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RESUMO 

 A Bacia do Rio do Peixe corresponde a uma das principais bacias interiores do Nordeste 

do Brasil e trabalhos pioneiros posicionaram as rochas pertencentes a esta bacia, no Cretáceo 

Inferior. Entretanto, um estudo mais recente, baseado na análise palinológica integrada entre três 

poços, verificou a existência de uma seção sedimentar siliciclástica, inédita na região, de idade 

eodevoniana. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise petrográfica e 

petrológica detalhada dessa seção devoniana recém-descoberta na Bacia do Rio do Peixe e 

sugerir uma evolução diagenética, a fim de auxiliar no entendimento das características do 

sistema poroso, identificar as principais petrofácies de reservatórios, juntamente com os 

principais fatores impactantes na qualidade das mesmas e um breve estudo sobre a proveniência 

dos sedimentos desta bacia. O estudo petrográfico foi baseado em amostras de subsuperficie e 

superfície, tendo a interpretação da evolução diagenética e a identificação das petrofácies sido 

baseadas, apenas, nas amostras de subsuperfície. As lâminas petrográficas foram confeccionadas 

a partir de arenitos, pelitos e arenitos intercalados por pelitos. A composição detrítica original 

dessa seção é arcoseana e os principais processos diagenéticos que a afetaram ocorreram em 

diversas profundidades e diferentes condições, o que resultou na grande variedade diagenética de 

processos: faturamento precoce e cicatrização de grãos; albitização dos K-feldspatos e 

plagioclásios; siderita; precipitação de sílica e feldspato; infiltração mecânica de argila e 

transformação da mesma em ilita/esmectita e ilita; analcima; autigênese de analcima; dissolução; 

precipitação de caulinita; compactação mecânica e química; autigênese de clorita, 

dolomita/dolomita ferrosa/anquerita, apatita, calcita, pirita, minerais de titânio e óxido/hidróxido 

de ferro. A ocorrência de vulcanismo recém-descoberto na Bacia do Rio do Peixe pode ter 

influenciado a evolução diagenética desta seção. Foram identificados três estágios diagenéticos: 

eo-, meso- e telodiagênese. Essa seção é composicionalmente bastante feldspática, indicando 

proveniência de blocos continentais, entre o continental transicional a soerguimento do 

embasamento. A partir desse estudo, foi possível verificar uma heterogeneidade no papel como 

reservatório dos arenitos estudados, sendo possível a separação de sete petrofácies, identificadas 

a partir do principal constituinte diagenético responsável pela redução da porosidade. A perda da 

porosidade original foi influenciada pela diagênese intensa nessas rochas, sobretudo pela 

autigênese de argilominerais, óxidos e carbonatos (calcita e dolomita).  

Palavras-chave: Bacia do Rio do Peixe, seção devoniana e diagênese.  
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ABSTRACT 

 The Rio do Peixe Basin represents a main basin of northeastern Brazil and pioneering 

work positioned the rocks of this basin in the Early Cretaceous. However, a recent study, based 

on integrated pollen analysis from three wells, found an unprecedented siliciclastic sedimentary 

section, in the region, of early Devonian age. Therefore, the present study aims a detailed 

petrographic and petrological analysis of this devonian section, in the Rio do Peixe Basin and 

proposes a diagenetic evolution, to understand the characteristics of the porous system, identify 

the main reservoir petrofacies with the main factors impacting on the quality of these rocks as 

reservoirs and a quick study on the provenance of this section. The petrographic study was based 

on samples obtained from subsurface and surface. The diagenetic evolution of petrofacies and its 

identification were based only on subsurface samples and the study of provenance was based on 

surface samples. The thin sections were prepared from sandstones, pelites and sandstones 

intercalated with pelites. The original detrital composition for this section is arcosean and the 

main diagenetic processes that affected these rocks occur in various depths and different 

conditions, which resulted in extensive diagenetic variety. The following processes were 

identified: early fracture and healing of grains; albitization of K-feldspar and plagioclase; siderite; 

precipitation of silica and feldspar; mechanical infiltration of clay and its transformation to 

illite/esmectite and illite; autigenesis of analcime; dissolution;  autigenesis of chlorite; 

dolomite/ferrous dolomite/anquerite; apatite; calcite; pyrite; titanium minerals and iron oxide-

hidroxide. The occurrence of a recently discovered volcanism, in the Rio do Peixe Basin, may 

have influenced the diagenetic evolution of this section. Three diagenetic stages affected the 

Devonian section: eo, meso and telodiagenesis. This section is compositionally quite feldspathic, 

indicating provenance from continental blocks, between transitional continental and uplift of the 

basement. From this study, we observed a wide heterogeneity in the role of the studied 

sandstones as reservoirs. Seven petrofacies were identified, taking into account the main 

diagenetic constituent responsible for the reduction of porosity. It is possible that the loss of 

original porosity was influenced by intense diagenesis in these rocks, where the main constituent 

for the loss of porosity are clays minerals, oxides and carbonate cement (calcite and dolomite).  

