOS; LIMA NETO; ROSS, 1990). A segunda representa a superfície 

de inundação máxima do Cretáceo Superior com distribuição regional ao longo da Bacia 

Potiguar e coincidente com o limite Açu 4/Jandaíra. 

Análises sismoestratigráficas revelaram que passagem Açu-4/Jandaíra é marcada por 

um horizonte sísmico, denominado verde (HZ VRD), de grande continuidade, geralmente de 

alta amplitude e fácil rastreamento (GIL, 1997). A configuração e as terminações das 

reflexões sísmicas, com terminação em downlap sobre o HZ VRD, associadas a conjuntos de 

fácies sobrepondo ambientes mais rasos aos mais profundos, confirmaram a interpretação 

desse horizonte como uma superfície de inundação máxima.  
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Figura 5.1 – Locações e seções sísmicas em que estão inseridos os poços 1 e 2.  (A) mapa do topo da Formação Açu com os pontos de locações dos poços 1 e 2; (B e C) seção 

sísmica da linha de locação do Poço 1 e 2, respectivamente, indicando as profundidades dos poços e superfícies estratigráficas que limitam unidades da Formação Açu e 

embasamento. Os dois poços registram a discordância correspondente ao topo de Açu 3, sotoposta por Açu 4, que representa a área de interesse para hidrocarbonetos. 

 
Fonte Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 



46 

 

   

Essa superficie registra ainda o pulso transgressivo global (Neocenomaniano-

Eoturoniano) cujo máximo transgressivo corresponde às mudanças microfaunísticas 

registradas na porção centro-leste da Bacia Potiguar (VIVIERS; REGALI, 1987). Devido ao 

pulso transgressivo ser correlacionável ao HZ VRD, Gil (1997) passou a denominá-lo de 

Superfície de Inundação Máxima do Turoniano Inferior (SIM Ti), posicionada na base do 

carbonato, devido às terminações em downlap de fácies mistas siliciclástica/carbonática.  

A SIM Ti também foi mapeada por Santos (2009), ao realizar análise estratigráfica 

baseada nos conceitos da Estratigrafia de Sequências e caracterização faciológica de depósitos 

emersos da Formação Açu. A mesma foi denominada de LS3+ST3 por coincidir com um 

limite de sequência (LS3) e uma superfície transgressiva (ST3), respectivamente. A partir da 

integração de dados de poços distribuidos em três seções regionais que abrangem as locações 

dos poços estudados neste trabalho (Figura 5.2A), Santos (2009) dividiu a Formação Açu em 

duas sequências estratigráficas (SEQ1 e SEQ2), ambas compostas por tratos de sistemas de 

nível baixo (TSNB 1 e 2), transgressivo (TST 1 e 2) e nível alto (TSNA 1 e 2) conforme a 

figura 5.2B. 

A figura 5.2A, mostra a proximidade das locações dos poços 1 e 2 com a seção A-A', 

além da coincidência na orientação das seções sísmicas dos poços 1-2 e da seção dip (C-C'), 

ambas transversais em relação à primeira. Devido à significativa diferença nas escalas de 

trabalho optou-se por  uma correlação individual dos poços com as seções regionais de Santos 

(2009). Nesse caso, fez-se a correlação de superfícies estratigráficas e os respectivos tratos de 

sistema nas seções A-A' e C-C' com os intervalos correspondentes no poços 1 e 2. 

Nas duas seções de correlação há o registro da passagem Açu 4/Jandaíra (discordância 

LS3+ST3) e a superfície de inundação máxima (SIM2) da SEQ2. O intervalo entre ambas é 

representado pelo TSNA2 (Figura 5.2B). Os testemunhos analisados neste trabalho foram 

cortados em intervalos localizados abaixo da SIM2 inseridos no trato transgressivo (TST2) da 

SEQ2 (Figura 5.2B).  

 

5.1.1 Contexto estratigráfico 

 

A interpretação de seções sísmicas integradas com perfis compostos dos poços 1 e 2  

conduziu à identificação de importante discordância regional registrada no limite entre os 

depósitos carbonáticos da Formação Jandaíra e os silicilásticos da Formação Açu. A 

discordância LS3+ST3 corresponde à superfície de inundação máxima da passagem 
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Cenomaniano-Turoniano, reconhecida globalmente como o máximo transgressivo do 

Cretáceo Superior (GIL, 1997).  

 

Figura 5.2 – Seções de correlações de poços e arcabouço estratigráfico da Formação Açu. A) seções 

longitudinais das bordas flexural (A-A'), falhada (B-B') e transversal (C-C'). B) Superfícies 

estratigráficas e os tratos de sistemas associados às sequências  

 
Fonte: Santos (2009). 

 

Segundo Pessoa Neto et al (2007), essa susperfície marca o afogamento dos sistemas 

fluviais e estuarinos (porção emersa da bacia) e limita os depósitos de trato de sistemas 

deposicionais transgressivos  (formações Açu, Ponta do Mel e Quebradas).  

A referida discordância é o limite inferior da sequência de 2ª ordem (ou 

supersequência) do Cenomaniano superior/Turoniano superior (CNs/Ts) cujos tratos de 

sistemas transgressivo e de nível baixo são predominantemente siliciclásticos (GIL, 1997). 

Segundo esse autor a supersequência CNs/Ts teve duração aproximada de 4 Ma e registra a 

culminância da transgressão neocenomaniana pelo registro da superfície de inundação 

máxima (SIM Ti)  da passagem Cenomaniano-Turoniano (91,5 Ma). 

Devido ao enfoque dos autores acima serem os sedimentos carbonáticos da Formação 

Jandaíra, principalmente na porção submersa da Bacia Potiguar, as definições das superfícies 

estratigráficas e os tratos de sistemas associados à Formação Açu tiveram como referência o 

trabalho de Santos (2009). O autor definiu as superfícies chaves e as limítrofes dos tratos de 

sistemas deposicionais a partir do mapeamento de avulsões abruptas e transicionais da 

Formação Açu. Nesse contexto, a superfície de inundação máxima está associada a depósitos 

de sedimentos finos da planície de inundação para áreas continentais. 
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Conforme apresentado na figura 5.3, o contato Açu/Jandaíra é o datum regional 

coincidente com um afogamento regional (LS3+ST3). Os testemunhos dos poços 1 e 2 foram 

cortados logo abaixo da superfície de inundação máxima SIM2, que é o limite superior do 

trato de sistema transgressivo (TST2) da sequência siliciclástica mais jovem (SEQ2). Esse 

arcabouço estratigráfico se desenvolveu num intervalo de modestas taxas de subsidência da 

bacia, com o depocentro principal formando uma grande calha fluvial de orientação NE-SW 

(SANTOS, 2009). O sistema fluvial passou gradativamente, em direção ao mar, para uma 

plataforma rasa siliciclástica a mista, cuja evolução se enquadra no modelo para sucessões 

continentais próximo à linha de costa.  

Devido à zona de interesse dos poços 1 e 2 ser restrita à interface Açu 4/Açu 3 o 

reconhecimento de superfícies estratigráficas internas a esses intervalos são importantes no 

reconhecimento de depósitos portadores de hidrocarbonetos. Trabalho específico sobre a 

unidade Açu 4 (Membro Mossoró) foi realizado por Silva (1991) que definiu marcos 

estratigráficos e parassequências a partir da definição de fácies, paleoambientes e análise 

estratigráfica do intervalo Mesocenomaniano/ Eoturoniano. 

A partir de um refinamento cronoestratigráfico de alta resolução, Silva (1991) 

interpretou a ocorrência de duas sequências deposicionais compostas por tratos de sistemas de 

mar baixo, transgressivo e de mar alto (sequência inferior) e por tratos de mar baixo e 

transgressivo (sequência superior). Superfícies de inundação marinha foram identificadas na 

base de (1) níveis de folhelho, (2) de  corpos arenosos ou suas superfícies correlativas ou (3) 

de intervalos argilosos, limitantes de parassequências ou conjunto de parassequências.  

Esse nível de refinamento é importante na identificação e previsão de 

heterogeneidades internas dos reservatórios, principalmente nas etapas de exploração e 

explotação de petróleo. Procedimento semelhante é proposto neste trabalho para o intervalo 

testemunhado nos dois poços. Nesse caso, é necessário realizar análise faciológica, visando à 

interpretação do ambiente sedimentar e sua influência na distribuição das fácies sedimentares 

e na geração de heterogeneidades nos depósitos portadores de hidrocarbonetos. 

O reconhecimento das superfícies estratigráficas e a respectiva análise de fácies do 

intervalo alvo de estudo deste trabalho serão apresentados no item 5.2, incluindo as 

discussões sobre a caracterização do sistema deposicional.  

 

 



49 

 

   

Figura 5.3 – Superfícies estratigráficas e tratos de sistemas em que estão inseridos os poços 1 e 2. A) correlação do poço 1 com a seção A-A'  e B) do poço 2 com a seção C-C' 

 
Fontes: Santos (2009); PARTEX-BRASIL (com modificações). 
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5.2 FÁCIES SEDIMENTARES 

 

 Foram classificadas nove fácies sedimentares nos testemunhos dos poços 1 e 2, sendo 

oito clásticas (uma conglomerática, cinco arenosas e duas pelíticas) e uma não clástica 

(paleossolo). A litologia e a estrutura foram os critérios utilizados na definição das diferentes 

fácies, porém, variações no arranjo interno das estruturas e presença de bioturbação, 

permitiram a definição de quatro subfácies.   

As litologias predominantes são arenitos finos a médios com estratificação cruzada 

acanalada (Aa), planar (Ap) e de baixo ângulo (Ab), além de arenitos com laminações 

horizontal (Ah) e cavalgante (Ac). A laminação horizontal (Ah) apresenta variações internas 

para wavy e flaser indicadas pelas subfácies Ahw e Ahf, respectivamente. 

Os pelitos exibem estrutura maciça (Pm), localmente bioturbados (subfácies Pmb) e 

laminação predominantemente horizontal(Ph) a lenticular (subfácies Phl). A classificação, os 

códigos e a interpretação adotados nesse trabalho foram baseados em Miall (1996) e são 

apresentados no quadro 5.1.  

 

Quadro 5.1 – Quadro de fácies e a respectiva interpretação adotada nos poços estudados. 

Compilado de Miall (1996) 

 

Classificação e códigos 

de fácies desse trabalho 

 

Código 

Miall (1996) 

 

Estruturas sedimentares 

 

Interpretação 

Conglomerados clasto- 

suportados - C 

 

Gh 

Acamamento horizontal 

incipiente 

Barras longitudinais, depósitos 

residuais (lag)  

Arenitos com 

estratificação cruzada 

acanalada - Aa 

 

St 

Estratificação cruzada 

acanalada em grupo 

Dunas com cristas sinuosas e 

lingoides (3-D) 

Arenitos com 

estratificação cruzada  

planar - Ap 

 

Sp 

Estratificação cruzada 

planar em grupo ou 

isolada 

Barras lingoides e transversais 

(dunas 2-D) 

Arenitos com laminação 

horizontal - Ah 

 

Sh 

Laminação horizontal 

com lineação de partição 

Fluxo planar (regime de fluxo 

crítico) 

Arenitos com 

estratificação cruzada de 

baixo ângulo - Ab 

 

Sl 

Estratificação cruzada 

de baixo ângulo (<15º) 

Preenchimento de sulcos; 

erosão de dunas, antidunas 

Arenitos com laminações 

cruzadas cavalgantes - Ac 

Sr Laminações cruzadas 

cavalgantes 

 

Regime de fluxo inferior 

Pelitos maciços - Pm Fr Maciça, marcas de 

raízes, bioturbação 

Base de solos incipientes 

Pelitos com laminação 

horizontal - Ph 

Fl 

 

Laminações finas, 

ripples muito pequenas 

Overbank, canais abandonados 

depósito de inundação 

Paleossolos - P P Feições pedogênicas:  Solos com precipitação química 
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5.2.1 Descrição e interpretação individualizadas das fácies 

 

As nove fácies foram reconhecidas nos dois poços e particularizam combinações de 

litologias e estruturas sedimentares físicas e biológicas, cujas espessuras e distribuições 

variam ao longo dos poços estudados. No Poço 1, foram testemunhados dois intervalos (296 a 

314 m e 332 a 350 m), totalizando 44 m, com recuperação de 43 m. No poço 2, foi 

testemunhado o intervalo de 279 a 315 m, sendo recuperados 37 m. As subfácies Ahw e Ahf e 

Phl foram reconhecidas apenas em intervalo único do poço 2.  

 

5.2.1.1 Fácies conglomerado clasto-suportado (C) 

 

Compreende conglomerados suportados predominantemente por intraclastos de argila 

e raros de composição carbonática com tamanhos de grânulos a seixos, Os intraclastos 

predominantes são subarredondados a subangulosos, de colorações acinzentada, amarronzada 

e esverdeada. Estão imersos em matriz arenosa, média a grossa, quartzosa, com grãos 

subarredondados a subangulosos e pobremente selecionadas (Figura 5.4A). A fácies C ocorre 

como intercalações de 0,2 a 0,5 m, em contatos abruptos (com Ah e Ap), gradacionais (com 

Aa e Pm) e, localmente erosivos (com Ap).  

Exibe incipiente estratificação horizontal, definida por intercalações de matriz arenosa 

e níveis de intraclastos mais finos (grânulos e seixos menores). Essa estrutura foi observada 

em intercalações de C com as fácies arenosas mais finas (Ah e Ap). Nos demais casos 

(intercalações com Aa e Pm), os conglomerados são maciços.  