Key words: Rio do Peixe Basin, section devonian and diagenesis 
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1. Introdução 

 

1.1. Justificativa e relevância  

  A Bacia do Rio do Peixe corresponde a uma das principais bacias interiores do 

Nordeste do Brasil. Os primeiros trabalhos geológicos, nesta bacia, iniciaram-se, em meados do 

século XIX, e estenderam-se até o início do século XX (Carvalho & Leonardi, 1992). A partir da 

década de 60, foram retomados os estudos geológicos mais relevantes na área das bacias 

interiores do nordeste do Brasil, nos quais está incluida a Bacia do Rio do Peixe. Até então, os 

estudos voltados para o arcabouço litocronoestratigráfico desta bacia (Marques, 1924 apud 

Albuquerque, 1970) posicionaram o conjunto de rochas conhecido como "Série Rio do Peixe", no 

Cretáceo Inferior. Entretanto, um estudo mais recente, baseado na análise palinológica entre três 

poços (1-PIL-1-PB, 1-STH-1PB e 1-TRF-1-PB) (Roesner et al., 2011), permitiu a identificação 

de uma seção sedimentar inédita, na região, com idade eodevoniana e, que essa bacia apresenta 

um estágio inicial pré-rifte que ocorreu no Paleozóico, evidenciado por rochas devonianas 

possivelmente correlatas aos litotipos da Formação Jaicós e à porção inferior da Formação Itaim, 

ambas pertencentes à Bacia do Parnaíba. Após este estágio, sucedeu-se uma fase rifte eocretácea 

correlata, em parte, à porção emersa da Bacia Potiguar e à sequência rifte da Bacia do Araripe. 

  Tomando-se como base a identificação desse estágio paleozóico, na Bacia do Rio 

do Peixe, e ao fato de que os poucos trabalhos geológicos voltados para esta bacia referem-se 

apenas aos dados da fase rifte eocretácea e a dados de afloramento, com pouca informação sobre 

dados de subsuperfície, o presente estudo irá fazer uma abordagem mais detalhada dos aspectos 

composicionais, texturais e diagenéticos da seção devoniana dessa bacia, em subsuperfície, para 

compreender melhor sua gênese, evolução e os principais parâmetros controladores da 

heterogeneidade dos reservatórios.  

 

1.2. Objetivo geral 

  Realizar uma análise petrográfica e petrológica detalhada da seção devoniana 

recém-descoberta na Bacia do Rio do Peixe, a partir de amostras obtidas de testemunhos de 

sondagem, amostras laterais e afloramentos.  
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1.3. Objetivos específicos   

 Identificar os aspectos texturais, composição detrítica, constituintes diagenéticos e o sistema 

poroso, em escala microscópica;  

 Sugerir uma evolução diagenética para esta seção, a fim de auxiliar no entendimento sobre as 

características do sistema poroso e na caracterização de petrofácies de reservatório; 

 Apartir da análise petrográfica quantitativa da composição detrítica nessa seção se ter uma 

indicação sobre a proveniência desses sedimentos; 

 

1.4. Localização da área de estudo 

  A área de estudo está inserida na Bacia do Rio do Peixe, localizada no extremo 

oeste do Estado da Paraíba, mais precisamente entre os meridianos 37°47’00’’ e 38°50’00’’, de 

longitude oeste, e entre os paralelos 06°50’00’’ de latitude sul, abrangendo uma área de 1.250km
2
 

(Nunes da Silva, 2009). Essa bacia é subdividida nos Semi-grabens Icozinho, Brejo das Freiras, 

Sousa e Pombal (Figura 1.1B). 

  Para a elaboração da dissertação foram utilizados dados de testemunho de 

sondagem, amostras laterais e afloramentos. Os testemunhos de sondagem foram obtidos a partir 

de três poços (1-PIL-1-PB, 1-STH-1-PB, 1-TRF-1-PB) perfurados no Alto de Santa Helena, o 

qual corresponde a uma feição positiva do embasamento que limita os Semi-grabens de Brejo das 

Freiras, a oeste, e o de Sousa, a leste. Os poços de Santa Helena (1-STH-1-PB) e Triunfo (1-TRF-

1-PB) foram perfurados no Semi-graben de Sousa e o Pilões (1-PIL-1-PB), no Semi-graben 

Brejo das Freiras (Figura 1.1B). As amostras de afloramento foram coletadas em viagem de 

campo com o intuito de se fazer um reconhecimento da área, identificando os afloramentos de 

idade cretácea e devoniana (Figura 1.2). 
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Figura 1.1. Localização da Bacia do Rio do Peixe. A) Mapa do Brasil, com as siglas dos Estados com destaque para o Estado da Paraíba e, em amarelo, 

para a Bacia do Rio do Peixe; B) Arcabouço estrutural da Bacia do Rio do Peixe, mostrando os Semi-grabens (Icozinho, Brejo das Freiras, Sousa e Pombal) e a 

localização dos poços exploratórios estudados (modificado de Nunes da Silva, 2009). 
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Figura 1.2.  Área de estudo com localização dos poços e afloramentos (Fonte: IBGE, PETROBRAS) (Silva, 2014). 
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2. Aspectos Teóricos 

 

  Este capítulo irá fazer uma abordagem da fundamentação teórica em relação ao 

estudo de petrografia e petrologia em rochas sedimentares siliciclásticas.  

  Segundo Williams et al (1970), as rochas sedimentares depositam-se 

estratigraficamente camada sobre camada, na superfície da litosfera, sob temperaturas e  pressões 

relativamente baixas. As rochas sedimentares formam-se por dois processos distintos: 

acumulações químicas e mecânicas. Os sedimentos depositados quimicamente, como aqueles que 

originam algumas rochas carbonáticas, originam-se por precipitações químicas a partir da 

evaporação de massas d'água da superfície, por reações inorgânicas entre os sais dissolvidos e 

pela influência de organismos. Os sedimentos resultantes da acumulação mecânica (fragmentos 

de minerais e de rochas, por exemplo) são produtos do intemperismo e erosão de rochas pré-

existentes, podendo ser depositados pela água, gelo e ar. O principal exemplo dessa acumulação 

são as rochas siliclásticas formadas por diferentes grãos detríticos que podem ser provenientes de 

uma ou mais áreas fontes. Como exemplos destas rochas têm-se os arenitos, principal objeto de 

estudo desta dissertação.  

  Após a deposição os sedimentos passarão por novas transformações, em 

decorrências das variações da pressão e da temperatura. É durante essas alterações pós-

deposicional que começam a precipitar outros minerais que vão se associar aos grãos detríticos e 

levar à formação da rocha. O conjunto das transformações, pós-deposicional chama-se de 

diagênese. O conceito de diagênese será detalhadamente apresentado no item 2.2.  

 

 

2.1. Estudo petrográfico e petrológico 

  Consiste no estudo das rochas, em escala microscópica, através do microscópio 

petrográfico, o qual tem contribuído muito para o entendimento dos processos diagenéticos que 

levaram à formação da rocha.  

  O estudo petrológico inicia-se com a petrografia que representa a parte mais 

descritiva e detalhada dos constituintes de uma rocha. Nesta etapa, é possível fazer o 

reconhecimento dos constituintes primários e secundários cujas relações, no arcabouço, permitem 
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fazer um estudo sobre a gênese da rocha, assim como a caracterização do sistema poroso e 

entender sua evolução diagenética. 

  A primeira seção delgada confeccionada correspondeu a um calcário e foi 

examinada por Sorby, em 1851. Entretanto, foi somente no século seguinte, na década de 70, que 

os estudos dos processos diagenéticos, especialmente em arenitos, ganharam forte impulso, 

devido à crescente alta dos preços de petróleo e à importância cada vez maior de jazidas 

metálicas sedimentares. Pesquisadores ligados essencialmente à indústria petrolífera publicaram, 

desde o início da década passada, um número crescente de trabalhos sobre a diagênese dos 

arenitos, fazendo renascer a petrogênese dessas rochas composicionalmente complexas e variadas 

(De Ros & Moraes, 1984). 

  Com os dados petrográficos e diagenéticos, é possível fazer uma sequência 

temporal dos eventos diagenéticos e a forma de ocorrência dos minerais autigênicos e suas 

relações com a porosidade. Além disso, a evolução petrogenética auxilia na predição de 

qualidade de reservatórios. 

  Os parâmetros petrográficos comumente analisados são: parâmetros 

composicionais (constituintes primários e secundários), texturais (tamanho, seleção de grãos e 

arredondamento), de fábrica (orientação dos grãos e índice de empacotamento), assim como a 

porosidade. 

 

2.1.1. Parâmetros composicionais 

 

A) Constituintes primários 

 

  Compreende os constituintes detríticos ou alogênicos, ou seja, minerais originados 

fora da área de deposição (área fonte) e transportados mecanicamente para dentro dela sob a 

forma de partículas sólidas. No caso das rochas carbonáticas os primários, incluem os 

aloquímicos (bioclastos, oóides, pelóides e intraclastos carbonáticos), originados e transportados 

na bacia de sedimentação. 

  Através dos aspectos composicionais e da textura da rocha sedimentar, é possível 

reconhecer as características de sua área fonte. Entretanto, os minerais apresentam certo grau de 

instabilidade, o qual, em decorrência do intemperismo, erosão e transporte, poderá levá-los a ser  

modificados ou totalmente destruídos. Então, além da disponibilidade dos minerais na área fonte 
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tem-se que levar em consideração seu grau de estabilidade mecânica e química para que eles 

estejam presentes dentro de uma bacia.  Tucker (1991) dispôs os minerais formadores de rocha 

em uma série que reflete seu grau de instabilidade química (Figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1. Principais minerais formadores de rochas, em ordem crescente de estabilidade, no ambiente 

sedimentar, baseados em Tucker 1991 (modificada de Jesus, 2004). 

 

  Tucker (1991) dividiu os principais constituintes detríticos das rochas 

sedimentares siliciclásticas em: quartzo, feldspato, micas, argilominerais, minerais pesados, 

fragmentos de rochas e outros. 