A fácies C pode ser interpretada como resultante do deslocamento de formas de leito 

longitudinais de depósitos residuais de fundo de canal. São conglomerados intraformacionais, 

transportados por correntes de tração de alta energia, liberados penecontemporaneamente à 

erosão de canais ou dissecação da linha de costa, dentre outras possibilidades, com 

subsequente retrabalhamento (TUCKER, 2003).  

 

5.2.1.2 Fácies arenito com estratificação cruzada acanalada – Aa 

É formada por arenitos médios a finos, quartzosos, feldspáticos, micáceos e 

acinzentados. São moderadamente a pobremente selecionados, com grãos subarredondados a 

subangulosos arranjados em sets de estratificação cruzada acanalada. Os sets estão dispostos 

em contato angular com a fácies Ah e são realçados pela presença de intraclastos argilosos 

finos a grossos (Figura 5.4B) e cimento carbonático.  
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Figura 5.4 – Fácies identificadas nas sucessões dos poços estudados. (A) conglomerados clasto- 

suportados; (B) arenito com estratificação cruzada acanalada; (C) arenito com estratificação cruzada 

planar; (D) arenito com estratificação cruzada de baixo ângulo; (E) arenito com estratificação 

horizontal; (F) arenitos com laminação cavalgante; (G) pelito maciço; (H) pelito laminado e (I) 

paleossolo com laminação cavalgante preservada. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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A inclinação dos foresets varia de 10 a 20º, em direção única. Localmente os arenitos 

são conglomeráticos, principalmente nos contatos gradacionais com a fácies C, sotoposta. É 

mais expressiva no poço 2 onde ocorre como um intervalo contínuo de 5,3 m em contato 

abrupto com as fácies Ab e gradacional com Pm. 

Os intraclastos apresentam variação vertical de granulometria em que os grossos se 

concentram na base do arenito, e os mais finos, para o topo, onde se dispõem como drapes 

nos planos de estratificação. A formação de arenitos com estratificação cruzada acanalada está 

relacionada a processo de migração de dunas 3D (MIALL, 1996). O predomínio de grãos 

moderadamente a pobremente selecionados e orientação única dos sets favorecem a 

interpretação desses arenitos como depósitos de forma de leito fluviais. A inclinação dos 

foresets (10 a 20º), associada à granulometria grossa dos sets arenosos, sugere a formação em 

frentes de barras com suaves ângulos de inclinação (SMITH, 1970). 

 

5.2.1.3 Fácies arenito com estratificação cruzada planar – Ap 

 

 Compreende arenitos quartzosos, micáceos, com cimentação calcítica e localmente 

argilosos. São finos a médios, bem selecionados, com grãos subarredondados a subangulosos 

e coloração acinzentada, formando camadas de 0,3 a 3,10 m de espessura. Os foresets são 

unidirecionais e apresentam inclinação em torno de 20º, com presença de drapes de argila 

(Figura 5.4C), micas e fragmentos carbonosos com pirita associada, nos arenitos finos. 

Localmente apresentam estrutura interna sigmoidal com drapes de argila nos sets, truncados 

por pelitos com bioturbação, responsável pela destruição parcial da estratificação cruzada.  

Nos arenitos médios ocorrem intercalações mais argilosas (Ab, Ac, Pm e Ph) e da 

fácies conglomerática C que desenvolvem contatos abruptos. A espessura dos sets diminui 

com a granulometria. Sets milimétricos caracterizam arenitos finos de Ap intercalados com 

Ab, Ah e Ac, formando um conjunto de arenitos finos, bem selecionados, com estratificações 

horizontais a cruzadas de baixo ângulo, truncantes e com bioturbação na base. Alguns estratos 

são ligeiramente convexos para cima.  

É possível que o truncamento por pelitos esteja relacionado com períodos de menor 

energia o que permitiu a melhor preservação da estrutura primária. Na ausência desses pelitos, 

ocorre severa destruição da estrutura primária pela bioturbação, resultando em aspecto maciço 

do arenito, além de formação de concreções de calcita. 



54 

 

 

 A formação da fácies Ap é interpretada como resultado da migração de barras com 

cristas retas (dunas 2D) depositadas em regime de fluxo inferior e possivelmente associada 

com barras fluviais (COLLINSON, 1996; MIALL, 1996). 

 

5.2.1.4 Fácies arenitos com estratificação cruzada de baixo ângulo – Ab 

 

Caracteriza-se pela ocorrência de arenitos quartzosos, muito finos, com matriz síltico-

argilosa. São moderadamente selecionados, acinzentados, com predomínio de grãos 

subarredondados. A alternância de estratos quartzosos e com matriz deposicional argilosa 

caracteriza uma sedimentação rítmica (Figura 5.4D). Ocorre como intercalações de 0,2 a 1,0 

m de espessura e em contatos abruptos com Ap, Ah, Ac e Pm. Corresponde à fácies Sl 

originada na transição entre fluxos subcríticos e supercríticos a partir da erosão de dunas 

(MIALL, 1996). 

 Normalmente está associada com fácies de arenitos finos exceto quando intercalada 

com arenitos médios da fácies Ap. Nesse caso, representa porções mais lamosas, típicas de 

períodos de menor energia dos canais. 

 

5.2.1.5 Fácies arenito com laminação horizontal – Ah 

 

Compreende arenitos quartzosos, micáceos, com cimento calcítico, localmente 

piritosos e bioturbados. São arenitos finos a muito finos, cinza-esbranquiçados a cinza 

escuros, moderadamente a bem selecionados, com grãos subarredondados. A espessura dessa 

fácies varia de 0,2 a 3,10 m e as mesmas desenvolvem contatos abruptos com as fácies Ac, 

Ap, Ab e C (base). A laminação predominante é a plano-paralela, ocorrendo, 

subordinadamente, laminações wavy (Ahw) e flaser (Alf), caracterizando pacotes heterolíticos. 

A laminação plano-paralela é delineada por sedimentação rítmica de níveis de areia e 

intraclastos argilosos finos (Figura 5.4E). A fácies Ah é mais representativa no poço 1 onde 

são comuns intercalações com pelitos esverdeados (Pm), em contato abrupto.  

No poço 2 esta fácies exibe variação interna e particulariza um pacote arenoso de 5 m 

de espessura que registra as subfácies Ahw e Ahf, intercaladas em Ac e Ap, sobreposta, em 

contato gradacional, com pelitos da subfácies All. O referido pacote particulariza os arenitos 

de coloração cinza escuro, piritosos, bioturbados em contato com os pelitos e com fragmentos 

carbonosos e micáceos nos foresets. A tonalidade mais escura associada com pirita e 

fragmentos carbonosos sugere a deposição desses pelitos em áreas alagadas e com nível 
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freático próximo da superfície, caracterizando condições ambientais úmidas. A presença de 

bioturbação (Planolitos) pode ser indicativa de influência de maré.  A fácies Ah pode 

representar as condições de transição de fluxo subcrítico para supercrítico (MIALL, 1996).  

 

5.2.1.6 Fácies arenito com laminação cruzada cavalgante – Ac 

 

É formada por arenitos quartzosos, micáceos, finos a muito finos, bem selecionados, 

grãos subarredondados e cor cinza esbranquiçada. Localmente ocorrem concreções de pirita 

de até 2 cm. Ocorre como camadas intercaladas, com espessura de 0,2 a 1 m, em contatos 

abruptos, com as outras fácies arenosas finas (Ah, Ab e Ap). As laminações cavalgantes 

variam de críticas a subcríticas (Figura 5.4F). A formação da fácies Ac pode ser interpretada a 

partir da ação de fluxos de baixa velocidade (<1m/s) com deposição tanto por tração como 

por suspensão (MIALL, 1996). Pode representar o abandono temporário da migração de 

barras ou deposição entre barras ou em áreas de planície de inundação (COLLINSON, 1996). 

 

5.2.1.7 Fácies pelitos maciços – Pm 

 

É composta por siltitos amarronzados e argilitos esverdeados, por vezes bioturbados 

(Pmb). Normalmente ocorrem intercalados entre si, em contatos abruptos e gradacionais, e 

associados a intervalos com desenvolvimento de paleossolos. Os siltitos marrons ocorrem 

como camadas contínuas, localmente arenosas, com espessura de 2,0 a 3,0 m. Já os siltitos 

esverdeados, além de camadas continuas, ocorrem como drapes de até 3 cm de espessura 

intercalados nas fácies Aa e Ah. Exibem feição do tipo Slidenside (Figura 5.4G) sugestiva de 

sobrecarga ou atividade tectônica.  

A fácies Pm é representativa de deposição, a partir de suspensão, de sedimentos finos 

sobre depósitos mais grossos, em planícies inundadas. É comum a presença de areias 

associadas aos pelitos e podem indicar depósitos de espraiamento de crevasse adjacentes ao 

canal principal do rio (SCHERER, 2008). É provável que os siltitos amarronzados indiquem 

deposição, em ambiente oxidante, e os esverdeados, em condições mais redutoras.  

 

5.2.1.8 Fácies pelitos com laminação horizontal – Ph 

 

É uma fácies com duas ocorrências registradas como filme argiloso e intercalação (0,5 

m) que separa dois pacotes de arenitos finos (At), com fragmentos carbonosos e pirita nos 
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sets, daqueles com geometria interna sigmoidal e sem evidências desses dois componentes. O 

filme argiloso está intercalado à fácies Ah, em contato abrupto, e registra bioturbação por 

Ophiomorpha e Palaeophycus. Os argilitos com laminação lenticular são de coloração cinza 

escuro, carbonosos e com pirita. Apresentam pequenas amêndoas de areia muito fina e 

bioturbação por Planolitos (Figura 5.4H). Ocorrem como intercalações de 0,2 a 0,4 m de 

espessura e marca o limite entre os arenitos finos da fácies Ap.  

A fácies Ph representa deposição por suspensão e correntes de fraca tração. A presença 

de areia muito fina pode ser indicativa de corrente de tração com maior energia do que as de 

planície de inundação, como é o caso de depósitos de crevasse splay (MIALL, 1996).  

 

5.2.1.9 Fácies paleossolo – P 

 

A fácies P ocorre associada com Pm, recobrindo pacotes arenosos e caracterizada pela 

presença de caliche, marcas de raízes e tonalidade marrom escuro com manchas esverdeadas. 

São intercalações de paleossolos arenosos a pelíticos com preservação da estrutura primária 

(Figura 5.4I), exceto na presença de bioturbação, onde adquirem aspecto maciço. São 

predominantemente quartzosos, amarronzados a esverdeados, endurecidos e com precipitação 

de concreções de calcita de até 5 mm de diâmetro. Atingem espessura de 0,8 m e apresentam 

contatos gradacionais tanto com os pelitos sobrepostos como com os arenitos sotopostos. A 

presença de paleossolos é atribuída a períodos de exposição (TUCKER, 2003; PIERINI; 

MIZUSAKI, 2007).  

 

5.2.2 Sucessões verticais das fácies 

 

Os perfis verticais dos poços 1 e 2 registram arranjos que individualizam ciclos de 

deposição com estruturação interna e padrões de empilhamento característicos. Em geral, as 

sucessões dos poços registram ciclos deposicionais limitados por superfícies erosivas na base 

(depósitos residuais de canal da fácies C) e evidências de exposição subaérea no topo com o 

desenvolvimento de feições pedogenéticas (fácies P). Internamente, os ciclos mostram 

evidências de interrupção na sedimentação devido à presença de bioturbação.  

O padrão de empilhamento dos ciclos apresenta mudança de litologia e granulometria 

limitando parassequências com granodecrescência ascendente, formadas por conglomerado 

basal, arenitos intermediários e pelitos no topo (Figura 5.5). O padrão vertical dos ciclos 

sugere um sistema fluvial para as duas sucessões representativas dos poços.  
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Figura 5.5 – Perfis litoestratigráficos verticais dos poços 1 e 2, mostrando ciclos com padrão com granodecrescente ascendente. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.2.3 Associações de fácies 

 

Considerando-se as interpretações individualizadas e a distribuição vertical das fácies, 

foram definidos dois grupos de associações de fácies referentes a preenchimento de canal 

(A1) e de áreas externas próximas (A2) e distantes (A3) dos canais ativos (COLLINSON, 

1996). A associação A2 contempla depósitos de crevasse e A3 a depósitos de planície de 

inundação. A distribuição das associações de fácies A1, A2 e A3 nos testemunhos coletados 

nos poços 1 e 2 é apresentada nos apêndices A (poço 1) e B (poço 2). 

  

5.2.3.1 Associação de preenchimento de canal fluvial – A1  

 

 A associação A1 representa 31 % do total das seções colunares dos poços 1 e 2 e 

predomina como depósitos arenosos mais grossos (Aa e Ap) intercalados por arenitos finos 

(Ah, Ac e Ab). A distribuição vertical das fácies define ciclos granodecrescentes ascendentes, 

limitados por base erosiva conglomerática (fácies C) e topo pelítico (fácies Pm) com 

paleossolos associados (fácies P).  Os ciclos em que predomina Ap representam episódios 

de menor energia de deposição pela presença de intercalações de arenitos mais finos das 

fácies Ab e Ah, com matriz detrítica acima de 20%, em contato abrupto com arenitos da 

fáceis Aa, e Ap (Figuras 5.6A e E). A presença de níveis argilosos bioturbados (Figura 5.6C) 

também é indicativa de menor energia deposicional. Os intraclastos argilosos ocorrem como 

delgadas intercalações (Figura 5.6D) e raramente dispersos em Ap. Internamente, a 

estratificação cruzada planar exibe contato tangencial dos foresets. 

A base dos ciclos em que predomina Aa é marcada por concentração de intraclastos 

argilosos (Figura 5.6H), raros nos demais intervalos (Figura 5.6I), em contato gradacional 

com pelitos sotopostos. O topo dos ciclos é marcado pela presença de paleossolos e recoberto 

por pelitos. 

 Os conglomerados basais são representativos de depósitos residuais (lag) formados 

por intraclastos argilosos e carbonáticos (raros) oriundos das planícies próximas ao canal e 

depositados como carga de fundo por processos de tração. Os arenitos com estratificação 

cruzada acanalada (Aa) correspondem à migração de barras com cristas sinuosas, por fluxo 

unidirecional em regime de fluxo inferior. Já os arenitos com estratificação cruzada planar 

(Ap) indicam migração de dunas de cristas retas por fluxo unidirecional em regime de fluxo 

inferior. 
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Figura 5.6 – Dois intervalos representativos da associação de fácies de preenchimento de canal fluvial (A1), limitados pelas setas brancas nas caixas à 

esquerda e distribuição vertical na seção colunar (indicadas por setas pretas). As fotografias menores (indicadas nas caixas à esquerda) registram (A) fácies Ab 

(>20% argila); (B) drapes de argila e cimento carbonático em foresets da fácies Ap; (C) nível argiloso com bioturbação da fácies Ah; (D) intercalação de 

fácies C; (E) contato abrupto de fácies Ah (>20% argila) e Ap; (F) cimentação carbonática na fácies Ap; (G) contato abrupto da associação A1 com pelitos da 

fácies Pm; (H) fácies Aa com intraclastos argilosos e (I) sem intraclastos. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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As intercalações de Ah e Ab evidenciam a diminuição da granulometria e da espessura 

dos sets em direção ao topo dos ciclos, além do aumento da deposição de argila. A associação 

A1 é atribuída a canal fluvial devido à presença de ciclos com base erosional conglomerática; 

natureza granodecrescente ascendente com estrutura interna dos sets típicas da diminuição 

gradativa da lâmina d'água e escassa bioturbação (restrita a níveis argilosos). A influência de 

maré é indicada por traços fósseis de água salobras (Ophiomorpha e Palaeophycus) em filme 

argiloso e foresets de baixo ângulo com drapes de argilas associados e cimentação 

carbonática. 

Nas curvas de raios gama a associação de preenchimento de canal fluvial mostra 

assinatura na forma de sino indicando valores de argilosidades baixos na base que aumentam 

progressivamente para o topo caracterizando aumento na quantidade de sedimentos argilosos 

em direção à porção superior. Sowek et al (2013) descrevem que depósitos de canais fluviais 

de alta sinuosidade (típicos de sistema fluvial meandrante) apresentam diminuição da 

granulometria e aumento da argilosidade para o topo, repercutindo num padrão em sino da 

curva de raios gama, semelhante ao observado neste trabalho. 

 

5.2.3.2 Associação de crevasse - A2 

 

Essa sucessão tem maior representatividade no poço 1 e totaliza 37% das seções 

colunares dos poços. Agrupa fácies de arenitos finos a muito finos (Ab, Ac, Ap e Ah) com 

intercalações de pelitos maciços esverdeados (Pm) e cinza escuros laminados (Ah) e a 

respectiva subfácies com bioturbação (Pmb). No poço 2, a subfácies Pmb separa dois 

conjuntos de arenitos da sucessão A2 diferenciadas pela geometria interna da estratificação 

cruzada e pelo tipo de sedimento nos foresets.  

No conjunto inferior, a fácies Ap apresenta padrão interno da estratificação em forma 

sigmoide caracterizada por variações de inclinação dos foresets que definem estratos 

horizontais (base e topo) limitantes de sets com aumento progressivo da inclinação e posterior 

retorno à horizontal.  Nesse conjunto, níveis argilosos de Pmb truncam a fácies Ap 

propiciando a destruição da estratificação cruzada sigmoidal, sotoposta ao truncamento, pela 

presença de bioturbação. No poço 1, não há registro dos níveis de Pmb e apenas vestígios da 

estratificação cruzada foram preservados; a sucessão exibe estrutura quase maciça associada à 

presença de concreções de calcita. 

 No conjunto sobreposto à subfacies Pmb, a fácies Ap não apresenta padrão sigmoide 

da estratificação e o pacote consiste de intercalações truncadas de Ab, Ac e Ah. Esta última 
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mostra variação para estratificações wavy e flaser, em direção ao topo. Os planos das 

estruturas sedimentares desse conjunto são realçados pela deposição de fragmentos 

carbonosos, intraclastos argilosos finos e micas. Pirita de granulometria fina ocorre 

disseminada no conjunto. O contato inferior é gradacional, marcado por intervalo com 

bioturbação associada e aumento na quantidade de argila que culmina com o intervalo 

argiloso com laminação lenticular de Pmb. 

 

5.2.3.3 Associação de planície de inundação – A3 

 

A associação A3 perfaz 32% das seções dos poços em que predominam sedimentos 

finos depositados por suspensão, associados com areias, que recobrem depósitos arenosos. 

Nos testemunhos descritos, os depósitos de planície de inundação estão associados ao 

desenvolvimento de laguna e paleossolos. A laguna é restrita ao poço 2 e formada por pelitos 

cinza-escuros com laminação lenticular (subfácies Phl), carbonosos, piritosos e intensa 

bioturbação por Planolitos (Figura 5.4H). Os pelitos com paleossolos associados são marrons 

avermelhados e esverdeados (Pm), localmente bioturbados (subfácies Pmb) e com estrutura 

tipo slickensides (Figura 5.4G). 

O único registro de A3 como depósito de laguna (Figuras 5.7/foto superior à esquerda) 

sugere condições de deposição em clima úmido (lençol freático próximo à superfície e alta 

precipitação) que permite a formação de pântanos e lagos, associados à planície de inundação 

(SCHERER, 2008). Condições úmidas e redutoras podem ser confirmadas pela presença de 

fragmentos carbonosos e pirita microcristalina. Sugere-se ainda uma influência de marés 

nesses depósitos devido à presença de Planolitos. 

Os pelitos amarronzados e esverdeados predominam no topo de A3 e gradam para 

paleossolos arenosos cujas feições pedogenéticas afetam os arenitos sotopostos, preservando a 

estrutura primária (Figura 5.8 C e F). Representam registro de intervalos de exposição 

subaérea devido ao desenvolvimento de calcretes e presença de marcas de raízes e 

bioturbação (Figura 5.8 A, B, D e E). 
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Figura 5.7 – Dois intervalos de associação de fácies de crevasse (A2), limitados pelas setas brancas nas caixas da esquerda e os respectivos intervalos na seção 

colunar. As fotografias menores registram arenitos com laminação (A) wavy e (B) flaser; (C) estratificação cruzada planar com fragmentos carbonosos nos 

foresets; (D, E, F e G) bioturbação destruindo a estrutura primária; (H) porção basal de estratificação cruzada com arranjo interno sigmoide mostrando 

variação na inclinação dos foresets a partir da horizontal 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 



63 

 

 

Figura 5.8 – Dois intervalos de associação de fácies de planície de inundação (A2) com paleossolos associados (A, B, D e E) limitados pelas setas brancas nas 

caixas da esquerda e os respectivos intervalos na seção colunar. As fotografias menores apresentam bioturbação; arenitos sotopostos aos peleosolos sujeitos a 

processos pedogenéticos e com preservação da estratificação cruzada e laminação cavalgante, respectivamente (C e F); marcas de raízes preservadas em 

paleossolo (E). 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.2.4 Correlação estratigráfica dos intervalos testemunhados 

 

Conforme apresentado no item 5.1, o registro litológico dos perfis compostos dos 

poços 1 e 2 é caracterizado pelo pacote carbonático da Formação Jandaíra (200 a 250 m de 

espessura) sobreposto aos depósitos silicilásticos da Formação Açu. O limite Jandaíra/Açu, no 

perfil de raios gama, foi adotado como a principal linha de correlação dos perfis verticais 

(datum).  O datum corresponde à discordância SIM Ti (GIL, 1997) e LS3+SR3 (SANTOS, 

2009), conforme figura 5.3. Os intervalos testemunhados atravessaram o limite Açu 4/Açu 3 

coincidente com o Marco 1 (VASCONCELOS; LIMA NETO; ROSS, 1990) ou ST2 

(SANTOS, 2009) e adotada como linha de correlação interna ao reservatório (Figura 5.9).  O 

Marco 1 foi registrado entre os testemunhos 3 e 4 dos poços. Trata-se de intervalo 

pelítico/arenoso (descrição de amostra de calha), parcialmente recuperado na testemunhagem 

do poço 1, reconhecido por uma quebra na porosidade dos perfis de resistividade, ou seja, os 

arenitos acima dessa descontinuidade são mais porosos e menos argilosos. 

No poço 1 foram coletados 5 testemunhos e essa superfície estratigráfica ocorre no 

intervalo de 322 a 332 m de profundidade e sem recuperação. No poço 2 foram cortados 4 

testemunhos e a superfície transgressiva foi registrada na profundidade de 305 a 308 m de 

profundidade. Dessa forma, utilizou-se também essa discordância como uma linha de 

correlação dos perfis verticais dos poços (Figura 5.9).  

A caracterização das associações de fácies, baseada na identificação de fácies 

geneticamente relacionadas e que se sucedem na vertical, revelou a compartimentação do 

reservatório estudado. Nesse caso, as associações de fácies mostram correlações laterais 

representativas das sequências K86 (Açu 4 ou Membro Mossoró) e K84 (Açu 3) separadas 

pela superfície transgressiva Marco 1 (Figura 5.9). Outra importante superfície interna ao 

reservatório correlaciona depósitos pelíticos de planície de inundação representativa de uma 

superfície estratigráfica, atribuída nesse trabalho ao Marco BAL (superfície estratigráfica 

transgressiva do Cenomaniano reconhecida nos reservatórios do Campo Baixa do Algodão) 

conforme identificado por Fanha (1994) e Castro (1993) às proximidades das locações dos 

poços estudados neste trabalho.  

A distribuição das associações de fácies delimitadas nos testemunhos dos poços 1 e 2 

apresenta variações de intensidade de impregnação por hidrocarbonetos (Apêndices A e B). A 

intensa impregnação por óleo nos arenitos da associação de fácies de preenchimento de canal 

(A1) revela seu potencial de zona produtora de óleo. Já a associação de crevasse (A2) agrupa 

fácies parcialmente impregnadas e caracteriza zona com potencial de produção inferior a A1.  
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Os sedimentos finos da associação de planície de inundação não exibem vestígios de 

impregnação por hidrocarboneto. A análise visual da impregnação por óleo revelou que os 

arenitos de granulação média a grossa apresentam melhor potencial para acumulação de 

hidrocarbonetos (Associação A1). Já a associação de depósitos de crevasse (A2) engloba 

fácies parcialmente impregnadas e sem indícios de hidrocarbonetos. A associação de planície 

de inundação (A3) representa barreiras de fluxo. Internamente, as associações A1 e A2 

apresentam heterogeneidades que resultam na distribuição irregular do fluxo de fluidos. No 

caso de A1, as principais heterogeneidades relacionadas à deposição das fácies são as 

intercalações de arenitos finos a argilosos depositados em regime de menor energia, 

associados com níveis de intraclastos finos, nos foresets, e concentração de intraclastos 

argilosos conglomeráticos.  

 

5.2.5 Ambiente deposicional  

 

As associações descritas agrupam fácies formadas a partir de fluxos de fluidos, com 

predomínio de depósitos de tração e de suspensão. Os depósitos de tração correspondem aos 

arenitos com estratificações cruzadas (Aa, Ap e Ab) e conglomerados basais (C). Nesses 

depósitos as correntes transportam a carga sedimentar principalmente por rolamento e 

saltação (SELLEY, 1994).  

Os depósitos gerados por correntes combinam transporte por tração e suspensão e 

estão representados pela sedimentação rítmica de areias finas e argilas das fácies Ah. A 

origem desses depósitos está relacionada à diferença na densidade dos fluidos, por exemplo, a 

salinidade (SELLEY, 1994).  Os depósitos relacionados a transporte por suspensão 

correspondem aos pelitos das fácies Pm e Ph.  

As três associações de fácies são representativas de preenchimento de canal fluvial 

(A1), crevasse (A2) e planície de inundação (A3). O sistema de preenchimento de canal 

fluvial (A1) é caracterizado por distribuição vertical das associações, definindo ciclos 

granodecrescentes ascendentes, com a diminuição das espessuras dos sets para cima, má 

seleção dos sedimentos basais e escassa bioturbação. Nesse sistema, os arenitos das fácies Aa 

e Ap são atribuídos à migração de barras ou dunas com cristas retas e sinuosas, 

respectivamente, por fluxo unidirecional, em regime de fluxo inferior. As intercalações, em 

direção ao topo dos ciclos, de arenitos finos (Ab, Ah) e filmes argilosos bioturbados são 

indicativos de retrabalhamento desses depósitos por processos de marés.  
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Figura 5.9 – Correlação lateral de fácies e compartimentação estratigráfica dos poços. 