 

Quartzo 

  É um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, ocorrendo como 

constituinte principal nos arenitos, em virtude de sua resistência química e física às alterações 

durante os processos sedimentares. Pode ser resultante de rochas ígneas, metamórficas e 

sedimentares; entretanto, deriva principalmente de rochas ígneas plutônicas. Os grãos de quartzo 

detrítico, nas rochas sedimentares, podem apresentar-se na forma monocristalina (composto por 

um cristal) e policristalina (composto por mais de um cristal). 
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Feldspato   

  É o constituinte mais abundante, em rochas ígneas. Embora os feldspatos sejam 

susceptíveis de sofrer alterações e metereorizações, estão em segundo lugar, quanto à abundância, 

em rochas areníticas, nos quais ocorrem tanto sob a forma de grãos detríticos como cristais 

autigênicos (Deer et al., 2010).  

  Podem ser denominados de feldspatos potássicos (K-feldspatos) e sódico-cálcicos 

(plagioclásio). Nos arenitos, os K-feldspatos mais abundantes são o ortoclásio e o microclínio; já 

os plagioclásios são mais raros devido a sua maior instabilidade química, assim como à presença 

de clivagens e menor dureza em relação ao quartzo. Além disso, os plagioclásios são facilmente 

hidrolisados, ou seja, substituídos por sericita, caulinita e ilita. Os processos de alteração dos 

feldspatos iniciam-se no local do intemperismo e continuam na diagênese.  

  Nas rochas sedimentares, a quantidade de feldspatos traz importante subsídio ao 

grau de maturidade mineralógica, pois os arenitos mais feldspáticos são considerados pouco 

maduros, já que o grau de maturidade aumenta proporcionalmente à %volume de quartzo. 

Normalmente, acham-se graus diferentes de maturidade, em depósitos diferentes, causados por 

diferenças na área fonte, nos processos que deram origem aos sedimentos e os ambientes que os 

produziram (Williams et al., 1970). 

 

Micas 

  Incluem diversos minerais pertencentes à classe dos filossicatos caracterizados por 

uma morfologia lamelar e clivagem basal perfeita, resultantes de sua estrutura atômica em 

camadas (Deer et al., 2010). A biotita e a muscovita são as micas mais comuns, em arenitos, as 

quais podem ser derivadas de rochas ígneas e metamórficas presentes nas áreas fontes. Embora a 

biotita seja mais comum, na área fonte, a muscovita é mais comum, nos sedimentos, por ser mais 

estável, apresentando maior resistência aos processos intempéricos. 

 

Argilominerais 

  São silicatos hidratados (principalmente, de alumínio e magnésio), dos quais a 

maior parte são partículas lamelares e agregados de grão fino que, misturados com a água, 

originam materiais que manifestam vários graus de plasticidade, ou, quando submetidas a 

elevadas temperaturas, podem perder toda água presente em sua constituição (Deer et al, 2010). 
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Possuem variações nas propriedades químicas e físicas, mas uma característica comum desta 

classe é sua morfologia placóide e clivagem perfeita (001).  

   Os quatro grupos principais subdividem-se em: caulinita, ilita, clorita e esmectita. 

Estes grupos podem ocorrer sob a forma de camadas mistas, também denominadas 

interestratificados que se caracterizam por apresentarem, em um mesmo cristal, mais de um tipo 

de unidades estruturais empilhadas e articuladas entre si.  

  Os argilominerais podem ser detríticos ou autigênicos. Os detríticos provêm de 

uma área fonte externa. Já os autigênicos são formados in situ e podem ocorrer por processo de 

neoformação, onde sua precipitação direta pode se dar a partir de uma solução. Portanto, segundo 

Wilson e Pittman (1977), os argilominerais autigênicos além de neoformados inclui-se também 

os transformados, resultado da alteração de outros grãos (feldspatos e os fragmentos de rochas) 

ou provenientes da transformação de outros argilominerais, durante o soterramento. Segundo 

Weaver (1958), os argilominerais encontrados nos sedimentos podem ocorrer sob condições 

ambientais similares e em variados ambientes (Figuras 2.2 e 2.3).  

  As partículas dos argilominerais podem ser cristalinas ou amorfas, lamelares ou 

fibrosas e, quase sempre de dimensões reduzidas, podendo variar desde  dimensões coloidais até 

acima do limite de resolução do microscópio petrográfico. Devido a isso, foi necessário utilizar 

técnicas especiais (DRX e MEV/EDS) para se fazer a identificação mais precisa deste 

componente.  

  Os argilominerais podem ocorrer associados às micas e são bastante comuns na 

matriz dos arenitos e conglomerados, sendo uns dos principais constituintes responsáveis  pela 

obliteração dos poros. 
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Figura 2.2. Origem dos argilominerais nos ambientes sedimentares (Modificada de Hillier et al., 1995) 

 

 

Figura 2.3. Tipos e quantidades (expressa pela cor cinza) de argilominerais encontrados em depósitos marinhos 

e continentais (modificada de Weaver, 1958)  

 

 

Minerais pesados 

  São grãos minerálicos provenientes de rochas ígneas e metamórficas, onde 

ocorrem normalmente de forma acessória, cuja densidade é superior a 2,9, isto é, superior a do 

quartzo (2,65) e a dos feldspatos (2,56 a 2,76) 
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  A presença deles nos sedimentos pode fornecer informações sobre a área fonte e, 

consequentemente, sobre o estudo de proveniência, onde as granadas, epidotos e estaurolitas, por 

exemplo, são provenientes de terrenos metamórficos, enquanto o rutilo, turmalina e apatita, 

orginam-se de fontes ígneas. 