 
 Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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Nos perfis de raios gama, a associação A1 apresenta padrão característico do tipo 

“sino” o que sugere um ambiente fluvial meandrante.  A predominância de transporte por 

tração e deposição por acresção lateral é indicativo de depósitos de barras em pontal. Na 

associação A2, predominam litotipos arenosos finos a muito finos, localmente heterolíticos, 

caracterizando sedimentação por tração e suspensão. Verticalmente, as fácies estão arranjadas 

em ciclos de granodecrescência ascendente provavelmente relacionados a espraiamentos de 

sedimentos em depósitos de crevasse. Os sedimentos da associação A2 diferem de A1 pela 

granulometria inferior, bioturbação mais intensa e truncamento da estratificação cruzada 

planar por pelitos. 

 A complexidade de sistemas deposicionais do Cenomaniano Superior da Bacia 

Potiguar é registrada na distribuição lateral de fácies fluviais (F), planície deltacia (PD), 

planície de maré/estuarino (PE) e marinho raso (MR), longo da seção SW-NE, em diferentes 

campos produtores da bacia (CASTRO, 1993). O modelo deposicional proposto pelo autor é 

de delta dominado por ondas e marés para esses depósitos representativos do Cenomaniano 

Superior-Turoniano Inferior (Açu 4/Membro Mossoró). 
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5.3 PETROGRAFIA 

 

 Análises petrográficas auxiliadas por MEV/EDS, EBSD/EDS, DRX e isótopos 

estáveis de C e O revelaram arranjos texturais complexos que relacionam constituintes 

primários (quartzo, feldspatos, micas, intraclastos lamosos, fragmentos carbonosos e minerais 

pesados); diagenéticos (K-feldspato, esmectita, caulinita, calcita, hematita, pirita, quartzo, 

minerais de titânio, pseudomatriz e argila mecanicamente infiltrada) e porosidade 

(intergranular, intragranular, móldica, de fratura e contração). Os resultados obtidos a partir 

das descrições das seções delgadas e respectivas interpretações são apresentados nos itens a 

seguir. 

 

5.3.1 Estruturas, textura e fábrica 

 

Nos arenitos estudados as estratificações (cruzada acanalada, planar e de baixo ângulo) 

e laminações (plano-paralela e cavalgante) são realçadas por constituintes primários (matriz 

detrítica, intraclastos lamosos, fragmentos carbonosos, micas e minerais pesados) e 

diagenéticos (pseudomatriz e cimento de calcita). Os planos das estratificações e laminações 

são retilíneos e localmente irregulares (Figuras 5.10A e B). 

Texturalmente os arenitos variam de areia muito fina a média e com porções argilosas, 

sílticas e conglomeráticas localizadas. A seleção é predominantemente moderada (índice 

médio = 0,63), porém, com presença de arenitos pobremente e bem selecionados, com grãos 

subangulosos predominantes sobre os subarredondados. O empacotamento mostra variação de 

frouxo a normal com predomínio de contatos pontuais sobre os longos e raros côncavo-

convexos. Não foram observados contatos suturados. 

Os arenitos de granulação média apresentam empacotamento frouxo, fábrica 

sustentada por grãos e maior preservação da porosidade primária. A dissolução de grãos do 

arcabouço, principalmente de feldspatos, é responsável pela geração de porosidade 

intragranular e móldica (Figura 5.10C). Arenitos muito finos a finos apresentam maior 

frequência de empacotamento normal.  

A orientação da fábrica é paralela, sub-paralela e equante sustentada principalmente 

pelos grãos. Exceção ocorre nas intercalações de arenitos muito finos a finos com presença de 

fábricas sustentadas por grãos e matriz (Figura 5.10D) e por grãos e cimento (Figura 5.10E).  

Estruturas biogênicas modificam o arranjo textural dos grãos, destroem as estruturas primárias 

e modificam o espaço intergranular (Figura 5.10F). 
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Figura 5.10 – Fotomicrografias de estruturas, texturas e fábricas de arenitos. (A) níveis de intraclastos 

lamosos (Ic) realçando planos de estratificação plano-paralela (PX); (B) fragmentos carbonosos (Fc) 

em planos de estratificação irregular (P//); (C) porosidades (tingidas em azul) primária (Pp) e móldica 

(Pm) em arenito médio com empacotamento frouxo; (D) arenito fino com matriz detrítica (Mx) e  

grãos (G) sustentando a fábrica (PX); (E) grãos (G) e calcita poiquilotópica (Cp) sustentando fábrica 

de arenito fino (PX); (F) bioturbação (Bio) modificando textura de arenito (P//). 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.3.2 Composição detrítica 

 

As descrições petrográficas de 79 lâminas delgadas revelaram que a composição 

detrítica dos arenitos é formada por quartzo, feldspatos, micas, fragmentos carbonosos, 

intraclastos lamosos e minerais pesados. As principais características ópticas desses 

constituintes são resumidas a seguir. 

O quartzo detrítico é o constituinte primário mais abundante (média = 20,5%) 

variando de 13,7 a 34,3%.  Predomina como grãos monocristalinos (média=18,9%; 

min=13,7% e máx=29,3%) em todas as lâminas descritas. Subordinadamente, o quartzo 

ocorre como grãos policristalinos (média=1,6%, min= 0 e máx=5,0%) (Figura 5.11A).  

Os feldspatos detríticos identificados são o K-feldspato (microclina e ortoclásio) e 

plagioclásio. Apenas a microclina está presente em todas as amostras (média=8,9%; min=3% 

e máx=14,7%), sempre predominando sobre o ortoclásio (média=3%; min=0,7 e máx=12,7). 

A microclina exibe o maclamento albita periclina (Figura 5.11B) e, na ausência de maclas, é 

reconhecida pela extinção irregular característica. O ortoclásio apresenta superfícies sem 

maclas e com extinção regular. Apresenta-se mais alterado que a microclina, comumente com 

grãos vacuolizados, parcialmente dissolvidos e substituídos por esmectita. O plagioclásio 

detrítico ocorre, predominantemente, como traços (<1%) e excepcionalmente atinge 2%. 

Devido à intensa dissolução sofrida, apenas restos de plagioclásio foram preservados em 

porosidade intragranular. 

Fragmentos líticos de rochas plutônicas granito/gnáissicas (<3%) e de metassiltitos e 

xistos (máx=3,7%) têm presença restrita. As micas (biotita e muscovita) ocorrem distribuídas 

aleatoriamente ou dispostas ao longo de planos de laminações e estratificações. A biotita é a 

mais comum e chega a perfazer até 7% do volume da rocha. Apresenta-se em tons 

esverdeados, amarronzados e avermelhados, com evidência de deformação mecânica 

caracterizada por grãos retorcidos (Figura 5.11C) e expansão em planos de clivagem. A 

muscovita é menos comum e atinge o máximo de 4,7%. 

Os intraclastos lamosos (esmectíticos) estão dispersos entre os grãos mais rígidos 

(Figura 5.11D) e concentrados em níveis ao longo de planos de estratificações e laminações. 

Podem perfazer até 11% da rocha. Por serem de natureza dúctil, são facilmente deformados 

pelos grãos mais rígidos ao redor e transformados em pseudomatriz. Fragmentos carbonosos 

têm ocorrência restrita, com tendência de se concentrar em planos de estruturas primárias 

(Figura 5.11E). Minerais pesados (turmalina, titanita, zircão, granada, opacos e epidoto) 
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(Figura 5.11F) ocorrem dispersos na rocha ou concentrados em planos de laminações nos 

arenitos mais finos.  

A matriz detrítica ocorre como massas argilosas esmectíticas uniformes, nos arenitos 

mais finos e argilosos (Figura 5.10D). Em arenitos muito finos, chega a atingir 26% do 

volume da rocha. 

 

Figura 5.11 – Fotomicrografias de constituintes primários dos arenitos (PX). (A) grãos de quartzo 

monocristalino (Qm) e policristalino (Qp); (B) grãos de microclina (Mc) apresentando maclamento 

albita-periclina; (C) grãos de biotita retorcidos (Bt) ao longo de planos de laminação cavalgante; (D) 

intraclasto lamoso (Ic) entre grãos (G) mais rígidos do arcabouço; (E) níveis de fragmentos carbonosos 

(Fc) em planos de laminação; (F) epidoto (Ep) primário. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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A análise modal a partir da contagem de 300 pontos/lâminas revelou que a totalidade 

das lâminas descritas apresenta classificação textural, baseada nas proporções de quartzo, 

feldspatos e fragmentos líticos, característicos de arcósios (FOLK, 1974). O gráfico da figura 

5.12A mostra o predomínio de quartzo e feldspatos e pequenas proporções de fragmentos 

líticos.  

 

Figura 5.12 – Gráficos de classificação textural e proveniência com base na composição de quartzo 

(Q), feldspato (F) e fragmentos de rochas (FR). (A) segundo Folk (1975) e (B) Dickson (1985). 

 

 

 

Segundo a classificação de Dickson (1985) a composição detrítica está no limite de 

proveveniência de blocos soerguidos do embasamento e transicional continental (Figura 

5.12B) caracterizada por fragmentos de rochas plutônicas e metamórficas de terrenos 

cratônicos relacionados a rifteamento. Terrenos do Pré-Cambriano da Província Borborema 

são reconhecidos como fontes de sedimentos para os arenitos da Bacia Potiguar (SILVA, 

1999).  
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5.3.3 Constituintes diagenéticos 

 

 Os constituintes diagenéticos desenvolvem texturas e relações paragenéticas 

complexas com grãos detríticos e poros. Representam produtos de processos diagenéticos 

responsáveis pela deformação de grãos dúcteis (intraclastos, micas e em fragmentos 

metamórficos); cimentação (crescimentos de K-feldspato, esmectita e carbonato); infiltração 

de argila (cutículas e agregados microcristalinos). A dissolução de constituintes primários 

instáveis promove a geração de porosidades intragranular e móldica. É comum a substituição 

desses constituintes por calcita e esmectita. Outros constituintes diagenéticos são caulinita, 

hematita, minerais de titânio e pirita. Aspectos descritivos, evolução paragenética e ambientes 

de formação desses constituintes são apresentados nos itens a seguir. 

 

  5.3.3.1 K-feldspato 

 

O K-feldspato diagenético ocorre essencialmente como crescimentos epitaxiais 

contínuos e descontínuos cobrindo parte dos grãos de microclina e ortoclásio. Estão presentes 

em todas as lâminas descritas, mostram comportamento óptico diferente dos grãos e exibem 

superfícies límpidas e incolores (polarizadores paralelos) além de extinção uniforme, ausência 

de inclusões, alterações e maclamentos com os polarizadores cruzados (Figura 5.13A). As 

faces das terminações dos crescimentos são rômbicas, euédricas e serrilhadas, semelhantes às 

descritas por Waugh (1978), com morfologia romboédrica de fácil identificação ao MEV 

(Figura 5.13B). São contínuos e, nos limites com os grãos detríticos, não há vestígios de 

quaisquer outros produtos diagenéticos. 

Imagem de EBSD revela diferenças composicionais entre grãos e crescimentos, 

expressas em diferentes tons de cinza, que são mais escuros nos crescimentos (Figura 5.13C). 

Esse contraste indica maior número de elétrons e, consequentemente, maior peso atômico dos 

crescimentos. A composição química é semelhante a do feldspato detrítico (Figura 5.13D) e 

corresponde a feldspato puro KAlSi3O8, com valores percentuais médios de 60,9 de Si5O6; 

20,1 de Al2O3 e 19,0 de K2O.  

O K-feldspato autigênico também ocorre como diminutos cristais prismáticos que 

substituem parcialmente constituintes primários (Figura 5.13E) e alguns poros móldicos. O 

gráfico de resultado de EDS (Figura 5.13F) revela percentuais da composição química 

semelhantes a dos crescimentos secundários (61.3 % de Si5O6, 21,0 % de Al2O3 e 17,7% de 

K2O). 
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Figura 5.13 – Fotomicrografia, imagens e gráfico de composição química de K-feldspato diagenético. 

(A) fotomicrografia (PX) de grão de K-feldspato (Kf) com crescimento epitaxial secundário de mesma 

composição (CKf); (B) imagem (MEV) de crescimento de K-fedspato (CKf) com morfologia 

romboédrica; (C) imagem (EBSD) mostrando contraste de tons de cinza entre grão detrítico (ponto 1) 

e crescimento secundário de K-feldspato (ponto 2) devido à diferença entre número de elétrons; (D) 

gráficos de composição química dos pontos 1 e 2 indicados na figura 5.13C (os picos de Au referem-

se à metalização da amostra); (E) imagem (EBSD) de diminutos cristais de K-feldspato autigênico 

(ponto 3), substituindo parcialmente constituinte primário; F) gráfico de composição química 

correspondente a K-feldspato do cristal indicado no ponto 3 da figura 5.13E. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.3.3.2 Esmectita 

 

A esmectita é o argilomineral mais comum nos arenitos e ocorre como franjas, 

agregados microcristalinos e cutículas que preenchem parte do espaço intergranular e 

intragranular. As franjas são mais abundantes e espessas, nos arenitos mais grossos, e 

predominam como coberturas descontínuas precipitadas diretamente sobre as superfícies dos 

grãos detríticos. Subordinadamente, as franjas recobrem cutículas de argila mecanicamente 

infiltrada (esmectita) e poros móldicos, caracterizando coberturas duplas, com morfologias 

perpendicular e tangencial à superfície dos grãos (Figura 5.14A).  

Agregados microcristalinos e franjas de esmectita substituem constituintes primários 

sujeitos à dissolução (Figura 5.14B). É o principal constituinte argiloso da pseudomatriz 

gerada pela compactação de intraclastos lamosos também esmectíticos. 

 

Figura 5.14 – Fotomicrografia de esmectita autigênica. (PX). (A) esmectita cobrindo grão detrítico (G) 

com morfologias em franjas (Ef) e cutículas (Ec); (B) grão detrítico substituído por esmectita 

microcristalina (Em) e coberto por esmectita em franja (Ef); (C) imagem (MEV) de franja de 

esmectica com morfologia em favos(Ef) e cobrindo grão de K-feldspato (Kf); D) imagem (MEV) de 

agregados de esmectita microcristalina (Em). 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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Imagens de MEV revelam a morfologia das franjas de esmectita em favos e pontes 

(Figura 5.14C), além de baixa formação de cristais dos agregados microcristalinos (Figura 

5.14D). A composição mostra variações nos percentuais de Si5O6 (66,0 a 68,6%), Al2O3 (24,0 

a 25,9%), MgO (5,6 a 7,2%) e CaO (1,4 a 2,6%). Apenas um ponto de análise de esmectita 

microcristalina por EDS registrou traços de Na2O (1,06%). 

A difratometria de raios-X registra a esmectita natural com picos bem delineados com 

reflexão mais intensa em 15,14Ǻ e 5,03Ǻ de menor intensidade (Figura 5.15). Ao tratamento 

com etilenoglicol, a reflexão principal é deslocada para 16,92Ǻ e o difratograma exibe apenas 

reflexões da esmectita, com destaque em 5.61 e 3,38Ǻ. O aquecimento a 450ºC revelou um 

padrão difratométrico com a reflexão principal da esmectita colapsada registrada em 9,48 Ǻ. 

Esmectitas com reflexão principal próxima a 15Ǻ como registrado no difratograma da 

figura 5.15, têm como principal íon interacamadado o cálcio, o que normalmente corresponde 

a esmectitas de comportamento menos reativo e expansivo, típico de montmorilonita. 

 

Figura 5.15 – Padrão difratométrico da esmectita diagenética (tipicamente montmorilonita) submetida 

á análises natural, glicolada e calcinada.  

 
Fonte: PARTEX-BRASIL 

 

A infiltração mecânica de esmectita resulta na formação de cutículas e agregados 

microcristalinos que preenchem parte do espaço intergranular. As cutículas são mais 
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expressivas, nos arenitos mais grossos, apresentam espessura variada, cobrem constituintes 

primários e diagenéticos e revestem poros. Os agregados microscristalinos de esmectita estão 

caoticamente distribuídos em porosidade intergranular. 

Franjas de esmectita cobrindo grãos com crescimentos secundários, cutículas 

infiltradas e porosidades intragranular e móldica são evidências de formação posterior à 

cimentação por K-feldspato e à infiltração de argila, porém, anterior à dissolução de 

constituintes primários instáveis. Em contraste, a substituição desses primários instáveis por 

esmectita microcristalina é um evento posterior à dissolução.  

 

5.3.3.3 Pseudomatriz 

 

 A pseudomatriz é comum na maioria das amostras estudadas, ocupando espaço 

intergranular. Apresenta-se como massas irregulares distribuídas de forma heterogênea entre 

os grãos mais rígidos do arcabouço e como massas contínuas realçando planos de 

estratificações e laminações. À luz natural, apresenta coloração amarronzada e, sob nicóis 

cruzados exibe textura microcristalina (Figura 5.16A). Localmente, é substituída por calcita 

macrocristalina, pirita e hematita. A contração localizada da pseudomatriz é responsável pela 

geração de parte da porosidade secundária intersticial. A pseudomatriz é produto da 

compactação mecânica de intraclastos lamosos e grãos dúcteis presentes em fragmentos de 

metassiltitos, dispersos entre os grãos mais rígidos do arcabouço (Figura 5.16B). 

 

Figura 5.16 – Pseudomatriz nos arenitos estudados. (A) fotomicrografia (PX) da pseudomatriz (Psm), 

realçando planos de estratificação e preenchendo porosidade intergranular; (B) imagem (EBSD) da 

pseudomatriz (Psm) entre grãos (G) mais rígidos do arcabouço resultante da compactação de 

intraclastos lamosos. 

  
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.3.3.4 Calcita 

 

 A calcita predomina com hábito poiquilotópico sobre o macrocristalino. A calcita 

poiquilotópica preenche o espaço intergranular, engolfando constituintes primários (Figura 

5.17A) e a macrocristalina substitui parcial ou totalmente constituintes primários (Figura 

5.17B), principalmente feldspatos e intraclastos lamosos, e diagenéticos (pseudomatriz). 

Drusas de calcita preenchem poros gerados por estruturas biogênicas, como marcas de raízes, 

em fácies de paleossolos (Figura 5.17C). Quando tingida com solução de alizarina e 

ferricianeto adquire cor vermelha típica de calcita pura. Composição correspondente foi 

obtida por EDS, em cristal de textura poiquilotópica (46,13% de O e 53,87 de Ca), expressa 

no espectro da figura 5.17D. 

 

Figura 5.17 – Calcita nos arenitos estudados. (A) imagem (EBSD) de calcita poiquilotópica (Cp) 

engolfando grãos (G) e preenchendo espaço intergranular; (B) fotomicrografia (PX) de grão 

totalmente substituído por calcita macrocristalina (Cm) precipitada no formato do grão primário; (C) 

fotomicrografia (PX) de mosaico de calcita preenchendo marca de raiz em paleossolo; (D) gráfico 

(EDS) mostrando composição pura da calcita. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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 Resultados de análises de isótopos estáveis de oxigênio e carbono em seis amostras 

revelaram valores aproximados para duas amostras de cimento (-6,5 e -6,6‰  de δ
13

CVPDB e -

11,9 e -12,1‰ de δ
18

OVPDB), duas de preenchimento de marcas de raízes (-7,6‰ de δ
13

CVPDB 

e -12,0 e -12,1‰ δ
18

OVPDB) e duas de concreções em paleossolo (-7,1 e -7,6‰ de  δ
13

CVPDB e 

-11,9 e -12,1‰ δ
18

OVPDB. Esses valores correspondem a temperaturas de precipitação da 

calcita no intervalo de 65,4 a 66,6ºC, utilizando-se o valor -33 para a composição isotópica da 

água meteórica na paleoaltitude do Cretáceo na Bacia Potiguar (DE ROS, comunicação 

verbal).  

 O fracionamento de isótopos de oxigênio é sensível a mudanças de temperatura, daí a 

sua utilização para determinar paleotemperatura, já o fracionamento de isótopos de carbono 

está relacionado a outras condições ambientais (MILLIMAN, 1974). No geral, a precipitação 

de carbonatos em ambientes marinhos registra valores de δ
13

C e δ
18

OVPDB próximos a zero, 

enquanto a precipitação em ambiente de água doce apresenta valores negativos nos intervalos 

entre -5‰ a -15‰ (δ
13

CVPDB) e -5‰ a -10‰ (δ
18

OVPDB).  Os valores negativos tanto para 

δ
13

CVPDB (-7,6 a 6,5‰) como para δ18OVPDB (-12,1 a -11,9‰) representam assinaturas típicas 

de ambiente de água doce para a formação desses carbonatos.  

 Os valores isotópicos correspondem aos intervalos obtidos por Anjos et al (2000) 

cimentos de calcita eodiagenética (-10,7 a -4,0‰ para δ
18

OVPDB e -17,5 a +8,5‰ para 

δ
13

CVPDB) e mesodiagenética (-17,2 a -6,8‰ para 
18

OVPDB e -13,6 a +2,3‰ para δ
13

CVPDB) 

analisados em reservatórios da Formação Pendências da Bacia Potiguar. Os reservatórios da 

Formação Pendência (Cretáceo Inferior) compreendem depósitos de arenitos fluviais, 

deltaicos, turbidíticos e lacustres, além de conglomerados e folhelhos depositados durante o 

estágio rifte da Bacia Potiguar. 

 Apesar dos valores coerentes tanto com precipitação em condições de eodiagênese 

como de mesodiagênese, os valores de temperatura de precipitação calculados nesse trabalho 

(65,4 a 66,5ºC) são condizentes com condições mesodiagenéticas de soterramento raso.  

 

5.3.3.5 Outros constituintes diagenéticos 

 

 Constituintes diagenéticos menos expressivos são caulinita, pirita, minerais de titânio e 

hematita. A caulinita ocorre como agregados vermiculares e “livrinhos”, substituindo grãos 

detríticos sujeitos à dissolução (Figura 5.18A), principalmente de plagioclásio. É mais comum 

em arenitos de granulometria média a grossa onde ocupam a porosidade intragranular, em 

substituição ao grão detrítico.  
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 A pirita framboidal (Figura 5.18B) e microcristalina substitui, parcialmente, a 

pseudomatriz e intraclastos lamosos além de minerais pesados, biotita e muscovita. Minerais 

de titânio diagenético ocorrem como agregados neoformados precipitados como resíduos da 

dissolução de grãos de minerais de titânio primário (Figura 5.18C). A hematita (cutículas e 

agregados microcristalinos) ocorre associada com paleossolos avermelhados como coberturas 

de grãos (Figura 5.18D), preenchimento de espaço intergranular e substituindo parcialmente a 

pseudomatriz. 

 

Figura 5.18 – Fotomicrografias (P//) e imagem (EBSD) de outros constituintes diagenéticos. (A) 

fotomicrografia de caulinita vermicular (Cv) substituindo totalmente grão detrítico; (B) 

fotomicrografia de pirita framboidal (Pf) substituindo parcialmente pseudomatriz (Psm); (C) imagem 

(EBSD) de grão detrítico (G) parcialmente substituído por cristais prismáticos de óxido de titânio (Ti); 

(D) cutícula de hematita (Hm) cobrindo grão (G) de mineral pesado.  

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.3.4 Porosidade, compactação e cimentação 

 

A análise modal das lâminas descritas revelou que, nos arenitos estudados, o volume 

intergranular médio é 34,4% (min = 17,7% e máx = 46,3%), sendo parte desse volume 

correspondente à porosidade intersticial. O volume poroso dos arenitos apresenta média de 

17,1% com valores mínimos e máximos iguais a 5,0% e 34%, respectivamente. Diferentes 

tipos de poros foram identificados nesse volume representativos de porosidades intergranular, 

intragranular, móldica, de contração e por fraturamento.  

No volume intergranular ocorrem porosidades geradas durante a deposição dos 

sedimentos (primária) e posterior ao soterramento, resultantes da dissolução, contração e 

fraturamento de constituintes primários (grãos detríticos, intraclastos lamosos e matriz) e 

diagenéticos (pseudomatriz). A porosidade intergranular primária foi mais bem preservada em 

arenitos da associação de fácies de canal fluvial (A1), onde atinge 14,3% confirmando o 

maior potencial para armazenamento de hidrocarbonetos. A porosidade primária foi 

parcialmente reduzida pelo rearranjo e rotação de grãos rígidos do arcabouço, registrado por 

empacotamento heterogêneo, relacionado aos efeitos do soterramento. Grãos dúcteis, sujeitos 

a diferentes níveis de deformação (com destaque para a formação de pseudomatriz), também 

foram responsáveis pela diminuição da porosidade deposicional.  

Os constituintes diagenéticos responsáveis pela redução do espaço intergranular 

primário são as franjas e cutículas de esmectita, pseudomatriz, manchas de calcita 

poiquilotópica e crescimentos secundário de feldspato potássico (crescimentos de quartzo são 

insignificantes). A precipitação de franjas de esmectita em gargantas de poros diminui a 

conexão entre os mesmos. 

A porosidade secundária gerada por dissolução parcial (intragranular) e total (móldica) 

de grãos detríticos é a mais comum nos arenitos, como resultado da dissolução de plagioclásio 

e minerais pesados instáveis.  A dissolução de plagioclásio é responsável pela maior parte das 

porosidades intragranular e móldica presente nos arenitos (Figura 5.19A). A porosidade 

intragranular atinge valor máximo igual a 7,0% e a porosidade móldica registrou valor 

máximo de 11,7% ambos em amostras da associação de fácies A1. Localmente, ocorreu 

precipitação de feldspato potássico autigênico, em porosidade móldica (Figura 5.19B). Nas 

porções conglomeráticas a presença de intraclastos pouco deformados, sujeitos a 

encolhimento (Figura 5.19C), geram porosidade secundária de contração (Figura 5.19D) de 

até 3,3%. 
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Nos arenitos muito finos a finos das associações de fácies de crevasse (A2) e planície 

de inundação (A3), a porosidade primária chega a ser totalmente destruída pela cimentação 

por calcita e geração de pseudomatriz (Figura 5.10E). Os arenitos apresentam baixos valores 

de porosidades intragranular e móldica (<3,0%), porém, mais elevados de porosidade por 

contração da pseudomatriz (até 7%).  

A análise qualitativa dos efeitos da compactação e cimentação sugere que ambas 

foram importantes na redução do espaço intergranular primário. Percebe-se que, nos arenitos 

mais grossos a compactação foi menos intensa haja vista a melhor preservação de intraclastos 

lamosos, com menor geração de pseudomatriz, porém, a cimentação por franjas de esmectita 

teve maior impacto na obliteração de gargantas de poros o que reduziu a permeabilidade. Nos 

arenitos mais finos a compactação de intraclastos e formação de pseudomatriz foram os 

principais mecanismos de redução da porosidade primária. Soma-se ainda uma signicativa 

cimentação por calcita em algumas fácies desses arenitos, o que os caracteriza como fácies de 

reservatórios marginal e selantes. 