  Eles podem ser opacos (óxidos e sulfetos) e transparentes (silicatos, 

predominantemente); os primeiros, por não serem translúcidos, são estudados através do 

microscópio metalográfico. 

  Os minerais pesados podem ser afetados pelo intemperismo químico e/ou 

dissolvidos na diagênese, sendo influenciados pelo seu grau de estabilidade e resistência à 

dissolução, respectivamente (Figura 2.4). A resistência dos minerais irá depender da natureza da 

água de formação, assim como o pH e Eh, entre outros fatores. 

 

 

Figura 2.4. Ordem crescente de resistência à dissolução dos minerais pesados.  

 

Fragmentos de rocha 

  Estão presentes mais comumente em rochas de granulação mais grossa, como por 

exemplo, os conglomerados e brechas. Os tipos de fragmentos de rochas presentes nos 

sedimentos estão relacionados à composição da rocha fonte, podendo ser de rochas plutônicas, 

vulcânicas, metamórficas e até mesmo de rochas sedimentares, o que os torna uma ferramenta 

importante no estudo da proveniência de um depósito. 

  

Outros constituintes 

  Os mais comuns são os fragmentos de rochas carbonáticas presentes nos arenitos e 

que, normalmente, representam um constituinte raro. Ocorrendo também grãos aloquímicos 
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(bioclastos, oóides, oncóides, pelóides, e intraclastos carbonáticos), fragmentos carbonosos, 

fosfáticos e fragmentos argilosos. 

 

B) Constituintes secundários 

  Correspondem aos minerais autigênicos, ou seja, precipitados dentro da própria 

bacia. Nos sedimentos detríticos correspondem, principalmente, aos cimentos intersticiais 

(Williams et al., 1970), incluindo também os minerais que substituem grãos detríticos e as 

transformações em argilominerais.  

  Os minerais autigênicos são pós-deposicionais, ou seja, precipitam-se após a 

deposição dos sedimentos detríticos, através de processos diagenéticos. 

  De acordo com Tucker (2001), os constituintes diagenéticos mais comuns são 

cimentação por sílica e carbonatos e a autigênese de feldspatos e argilominerais.  

  O principal cimento silicoso é o crescimento secundário de quartzo que se 

precipita ao redor dos grãos de quartzo detríticos, em continuidade ótica com os grãos. O quartzo 

pode ocorrer também com hábito microcristalino e macrocristalino. Outro exemplo do cimento 

silicoso é a calcedônia e a opala.  

  O cimento carbonático mais comum é a calcita, podendo apresentar, de 

importância local, dolomita e siderita. Este cimento pode ocorrer de forma bem distribuída ou 

como concreções locais. Os hábitos mais comuns do cimento de calcita são poiquilotópico e 

mosaico. O cimento de calcita, normalmente, é responsável pela perda total da porosidade e da 

permeabilidade em alguns arenitos. 

  Em muitos arenitos, os feldspatos são alterados para argilominerais ou substituídos 

por calcita, mas em alguns casos, pode ocorrer como sobrecrescimentos nos feldspatos detritícos, 

sendo o mais comum nos feldspatos potássicos. 

  Os argilominerais mais comuns em arenitos são a ilita e a caulinita seguidos das 

esmectitas e das argilas de camadas mistas. As argilas autigênicas ocorrem preenchendo poros e 

sob a forma de cutículas ao redor dos grãos. A precipitação desses argilominerais também 

provoca grandes efeitos na porosidade e na permeabilidade, diminuindo significativamente o 

potencial do reservatório. 
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2.1.2. Parâmetros texturais 

 

  Há diferentes texturas em rochas sedimentares, podendo as mesmas ser 

acompanhadas ou não de composições mineralógicas distintas ou semelhantes. É um parâmetro 

que se refere à constituição física das rochas, considerado um aspecto importante para sua 

classificação. 

  Os aspectos texturais, assim como os composicionais, são de fundamental 

importância para se entender os processos de deposição e formação de uma rocha. Existem 

minerais que podem ser tanto alogênicos como autigênicos e a distinção entre eles é baseada 

primeiramente nos aspectos texturais.  

  A textura clástica das rochas sedimentares detríticas pode ser destruída por 

processos diagenéticos, como a recristalização e substituição. Os parâmetros texturais analisados 

nos arenitos, são: tamanho, seleção, esfericidade e arredondamento.  

 

Tamanho do grão 

  Corresponde à granulação dos sedimentos e rochas sedimentares. As partículas e 

grãos variam muito de tamanho, portanto, é necessário dividir a amplitude dos tamanhos de grãos 

em uma série de classes ou intervalos. Uma escala de classificação granulométrica corresponde 

ao conjunto de subdivisões de uma distribuição de tamanhos basicamente contínua, feita com o 

intuito de padronizar os termos (Veloso, 2001).  

  O tamanho do grão é a propriedade mais utilizada na nomenclatura de rochas 

detríticas (conglomerados, arenitos, siltitos e argilitos) e sua medida baseia-se na nomenclatura 

de classes granulométricas adotada por Udden-Wentworth (1922, apud Veloso, 2001) que 

corresponde à classificação mais utilizada na sedimentologia cuja principal vantagem é o maior 

número de classes granulométricas e o detalhamento da fração areia (Tabela 2.1).  
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Terminologia 
Limite de Classes (mm) 

Limite de Classes em 

(ɸ) 

Cascalho 

Matacão 4096 a 256 -12  a -8 

Bloco 256 a 64 -8 a -6 

Seixo 64 a 4,0 -6 a -2 

Grânulo 4,0 a 2,0 -2 a -1 

Areia 

Areia muito grossa 2,0 a 1,0 -1 a 0 

Areia grossa 1,0 a 0,5 0 a 1  

Areia média 0,5 a 0,25 1 a 2 

Areia fina 0,25 a 0,125 2 a 3 

Areia muito fina 0,125 a 0,0625 3 a 4 

Silte 

Silte grosso 0,0625 a 0,031 4 a 5 

Silte médio 0,031 a 0,0156 5 a 6 

Silte fino   0,0156 a 0,0078 6 a 7 

Silte muito fino   0,0078 a 0,0039 7 a 8 

Argila Argila     0,0039 a 0,00006 8 a 14 
Tabela 2.1. Classificação granulométrica modificado de Udden-Wentworth (1922) (em mm) 

e Leeder (1982) (em ɸ). Terminologia de Wentworth traduzida por Suguio (1973) 

 

 

Seleção 

  Corresponde ao desvio padrão da distribuição de tamanho do grão em relação à 

classe modal, que será definida pela classe predominante em volume. O processo de seleção 

granulométrica será determinado por vários fatores, entre eles: a velocidade e a energia do seu 

transporte, cujos principais agentes são: água, ar, vento e o gelo, incluindo também as condições 

da área (tipo, localização e variações climáticas).  As rochas bem selecionadas apresentam uma 

granulometria mais homogênea. As pobremente selecionadas contêm partículas de tamanhos 

variados e, neste caso, o tamanho modal é definido pela classe granulométrica dominante (Figura 

2.5). 
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Figura 2.5. Tabela comparativa e figura esquemática do selecionamento dos grãos 

(modificada de Pettijohn et al., 1973) 

 

Esfericidade e Arredondamento 

  São propriedades relacionadas à forma dos grãos e podem fornecer informações 

sobre o tipo de transporte e a distância que o grão percorreu até ser depositado. A esfericidade 

representa o grau de aproximação dos grãos à forma esférica enquanto o arredondamento está 

relacionado à presença ou não de angulosidade, em suas arestas, ou seja, quanto maior a 

angulosidade menor o grau de arredondamento do grão (Figura 2.6).  

  Estas duas propriedades são distintas do ponto de vista geométrico e não estão 

relacionadas fundamentalmente, como por exemplo, partículas de mesma esfericidade podem ter 

graus variáveis de arredondamento e as de arredondamento semelhantes podem ter diferentes 

tipos de esfericidade (Williams et al., 1970).  

  Em petrografia, essas propriedades são avaliadas por comparação visual com 

figuras. Foi Powers (1953) quem criou o método através do qual um escala bidimensional, 
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expressa em uma simples figura comparativa, torna possível indicar a tridimensionalidade das 

partículas, com o uso de uma lupa binocular, e definiu as seguintes classes: muito angular, 

angular, sub-angular, sub-arredondado, arredondado e bem arredondado. Neste método é 

importante identificar a mineralogia dos grãos, pois os minerais menos resistentes (com menor 

dureza) tendem a rolar mais rapidamente em relação aos mais resistentes (com maior dureza). 

Além disso não se deve misturar, numa mesma avaliação de grãos, frações granulométricas 

diferentes, pois o grau de rolamento  diminui à medida que os grãos, vão se tornando menores. É 

necessário fazer o tratamento estatístico dos resultados, ou seja, das frequências por classes de 

rolamento, para isto utilizam-se os fatores propostos por Powers (1953) expressos na Tabela 2.2. 

 

 

Figura 2.6. Quadro esquemático para as categorias de esfericidade 

 e arredondamento dos grãos (modificado de Powers, 1953)  

 

Termos Classe de intervalo Média geometrica 

Muito angular 0.12-017 -14 

Angular 0.17-0,25 -21 

Sub-angular 0.25-0,35 -30 

Sub-arredondado 0.35-0,49 -41 

Arredondado 0.49-0,70 -59 

Bem arredondado 0.70-1,00 -84 

Tabela 2.2. Fatores estatísticos propostos por Powers (1953) 
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2.1.3. Fábrica 

Empacotamento 

  A compactação resulta da compressão dos sedimentos subjacentes pelas camadas 

que foram depositadas sobre eles. Quando os sedimentos são compactados, irá ocorrer mudança 

no empacotamento. A compactação pode ser mecânica e química. A compactação mecânica 

começa a atuar logo após a deposição dos sedimentos, englobando processos físicos que, além de 

promover uma maior proximidade entre os grãos, evidenciada pelo aumento dos contatos 

pontuais e longos entre os mesmos, podem resultar em quebra, deformação e rotação de grãos.  A 

compactação química ocorre sob condições mais severas de soterramento e engloba a dissolução 

por pressão pela concentração de esforços, ao longo dos contatos intergranulares, evidenciada 

pelos contatos interpenetrativos côncavo-convexos e suturados. Portanto, o soterramento que 

ocorre após a deposição é o fator fundamental na mudança do tipo de empacotamento entre os 

grãos.  