 

Figura 5.19 – Diferentes porosidades presentes nos arenitos. (A) imagem (EBSD) de sistema poroso 

combinando poros intergranulares primários (Pp) e poros móldicos (Pm) circundados por esmectita em 

franjas (Ef); (B) imagem (MEV) de poro móldico (Pm) com diminutos cristais euédricos de K-

feldspato autigênico (Kf); (C) fotomicrografia (PX) de poro intragranular (Pi) resultante da dissolução 

de plagioclásio reconhecido pela precipitação de esmectita microcristalina (Em) ao longo de planos de 

maclas; (D) fotomicrografia (P//) de porosidade de contração (Pc) em intraclasto lamoso (Ic). 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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5.3.5 Sequência diagenética 

 

As relações paragenéticas entre constituintes primários, diagenéticos e poros, 

consistem basicamente de abundantes franjas de esmectita cobrindo constituintes primários, 

cutículas mecanicamente infiltradas e poros móldicos e intragranulares. Crescimentos 

epitaxiais de K-feldspato cobrem, continua ou descontinuamente, grãos de microclínio e 

ortoclásio antes de qualquer outra fase. Abundante pseudomatriz resultou da compactação de 

intraclastos lamosos, concentrados ao longo de alguns planos de estratificação, localmente 

substituída por calcita macrocristalina e pirita microcristalina e framboidal. Caulinita 

(“livrinhos” e vermicular), esmectita microcristalina, minerais de titânio microcristalinos e 

pirita substituem localmente constituintes primários.  

A ausência de quaisquer constituintes nos limites grãos/crescimentos indica 

precipitação anterior aos outros produtos da diagênese. A sequência generalizada de processos 

e produtos diagenéticos experimentados por esses arenitos é apresentada no quadro 5.2. 

Quadro 5.2 – Quadro de processos e produtos diagenéticos presentes nos arenitos estudados. 

Processos e produtos diagenéticos eodiagênese mesodiagênese 

Alteração e dissolução de pesados instáveis   

Precipitação de óxidos de titânio   

Precipitação de crescimentos epitaxiais de K-

feldspato 

  

Argilas infiltradas (cutículas de esmectita)    

Compactação de intraclastos, gerando pseudomatriz    

Substituição de grãos por esmectita microcristalina   

Precipitação de franjas de esmectita contínuas   

Precipitação calcita poiquilotópica   

Contração localizada de intraclastos e pseudomatriz   

Dissolução de grãos de feldspatos e minerais pesados   

Precipitação de pirita    

Compactação mecânica   

Fonte: Martins (2014) 

 Os processos e produtos diagenéticos presentes nos arenitos estudados (Quadro 5.2) 

mostram o predomínio de alterações eodiagenéticas sobre as mesodiagenéticas. As alterações 

eodiagenéticas referentes à dissolução de silicatos e a formação de esmectita e caulinita são 

típicas de sedimentos continentais (MORAD; KETZER; DE ROS, 2000). As alterações 

mesodiagenéticas são restritas à cimentação por calcita poiquilotópica e precipitação de pirita.  

 O conjunto de alterações diagenéticas mostra que esses arenitos foram submetidos a 

processos de compactação e cimentação, típicos dos estágios de eodiagênese e 

mesodiagênese. No entanto, as alterações mesodiagenéticas são limitadas às condições de 

mesodiagênese rasa o que reforça condições diagenéticas predominantemente superficiais. 
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5.3.6 Petrofácies 

 

 A combinação de atributos deposicionais, diagenéticos e do sistema poroso (DE ROS; 

GOLDBERG, 2007) permitiu a delimitação de três petrofácies de reservatório a partir das 

descrições das lâminas delgadas. As petrofácies foram denominadas (1) arcósios com franjas 

de esmectita (Afesm); (2) arcósios com pseudomatriz (Apsm) e (3) arcósios com pseudomatriz e 

cimento carbonático (Apsm/calc), considerando-se a granulometria, estrutura, porosidade e 

principal processo diagenético de controle da qualidade do reservatório.  

 

5.3.6.1 Arcósios com franjas de esmectita (Afesm) 

 

 A petrofácies Afesm reúne arcósios com estratificação cruzada acanalada e planar, de 

granulação média a grossa, localmente conglomeráticos, com porosidade primária mais bem 

preservada. Macroscopicamente, essa petrofácies reúne arcósios totalmente impregnados com 

óleo (Figura 5.20A), indicando valores de porosidade e permeabilidade mais elevados.  

 Essa petrofácies representa os principais intervalos para acumulação de 

hidrocarbonetos devido a melhor preservação da porosidade primária. A precipitação de 

espessas franjas de esmectita sobre superfície de grãos (Figura 5.20B) é o principal produto 

diagenético responsável pelo controle na qualidade do reservatório. Além de ocupar parte do 

espaço intergranular, a presença das franjas em gargantas de poros oblitera a conexão destes 

no sistema poroso e diminui a permeabilidade da rocha.  

 
Figura 5.20 – Petrofácies de reservatório arcósios com franjas de esmectita (Afesm). (A) fotografia de 

arenito escuro devido à intensa impregnação por óleo; (B) fotomicrografia (PX) de grãos detríticos 

recobertos franjas de esmectita (Ef) que reduzem parte da permeabilidade da rocha nessa petrofácies.  

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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 A precipitação de franjas de argilominerais está relacionada a baixas taxas de 

sedimentação e em arenitos de fácies fluviais são responsáveis pela deterioração da 

permeabilidade e redução da qualidade do reservatório (MORAD et al., 2010). Além da 

porosidade intergranular primária, ocorre ainda porosidade intragranular e móldica resultantes 

da dissolução parcial e total de grãos primários. Ambas apresentam conexão dos poros 

parcialmente obliterada por franjas esmectíticas.  

 Níveis de intraclastos lamosos compactados à pseudomatriz, manchas isoladas de 

calcita poiquilotópica (Figura 5.10C) e cutículas de esmectita mecanicamente infiltrada 

obliteram, parcialmente, o espaço intergranular dos arenitos dessa petrofácies e também 

reduzem de forma menos expressiva a porosidade e a permeabilidade.  

 

5.3.6.2 Arcósios com pseudomatriz (Apsm) 

 

 A petrofácies Apsm consiste de arcósios finos a médios, com estratificação cruzada 

planar e de baixo ângulo e ainda laminações plano-paralela e cavalgante. Apresentam espaço 

intergranular parcialmente preenchido por pseudomatriz, resultante da compactação mecânica 

de intraclastos lamosos, sendo esta, o produto diagenético de maior impacto na qualidade do 

reservatório. Nessa petrofácies é comum a alternância de finas camadas impregnadas e não 

impregnadas por óleo configurando barreiras e desvios ao fluxo de fluidos (Figura 5.21A), 

devido à compactação de intraclastos lamosos à pseudomatriz que preenche o espaço 

intergranular (Figura 5.21B). 

Figura 5.21 – Petrofácies de reservatório arcósios com pseudomatriz (Apsm). (A) fotografia de arenito 

com porções impregnadas (escuras) e não impregnadas (claras); (B) fotomicrografia (PX) de 

pseudomatriz (Psm) preenchendo o espaço intergranular e atuando como barreira ao fluxo de fluidos. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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 A compactação mecânica e formação de pseudomatriz são responsáveis pela perda 

rápida de porosidade e permeabilidade durante o soterramento (MORAD et al., 2010). Esses 

processos diagenéticos reduziram o potencial de reservatório da petrofácies Apsm apesar da 

presença de porosidade primária, intragranular e móldica nas porções não preenchidas por 

pseudomatriz (impregnadas com óleo). Nessa petrofácies o cimento carbonático ocorre em 

pequenas quantidades como manchas de calcita poiquilotópica. 

 

5.3.6.3 Arcósios com pseudomatriz e cimento carbonático (Apsm/calc) 

 

 A terceira petrofácies (Apsm/calc) é composta por arcósios finos a muito finos, com 

estruturas semelhantes à petrofácies Apsm. Macroscopicamente, os arcósios da petrofácies 

pdm/calc não apresentam vestígios de impregnação por hidrocarbonetos (Figura 5.22A), o que a 

caracteriza como não reservatório. Nessa petrofácies é marcante a alternância de níveis de 

pseudomatriz e cimentação por calcita poiquilotópica (Figura 5.22B).  

 A compactação de intraclastos à pseudomatriz e cimentação por calcita foram 

responsáveis pela completa redução da porosidade primária. A porosidade secundária presente 

foi gerada por dissolução parcial e total de constituintes primários instáveis. 

 

Figura 5.22 – Petrofácies de reservatório arcósios com pseudomatriz e cimento carbonático 

(Apsm/calc). (A) fotografia de arenito sem vestígios de óleo e com alternância de porções com 

psudomatriz (escuras) e cimento carbonático (claras); (B) fotomicrografia (PX) calcita poiquilotópica 

(Cp) preenchendo o espaço intergranular e atuando como barreira ao fluxo de fluidos. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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 Os resultados de petrofísica em quatorze plugs revelaram variações nos valores de 

porosidade (Ø) e permeabilidade (K) de acordo com as petrofácies. Valores mais elevados 

foram obtidos na petrofácies Afesm (nove plugs) tanto para Ø (21,8 a 32,4%) como para K 

(33,8 a 465 mD) confirmando seu maior potencial para reservatório já constatado visualmente 

pela impregnação mais intensa por óleo (Figura 5.23). 

 Os plugs P1 (Ø = 32,4%; K = 244mD) e P7 ( Ø = 30,1%; K=465mD) apresentaram os 

valores petrofísicos mais elevados e representam intervalos de maior armazenamento e fluxo 

de fluidos (Figura 5.23). Os valores de Ø nesses plugs mostram pequena variação quando 

comparados com os de K indicando a preservação do espaço poroso e a deterioração da 

conectividade dos poros. Valores de petrofísica mais baixos foram obtidos nos plugs P6 (Ø = 

24,3%; 48,6mD) e P9 (Ø = 21,2%; K=33,8mD), ambos coletados às proximidades de 

alterações diagenéticas representadas por concentração de intraclastos lamosos compactados à 

pseudomatriz e cimentação por CaCO3, (calcita), que atuam como barreiras de fluxo, além das 

franjas de esmectita que são comuns nessa petrofácies. Os plugs P2, P3, P4, P5 e P8 (Figura 

5.23) apresentaram valores petrofísicos intermediários aos apresentados que também 

registram maior variação da permeabilida em relação à porosidade. 

 Resultados petrofísicos dos plugs P10 (Ø = 28,9%; K = 10,7mD), P11 (Ø = 28,6%; 

K=18,6mD) P14 (Ø= 22,5%; 27,2mD) da petrofácies Apsm (Figura 5.24) revelam valores 

ainda significativos de Ø, porém, com queda abrupta de K quando comparados com os 

valores de Afesm. A porosidade está presente nas porções em que predominam grãos 

(impregnadas por óleo) que ocorrem intercaladas com aquelas preenchidas por níveis de 

intraclastos lamosos compactados à pseudomatriz (sem óleo), principal responsável pela 

redução da permeabilidade nessa petrofácies.  

 Apenas o plug P12 (Ø = 11,2%; K = 0,038mD) representa a petrofácies Apsm/calc 

caracterizada pela ausência de impregnação por óleo (Figura 5.24). A porosidade registrada 

nessa petrofácies é predominantemente intragranular e móldica já que o espaço intergranular 

primário foi preenchido por pseudomatriz e cimentação carbonática, o que reduziu a 

permeabilidade para um valor próximo a zero. 

 As fotomicrografias de lâminas delgadas dos plugs analisados (Figuras 5.23 e 5.24) 

mostram que a porosidade primária foi preservada em depósitos arenosos do reservatório em 

estudo, porém, a diagênese gerou importantes heterogeneidades que criaram barreira ao fluxo 

de fluidos e consequentemente deteriorando a qualidade do mesmo. 
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Figura 5.23 – Petrofísica e microscopia de plugues (Pg) da petrofácies Afesm (caixas à esquerda). Fotomicrografias (P//), à direita, de Afesm exibindo: (Pg1) 

porosidade primária (Pp) e níveis de intraclastos lamosos (Ic) compactados à pseudomatriz (Psm); (Pg3) mancha de calcita poiquilótópica (Cp) no espaço 

intergranular; (Pg4) pseudomatriz reduzindo a porosidade e a permeabilidade; (Pg5) calcita poiquilotópica (Cp) como barreira ao fluxo; (Pg9) calcita 

poiquilotópica em porosidade primária.  

 
Fonte: PARTEX-BRASIL 
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Figura 5.24 - Petrofísica e microscopia de plugues (Pg) das petrofácies Apsm e Apsm/calc (caixas à esquerda). Fotomicrografias (P//), à direita, de Apsm exibindo: 

(Pg10) porosidade primária (Pp) e móldica (Pm) em porção impregnada por óleo; níveis de intraclastos lamosos (Ic) e calcita poiquilotópica (Cp); (Pg11); 

porosidade móldica (Pm) e calcita poiquilotópica (Cp) intergranular; (Pg13) intensa cimentação por calcita poiquilotópica (Cp) e porosidade móldica (Pm). A 

imagem central (Pg12) é da petrofácies Apsm/calc  com manchas de calcita poiquilotópica e pseudomatriz (Psm).  