  Há casos onde a compactação e a mudança no empacotamento podem ser inibidas 

pela presença de fases cimentantes. O cimento pode ser um constituinte frequente nos arenitos, 

principalmente os de composição carbonática. Quando a rocha é cimentada logo após a deposição 

dos sedimentos, antes do soterramento, a rocha é caracterizada por um empacotamento frouxo, 

pois o cimento causa uma resistência no arcabouço da rocha, impedindo o rearranjo dos grãos e 

que eles se toquem entre si.  

     

Orientação dos grãos 

  É comum, em rochas sedimentares, os grãos mais alongados, como as micas, 

seguirem certa orientação. A orientação pode ser um indicativo dos planos de estratificação e 

pode ser ocasionada tanto pelos processos de deposição como por deformações posteriores.  

  Para que a orientação dos grãos seja observada, em seções delgadas, de forma 

representativa, a rocha tem que ser cortada na posição perpendicular à estratificação. 

 

2.1.4. Porosidade 

  A porosidade representa a fração do volume de rocha não ocupada por sólidos, ou 

seja, corresponde à porcentagem de espaços vazios em relação ao volume total de rocha. A 

porosidade total corresponde ao volume de vazios conectados ou não e a porosidade efetiva ao 
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volume poroso conectado que permite o fluxo de fluidos. É uma importante propriedade, pois 

define a capacidade de armazenamento de hidrocarbonetos na rocha. 

A porosidade pode ser primária e secundária. A primária origina-se no momento 

da deposição, podendo ser facilmente modificada ou extinta em decorrência dos processos 

diagenéticos atuantes. A porosidade secundária é gerada durante a diagênese, podendo relacionar-

se a processos de dissolução decorrentes da interação química de fluidos intersticiais com o 

arcabouço ou cimentos da rocha, à contração da matriz ou, ainda, à geração de fraturas. 

Os principais tipos de poros, em rochas siliciclásticas, são: intergranular. 

intragranular, intercristalino, intracristalino, móldico, fratura em grão, fratura em rocha e 

agigantado (Figura 2.7). Algumas porosidades intergranulares (espaço poroso entre os grãos) 

podem ser consideradas porosidade primária, desde que não haja indícios de dissolução 

relacionados a elas, como por exemplo, grãos corroídos e dissolução parcial do cimento. Os 

fluidos diagenéticos podem provocar dissolução total do cimento, não deixando resquícios dele 

na rocha, mas deixando algum indício de dissolução. Poro intracristalino, intragranular e móldico 

são poros secundários gerados por dissolução. E as fraturas podem ser ampliadas por esse 

processo de dissolução. 

  A porosidade, juntamente com a permeabilidade, representa as propriedades 

petrofísicas das rochas.  A permeabilidade expressa a capacidade de permitir o fluxo de fluidos 

através dos poros. Segundo Lucia (1995), a distribuição de tamanho de poros é determinante no 

controle da permeabilidade e está relacionada com a textura da mesma e o tipo de porosidade. É 

importante determinar o tipo de espaço poroso, pois a permeabilidade só será eficiente se houver 

conexão entre os poros.   

De acordo com Beard & Weyl (1973) a porosidade independe da granulometria, 

para areias de mesma seleção granulométrica. Além do tamanho dos grãos a porosidade inicial 

depende, principalmente, da seleção dos grãos.  Quanto maior o selecionamento dos grãos maior 

a porosidade. Quando o arcabouço apresenta grãos muito variados a porosidade tende a diminuir 

(Tabela 2.3). 
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Tamanho Grosso Médio Fino Muito fino 

Seleção Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Extremamente  

selecionado 
43.1 42.8 41.7 41.3 41.3 43.5 42.3 43.0 

Muito bem  

selecionado 
40.8 41.5 40.2 40.2 39.8 40.8 41.2 41.8 

Bem  

selecionado 
38.0 38.4 38.1 38.8 39.1 39.7 40.2 39.8 

Moderadamente  

selecionado 
32.4 33.3 34.2 34.9 33.9 34.3 35.6 33.1 

Pobremente 

Selecionado 
27.1 29.8 31.5 31.3 30.4 31.0 30.5 34.2 

Muito pobremente 

Selecionado 
28.6 25.2 25.8 23.4 28.5 29.0 30.1 32.6 

Tabela 2.3. Porcentagem da porosidade em relação ao tamanho e seleção dos grãos, simplificada e modificada de 

Beard & Weyl (1973). 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.  Desenho esquemático dos principais tipos de poros em arenitos.  
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  A caracterização do sistema poroso está relacionada à forma como ocorrem os 

poros, o seu tamanho, o tipo e sua distribuição no arcabouço, além da conexão entre eles. Parte 

desses poros pode ser resultante de inúmeros processos deposicionais e pós-deposicionais. Para 

compreender esses processos, tem-se que conhecer a evolução diagenética, onde diversos 

mecanismos são importantes na geração, na mudança ou até mesmo na extinção da porosidade. 