 
Fonte: PARTEX-BRASIL. 
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5.4 DISCUSSÕES  

 

 Os resultados apresentados nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 sustentam as discussões sobre o 

controle da diagênese na qualidade de reservatórios do Cenomaniano Superior da Bacia 

Potiguar de forma integrada com o arcabouço estratigráfico e sistema deposicional. Nas 

seções sísmicas e perfis geofísicos dos poços estudados neste trabalho foi registrado o limite 

entre os pacotes carbonáticos da Formação Jandaíra e os siliciclásticos da Formação Açu, 

marcado pela discordância que representa tanto um limite de sequência como uma superfície 

transgressiva (Figura 5.3A e B). Os intervalos testemunhados estão localizados abaixo de uma 

superfície de inundação máxima (SIM2) e representam depósitos de trato de sistema 

transgressivo. 

 Morad; Ketzer; De Ros (2012) apresentam a distribuição das alterações diagenéticas 

ao longo de superfícies estratigráficas chaves e nos respectivos tratos de sistemas associados 

(Quadro 3.1). A principal alteração diagenética relacionada à superfície de inundação máxima 

e trato de sistema transgressivo nos arenitos estudados é a pseudomatriz. Esse produto da 

diagênese ocorre exclusivamente em depósitos transgressivos de lag associados com limites 

de parassequências, superfícies transgressivas e de inundação máxima e é produto da 

deformação desses intraclastos que preenchem o espaço intergranular durante a compactação 

mecânica (KETZER; MORAD, 2006; AL-RAMADAN et al., 2005). 

 Durante a formação dos depósitos estudados, a Bacia Potiguar experimentava subida 

relativa do nível do mar com baixa taxa de suprimento sedimentar sendo o prolongamento do 

tempo de residência dos sedimentos o principal papel de controle exercido pela SIM2 (Figura 

5.25A). O tempo de residência prolongado favoreceu a cimentação por carbonato sob 

influência marinha registrada neste estudo pela cimentação por calcita poiquilotópica. A 

composição argilosa dos intraclastos caracteriza deposição predominantemente continental 

(backstore) para esses depósitos, confirmados pela ausência de bioclastos e geração de 

pseudomatriz (Figura 5.25B). 

 As associações de fácies de preenchimento de canal, crevasse e planície de inundação, 

correspondentes a um sistema fluvial com influência de maré, são coerentes com o arcabouço 

estratigráfico proposto. As associações de fácies dos poços definiram intervalos com boa 

preservação da porosidade e permeabilidade deposicionais que compartimentam o 

reservatório em zonas potencialmente produtoras (intensa impregnação por óleo), 

parcialmente impregnadas (alternância de porções impregnadas e não impregnadas) e não 

produtoras (sem impregnação). 
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Figura 5.25 – Parâmetros estratigráficos relacionados ao controle da diagênese em depósitos siliciclásticos.  (A) Superfície de máxima inundação; (B) variação 

na composição de intraclastos de acordo com a localização proximal, intermediária e distal. A composição de intraclastos dos arenitos estudados corresponde 

aos depósitos de backshore cuja compactação foi responsável pela formação de pseudomatriz. 

 
Fonte: Ketzer (2002) com modificações. 

A 
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 Nos perfis geofísicos dos poços, a assinatura da associação de preenchimento de canal 

assume padrão de sino como resposta ao característico afinamento textural com aumento de 

conteúdo de argila para o topo, observado nos dados geológicos dos testemunhos. Esse padrão 

predominante nos perfis de raios gama, em conjunto com arranjo de fácies progradantes dos 

depósitos, é indicativo de subida do nível relativo do mar seguida de estabilização, registrada 

pela exposição subaérea com formação de paleossolos nos limites dos ciclos. 

 O contato abrupto de associações de canais sobrepostas a pelitos de planície de 

inundação sugere a migração de canais que depositaram significativa quantidade de areia. 

Cortes nas margens dos canais formaram leques de arrombamento, culminando com depósitos 

de crevasse em áreas adjacentes. A deposição de pelitos sobre as sequências arenosas é 

indicativa da perda de competência dos canais. A presença de laguna sugere influência 

marinha condizente com um provável afogamento do sistema fluvial experimentado pela 

Bacia Potiguar no Cenomaniano Superior. 

 O modelo proposto tem como análogo moderno o próprio delta do Rio Açu que é um 

rio efêmero devido ao clima semiárido e com descarga significativa apenas por dois ou três 

meses ao ano.  Condições de mesomarés são indicadas por amplitudes de marés de 3 m, além 

de dunas costeiras associadas com barreiras (Figura 5.26 A e B). 
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Figura 5.26 – Sistemas deposicionais e análogo moderno aos depósitos do Cenomaniano Superior-Turoniano Inferior (Bacia Potiguar). (A) sistemas 

deposicionais (superior à esquerda) representativos dos campos Baixa do Algodão (BAL); Mossoró (M); Canto do Amaro (CAM) e Redonda (R); (B) Modelo 

moderno aos depósitos de A: (BD=barreiras e deltas de maré; C=canais estuarinos; L=lagunas de maré; PD=planície deltaica; tracejados=Pré-Quaternário). 

 
Fonte: Castro (1993) com modificações. 
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 No caso dos testemunhos estudados neste trabalho, as associações típicas de sistema 

fluvial meandrante A1, A2 e A3 são correlacionáveis ao modelo proposto para a associação 

faciológica 1 do Campo de Redonda (composta pelas fácies canal distributário, crevasse 

splay, dique marginal, crevasse splay em baía e planície deltaica inferior) representativa da 

base do Membro Mossoró (SILVA, 1991). O modelo deposicional (Figura 5.27) é condizente 

com sistema fluvial em áreas de margem continental passiva, como é o caso da Bacia 

Potiguar, durante o Cenomaniano/Turoniano. O sistema deposicional é caracterizado pelo 

desenvolvimento lateral de fácies, em detrimento do vertical, a partir da migração lateral dos 

canais que adentraram numa bacia tectonicamente estável e com águas rasas, semelhante ao 

que se sugere para o intervalo em questão. 

 

Figura 5.27– Modelo deposicional das associações faciológicas 1 do Campo de Redonda 

correlacionável ao modelo proposto nesse trabalho. 

 
Fonte: Silva (1991). 

 

 Silva (1991) considera que o assoreamento fluvial modelou a bacia com um baixo 

grandiente topográfico e áreas fontes, já arrasadas, supriram sedimentos com granulometria de 

areia média. Já o clima, provavelmente semelhante ao que vigora atualmente, permitiu a 

preservação de grãos de feldspatos pouco alterados, conferindo aos arenitos uma composição 

arcosiana. 
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 A composição dos grãos do arcabouço, determinada em lâminas delgadas, revelou o 

predomínio de grãos extrabaciais (quartzo, feldspatos, fragmentos de rochas, minerais 

pesados) sobre intrabaciais não carbonáticos (intraclastos lamosos e fragmentos carbonosos). 

Além disso, não foram reconhecidos grãos extrabaciais carbonáticos e apenas raros 

intraclastos carbonáticos. Essa composição detrítica associada com a classificação arcosiana e 

presença de intraclastos lamosos como principal constituinte intrabacial é coerente com a 

deposição desses arenitos em evento transgressivo (Figura 5.28). A proporção relativa entre 

constituintes extrabaciais e intrabaciais (carbonáticos e não carbonáticos) dos arenitos 

classificados neste trabalho permite associá-los ao intervalo indicado pela seta da figura 5.28.  

 Zuffa (1985) sugere que durante as transgressões aumenta o suprimento de intraclastos 

lamosos resultantes da erosão de depósitos de baixa energia com redeposição em ambiente de 

maior energia. Os constituintes intrabaciais (intraclastos lamosos e fragmentos carbonosos) 

são os principais registros de fontes contemporâneas à deposição. 

 

Figura 5.28 – Variação relativa nas proporções de grãos extrabaciais e intrabaciais (carbonáticos e não 

carbonáticos) com resultado de transgressões e regressões. Os arenitos desse trabalho apresentam 

proporções correspondentes ao campo indicado pela seta externa ao diagrama. 

 
Fonte: Morad; Ketzer; De Ros (2012) com modificações. 

 

 A composição dos grãos do arcabouço também revela registro sobre a proveniência 

dos arenitos. O diagrama de classificação da proveniência (Figura 5.12B) é indicativa de 
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fontes oriundas do soerguimento de bloco continental do embasamento o que é compatível 

com a história evolutiva da Bacia Potiguar. Durante o Cenomaniano, a bacia experimentou 

soerguimentos acompanhados de reativação de áreas fontes. Fragmentos de rochas 

metamórficas e ígneas plutônicas e assembleia de minerais pesados indicam litologias da 

Província Borborema como principais rochas fontes de sedimentos. A composição extrabacial 

dos grãos do arcabouço, principalmente quartzo e microclina, é compatível com evolução 

tectônica de bacia de margem passiva. 

Os processos e produtos diagenéticos caracterizam uma sequência de eventos 

relacionados com alteração e dissolução de minerais pesados instáveis, precipitação de óxidos 

e crescimentos de feldspato, infiltração de argila; compactação de intraclastos à pseudomatriz; 

substituição de grãos; precipitação de franjas de esmectita e calcita poiquilotópica; contração 

de constituintes dúcteis; precipitação de pirita e compactação. Essa sequência caracteriza 

eventos relacionados à eodiagênese e mesodiagênese rasa (MORAD; KETZER; DE ROS, 

2000). 
 

Condições de eodiagênese são registradas pela presença de crescimentos autigênicos 

de K-feldspatos precipitados diretamente sobre a superfície dos grãos. Isso é comprovado pela 

ausência de quaisquer constituintes entre os limites dos mesmos. No entanto, os crescimentos 

estão recobertos por outros produtos da diagênese. Essas relações indicam que a formação do 

cimento foi anterior a dos demais constituintes, sendo assim a alteração diagenética mais 

precoce nos arenitos estudados.  

A cristalização de esmectitas, K-feldspatos e calcita ocorreu a partir de águas 

subterrâneas alcalinas, concentradas por evaporação sob um clima seco (McKINLEY; 

RUFFELL; WORDEN, 2012; KETZER et al., 2003), e sob condições freáticas e 

dominantemente subóxicas, como é indicado pela ausência de hematita e pela presença 

limitada de pirita. A textura característica de infiltração de argila em zona freática é como 

cutículas cobrindo grãos do arcabouço (MORAES; DE ROS, 1992) semelhante ao observado 

nas seções delgadas. 

 A intensa dissolução de grãos de minerais pesados e de feldspatos, responsável pela 

formação de poros intragranulares e móldicos, forneceu parte dos íons para a precipitação das 

esmectitas e dos crescimentos de K-feldspato. Crescimentos precoces de feldspato potássico 

são abundantes na Formação Açu, e podem ser utilizados para datar por 
39

Ar-
40

Ar a deposição 

desses e outros arenitos de datação bioestratigráfica imprecisa (MARASCHIN; MIZUSAKI; 

DE ROS, 2004).  



97 

 

 

A dissolução de minerais pesados também promoveu a formação de agregados 

microcristalinos de minerais diagenéticos de TiO2. Condições mais lixiviantes ocorreram 

localmente, ao início da diagênese, como indicado pela presença de caulinita. A limitada 

compactação sofrida pelas amostras afetou basicamente os intraclastos lamosos, que foram, 

entretanto, apenas parcialmente deformados à pseudomatriz, e as micas.  

As alterações diagenéticas observadas foram diretamente influenciadas pelo ambiente 

deposicional, portanto, sob condições de eodiagênese (MORAD; KETZER; DE ROS, 2000). 

As condições eodiagenéticas foram dominantemente alcalinas, como sugerido pela 

precipitação de crescimentos precoces de feldspato potássico sobre os grãos de microclínio e 

ortoclásio, e principalmente de abundantes argilominerais esmectíticos. Condições de 

eodiagênese próxima a superfície também é registrada na pseudomatriz, haja vista a mesma 

não apresentar evidência de cloritização ou elitização típicas da diagênese de soterramento 

(Figura 5.25B). 

 A sequência paragenética dos arenitos estudados registra uma evolução diagenética em 

que prevaleceram condições da eodiagênese continental sobre a mesodiagênese rasa. Dessa 

forma, as alterações diagenéticas foram fortemente influenciadas pelas condições climáticas, 

fluxo de águas meteóricas e fácies deposicionais, ou seja, em condições superficiais e de 

limitado soterramento. A eodiagênese continental aconteceu sob condições de clima seco e 

úmido favorecendo a formação de esmectita e caulinita, respectivamente. 

A intensa circulação e evaporação de água meteórica, associada à oxidação de matéria 

orgânica e Fe
+2

, típicas da eodiagênese continental sob clima seco, possibilitaram a (1) 

dissolução de feldspatos e outros minerais instáveis; (2) autigênese de K-feldspato, esmectita, 

hematita, minerais de titânio e calcita (em calcretes) e (3) infiltração mecânica de argila. A 

caulinita e a calcita poiquilotópica são os principais produtos da eodiagênese continental sob 

clima úmido, geradas em regime ativo de circulação de água meteórica.  

A dissolução de feldspatos e outros minerais instáveis removeu parte de constituintes 

primários, gerando porosidade secundária intragranular e móldica. A precipitação de K-

feldspatos autigênicos requer fornecimento de íons de potássio, alumínio e silício no espaço 

intersticial. As fontes desses íons são tanto de origem marinha como continental (KASTNER; 

SIEVER, 1979; TURNER, 1980). No caso dos arenitos estudados, o fornecimento dos íons 

seriam a partir da hidrólise de feldspatos e micas de depósitos da própria Formação Açu, 

soerguidos nas margens da Bacia Potiguar (MARASCHIN; MIZUSAKI; DE ROS, 2004). A 

lixiviação de feldspatos e micas de rochas do embasamento gnáissico migmatítico é outra 

fonte provável de íons para a geração dos crescimentos.  
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O transporte dos íons foi através de infiltração de recargas de águas meteóricas e 

posterior precipitação dos crescimentos em condições de 30 ºC e 1 atm, típicas da 

eodiagênese da Formação Açu. Tais condições demonstram que a cimentação por K-feldspato 

é praticamente contemporânea à sedimentação. A datação radiométrica (
40

Ar – 
39

Ar) de 

crescimentos de K-feldspatos revelou idade mínima de 120 Ma para a deposição de arenitos 

da Formação Açu, confirmando datações palinológicas (MARASCHIN et al., 2010). 

No caso dos arenitos estudados neste trabalho, as condições geoquímicas favoráveis à 

geração dos crescimentos autigênicos de K-feldspatos estão relacionadas com reações de 

águas meteóricas com minerais detríticos silicáticos, durante o Albiano-Cenomaniano. A 

hidrólise de feldspatos detríticos e de micas, presentes em depósitos aluviais da Formação 

Açu, é o provável processo que resultou na liberação de K, Si e Al, necessários à formação 

desses crescimentos. Ambiente semelhante é descrito em Morad; Marfil; La Peña (1989) 

como favorável à formação de K-feldspato autigênico, em arenitos do Triássico da Espanha. 

Segundo os autores, a autigênese dos feldspatos ocorreu em condições de pressão e 

temperatura superficiais.  

O contexto estratigráfico e distribuição das alterações diagenéticas caracterizam a 

deposição dos arenitos, principalmente em zona meteórica que migrou em direção ao 

continente, conforme modelo de plataforma em rampa como é o caso da plataforma 

carbonática da Bacia Potiguar. Nesse cenário os depósitos superiores da Formação Açu 

estiveram sujeitos às condições de estágios de eodiagênese e mesodiagênese rasa e afetados 

por fluxos da zona meteórica e da zona de mistura com água do mar (Figura 5.29 A e B), 

conforme modelo apresentado por Pereira (1991). 

Os calcretes associados aos paleossolos e a esmectita são formados em zona vadosa e freática 

localizadas abaixo de discordâncias e sob condições climáticas semiárida a árida. As cutículas 

de esmectita mecanicamente infiltradas são atribuidas à percolação de águas superficiais em 

arenitos ricos em argila em suspensão (MORAES; DE ROS, 1992). A formação dessas argilas 

em arenitos de canais fluviais e crevasse splay, semelhante ao descrito neste trabalho, 

provavelmente ocorreu durante os estágios finais do TSMB e o subsequente TST, devido à 

criação progressiva do espaço de acomodação como resultado da subida do nível relativo do 

mar (SHANLEY; McCABE, 1993).  

 A infiltração mecânica de argilas é prevista de ocorrer durante eventos de inundação 

durante a agradação de planícies que aumentam, em função do maior espaço de acomodação, 

como consequência da subida do nível de base (KIRSCHBAUM; McCABE, 1992; WRIGHT; 

MARRIOTT, 1993). O predomínio de cutículas descontínuas e em quantidade reduzida, como 
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observado nas lâminas dos arenitos, pode estar relacionado à baixa permeabilidade 

deposicional ou à rápida impermeabilização dos arenitos de crevasse splay e canais fluviais 

por argilas da planície de inundação (KETZER et al., 2003). 

A esmectita dioctaédrica (montmorilonita) identificada nos arenitos foi formada a 

partir da alteração de plagioclásios e feldspatos comuns em rochas graníticas e gnáissicas 

(McKINLEY; RUFFELL; WORDEN, 2012). A qualidade dos reservatórios do Membro 

Mossoró reflete influência de processos deposicionais e diagenéticos. Processos deposicionais 

afetaram a distribuição da porosidade e permeabilidade primárias, posteriormente controladas 

por alterações em regimes de eodiagênese e mesodiagênese rasa.  

 

Figura 5.29 – Modelo de distribuição de fluxos na Formação Açu durante os regimes de (A) 

eodiagênese e (B) mesodiagênese. 

 
Fonte: Pereira (1991) com modificações. 

 

 O impacto das alterações diagenéticas na qualidade dos reservatórios foi 

essencialmente por compactação mecânica e cimentação. A formação de pseudomatriz, 

resultante da limitada compactação mecânica, foi controlada pela abundância de intraclastos 
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lamosos. A pseudomatriz promoveu rápida perda de porosidade e permeabilidade no 

reservatório por ocupar o espaço intergranular e obliterar gargantas de poros. 

A precipitação de franjas de esmectita foi o principal processo de cimentação 

eodiagenética de impacto na qualidade dos arenitos. A presença de esmectita na rede de poros 

de arenitos provoca expressivo dano à qualidade dos reservatórios devido à elevada 

microporosidade não efetiva (McKINLEY; RUFFELL; WORDEN, 2012). No caso dos 

reservatórios estudados, a microporosidade das franjas, aliada com morfologia em pontes que 

obliteram poros efetivos, geram impacto negativo na qualidade dos mesmos.  

 As alterações diagenéticas que exerceram  maior impacto na qualidade do reservatório 

em questão e importantes na delimitação das petrofácies de reservatório Afesm , Apsm, e 

Apsm/calc  foram, a pseudomatriz, franjas de esmectita e cimentação por calcita, resultando 

perda maior da permeabilidade do que a porosidade. A redução da porosidade está 

relacionada principalmente ao preenchimento parcial do espaço intergranular por 

pseudomatriz (petrofácies Apsm). Na petrofácies Apsm/calc a porosidade intergranular chegou 

a ser totalmente destruida pela presença de pseudomatriz e cimentação carbonática.  

 A petrofácies Afesm apresentou melhor preservação da porosidade primária e intensa 

impregnação por óleo, porém, a precipitação de franjas de esmectita sobre grãos detríticos e 

em gargantas de poros reduziu sobremaneira a permeabilidade dos arenitos, devido obliterar a 

conectividade entre os poros. Dessa forma, essas alterações foram importantes para 

inviabilizar a produção nos poços estudados.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Estudos sobre o controle das alterações diagenéticas na qualidade de reservatório, 

integrados aos conceitos da estratigráfia de sequência e modelo deposicional de fácies foram 

realizados em depósitos siliciclásticos do Cenomaniano Superior da Formação Açu, (porção 

SW da Bacia Potiguar), e revelaram a influência do arcabouço estratigráfico e do sistema 

deposicional na distribuição dos processos da diagênese nos mesmos.  

O arcabouço estratigráfico em que estão inseridos os dois poços estudados (~450m de 

profundidade) registra a Superfície de Inundação Máxima do Turoniano Inferior (limite entre 

os pacotes carbonáticos da Formação Jandaíra e sobrepostos aos siliciclásticos da Formação 

Açu). Na Formação Açu foram reconhecidas, a superfície de inundação máxima (SIM2) que 

limita os tratos de sistema de nível alto e o trato de sistema transgressivo. Esse cenário 

estratigráfico indica a formação desses depósitos num contexto de subida do nível relativo do 

mar e com baixas taxas de suprimento sedimentar na bacia.  

A proporção dos grãos do arcabouço foi influenciada pelo evento transgressivo com o 

predomínio de constituintes extrabaciais (quartzo, feldspatos e fragmentos de rochas) sobre 

intrabaciais não carbonáticos (essencialmente intraclastos lamosos). O predomínio de 

intraclastos lamosos como grãos intrabaciais sugere a formação desses depósitos localizada 

em direção ao continente, haja vista a ausência de grãos intrabaciais carbonáticos nos 

mesmos. Superfícies transgressivas, (Marco BAL e Marco 1), registradas nos intervalos 

testemunhados (279,00 a 316,00m), compartimentam o reservatório por atuar como barreiras 

ao fluxo de fluidos devido à deposição de pelitos intercalados a arenitos.  

 Nas fácies deposicionais do reservatório predominam processos de tração sobre 

suspensão que depositaram conglomerados, arenitos e pelitos, distribuídos num padrão de 

empilhamento que limitam conjuntos de parassequências granodecrescentes ascendentes, 

caracterizadas por conglomerado basal e pelitos com paleossolos associados no topo. O 

padrão de empilhamento dos ciclos e a assinatura na forma de “sino” nos perfis de raios gama 

são evidências de deposição em ambiente fluvial meandrante.  A presença de traços fósseis de 

água salgada indicam influência de maré nesse sistema. 

 A distribuição das fácies deposicionais gerou heterogeneidades no reservatório, 

caracterizadas por porções intensamente impregnadas por óleo, parcialmente impregnadas e 

sem vestígios de óleo. Essas heterogeneidades estão associadas à fácies de canal fluvial 

(melhor potencial para acumulação por óleo), crevasse (potencial secundário) e planície de 

inundação (sem potencial para reservatório ou selante). 
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 A associação de preenchimento de canal fluvial apresenta melhor potencial para 

reservatório devido a melhor preservação da porosidade primária relacionada a arenitos 

médios, localmente conglomeráticos, com estratificação cruzada acanalada e planar. Níveis de 

intraclastos lamosos nos planos de estratificação funcionam como desvios ao fluxo de fluido 

nessa associação. Os arenitos finos a muito finos da associação de crevasse apresentam 

potencial subordinado para reservatório, devido a maior concentração de barreiras ao fluxo 

presentes em sets com espessuras milimétricas. Os sedimentos finos de planície de inundação 

representam associação de fácies selante em que ocorreu o desenvolvimento de paleossolos, 

além de restrita presença de laguna.  

Os arenitos foram submetidos a processos de autigênese (cimentação), dissolução, 

compactação e infiltração mecânica de argila que afetaram a qualidade do reservatório. A 

cimentação por crescimentos secundários de K-feldspato, calcita poiquilotópica e franjas de 

esmectita foram os principais responsáveis pela deterioração da porosidade e permeabilidade, 

devido à redução do espaço intergranular e a obliteração da garganta de poros. 

A dissolução de grãos do arcabouço, principalmente plagioclásio, foi o principal 

processo de geração de porosidade secundária intragranular e móldica, porém, a substituição 

por esmectita, caulinita e calcita macrocristalina preencheu parte desses poros. A presença de 

argila mecanicamente infiltrada (esmectita) como cutículas contínuas e descontínuas sobre 

superfícies de grãos primários são indicativas de formação em zona freática durante eventos 

de inundação. 

A cimentação por calcita poiquilotópica reduziu o espaço intergranular e sua 

assinatura isotópica de δ
13

C (-6,5 a -7,6‰) é compatível com origem tanto por oxidação de 

matéria orgânica quanto com descarboxilação, porém, os valores de δ
18

O (-11,9 a -12,1‰) 

sugerem origem por descarboxilação, considerando-se a influência desse processo nos fluidos 

que migraram da seção rifte para a Formação Açu. Tal sugestão explica melhor os valores 

demasiadamente leves de δ
18

O para a profundidade rasa do reservatório em questão. Além 

disso, as temperaturas de precipitação calculadas (65,4 a 66,5 ºC) são coerentes com um 

soterramento raso. A compactação foi outro importante processo diagenético que reduziu a 

qualidade do reservatório a partir da compactação de intraclastos lamosos à pseudomatriz.  

A sequência temporal e espacial do desenvolvimento desses processos está relacionada 

a modificações típicas do regime da eodiagênese e, subordinadamente, da mesodiagênese 

rasa. Essas modificações predominam como processos ocorridos logo após a deposição, ainda 

em condições superficiais. A evolução das alterações eodiagenéticas ocorreu sob influência de 
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condições climáticas áridas e úmidas sugeridas pela formação de esmectita e caulinita 

diagenéticas. 

A cimentação e a compactação exerceram papeis importantes na redução do espaço 

intergranular cujos produtos atuam como desvios e barreiras diagenéticas ao fluxo de fluidos, 

geradoras de heterogeneidades no reservatório. Essas heterogeneidades limitam as petrofácies 

de reservatório. A compactação de intraclastos lamosos à pseudomatriz reduziu 

significativamente o volume intergranular e a efetividade dos poros nas petrofácies Apsm e 

Apsm/calc. Na petrofácies Apsm a concentração de pseudomatriz, em planos de estratificações e 

laminações, representa desvios ao fluxo e os fluidos se deslocam para os sets em que 

predominam grãos rígidos. No caso da petrofácies Apsm/calc, a pseudomatriz é associada à 

intensa cimentação por calcita poiquilotópica na porosidade intergranular. Nesse caso, as 

associações de crevasse, juntamente com as associações de planície de inundação, 

representam desvios e barreiras ao fluxo de fluidos relacionadas com o ambiente deposicional. 

Diante do exposto, estudos sobre a qualidade de reservatórios siliciclásticos da Formação Açu 

podem ser utilizados com sucesso como parte da elaboração de modelos preditivos de 

qualidade de reservatórios da Bacia Potiguar. 
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APÊNDICE A – Intervalos (limitados por setas) das associações de fácies de preenchimento de canal fluvial (A1=setas azuis), crevasse (A2=setas brancas) e planície de inundação(A3=setas amarelas) no Poço 1. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 
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APÊNDICE B – Intervalos (limitados por setas) das associações de fácies de preenchimento de canal fluvial (A1=setas azuis), crevasse (A2=setas brancas) e planície de inundação(A3=setas amarelas) no Poço 2. 

 
Fontes: MARTINS (2014); PARTEX-BRASIL 