Em particular, a cimentação e os processos de dissolução modificam, continuamente, a estrutura 

dos poros, criando ou destruindo a porosidade. Quanto mais antiga a rocha, maior a presença de 

minerais estáveis, já que os instáveis já foram alterados, lixiviados e substituídos por outros 

estáveis (Goodman, 1989). 

  Outro mecanismo significativo nas mudanças do sistema poroso é a compactação 

mecânica e química. De acordo com Füchtbauer (1967, apud Menezes, 1999), os rearranjos 

texturais físicos, resultantes da compactação, reduzem, substancialmente, a porosidade quando 

ocorrem de forma intensiva. À medida que a profundidade aumenta, a rocha é submetida a 

esforços compressivos, em função da sobrecarga, podendo resultar em um empacotamento 

fechado, o qual pode extinguir parte da porosidade existente. Entretanto, há reservatórios de 

arenitos que podem apresentar altos valores de porosidade e permeabilidade em altas 

profundidades; neste caso, são conhecidas como porosidade e permeabilidade anormais. De 

acordo com Bloch et al. (2002), esses valores anômalos têm sido raramente abordados na 

literatura e as causas principais estão relacionadas à presença de cutículas e franjas em torno dos 

grãos, entrada precoce de hidrocarbonetos e desenvolvimento superficial de fluidos sob pressão. 

  A caracterização do sistema poroso é bastante importante no estudo da 

heterogeneidade das rohas reservatórios que pode receber inlfuência tantos por processos 

deposicionais (ambientais) como pós-deposicionais (diagênese). 

   

 

2.2. Diagênese 

 

  Corresponde aos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos 

sedimentos, após sua deposição, sob temperatura e pressão crescentes, em decorrência do 

soterramento efetivo, onde os limites superiores aproximados de temperatura e pressão, são, 

respectivamente, 200°C e 5Kbar, a uma profundidade de 20Km (Figura 2.8).  
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Figura 2.8. Diagrama de Pressão e Temperatura (P-T), relacionando o regime diagenético até o regime 

metamórfico e os típicos gradientes de P-T da crosta da Terra. O gradiente geotérmico da crosta de 

10°C/Km é típico de cráton estável. O gradiente de 30°C/Km é representativo de bacias do tipo rifte. 

(Modificada de Worden & Burley, 2003). 

 

 

  De acordo com De Ros (2001, apud Freitas-Brazil, 2004), tantos os sedimentos 

inconsolidados quanto as rochas sedimentares mais antigas e outros tipos de rochas são afetados 

pela diagênese. Para esse autor, a diagênese já inicia no intemperismo, resulta em alterações 

físicas e químicas e controla os processos geológicos que atuam sobre os sedimentos depositados, 

os depósitos residuais e sobre todo tipo de rocha na superfície da crosta terrestre, nos primeiros 

milhares de metros de profundidade. 

  Na diagênese, ocorrem vários processos químicos que levam à precipitação de 

minerais (cimentação), dissolução de grãos instáveis e substituição de grãos por outros minerais. 

Esta precipitação química depende das características do fluido presente nos sedimentos, como 

por exemplo, salinidade, pH (medida da concentração de íons hidrogênio), Eh (potencial redox). 

Além disso, também são importantes a porosidade e a permeabilidade, pois irão permitir a 

movimentação desses fluidos, nos sedimentos (Tucker, 2001). De acordo com Burley et al. 

(1985), essas águas intersticiais reagem na tentativa de atingir o equilíbrio geoquímico e textural 

com o ambiente de formação. 

  Segundo De Ros (1996), há uma interação complexa entre os fatores deposicionais 

e pós-deposicionais, na diagênese (Figura 2.9), onde os fatores mais importantes no controle da 

mesma são composicionais (composição detrítica, fluidos intersticiais e constituintes precoces), e 

fatores não composicionais (clima, temperatura, pressão, tempo e fluxo de fluido). A alteração 
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dos constituintes detríticos é responsável por inserir, no sistema, íons Ca
+2

, Mg
+2

, Fe
+2

, Na
+
, K

+
, 

Cl
-
, SO4

-2
 e HCO

-3
 que serão importantes nos próximos estágios diagenéticos. A composição 

detrítica é determinada pelos parâmetros de proveniência que está relacionada à área fonte, à 

paleogeografia, condições climáticas e aos processos deposicionais. Os fluidos podem ser 

determinados pelo ambiente deposicional, sendo bastante importantes nos processos diagenéticos. 

Podem ser modificados por reações envolvendo alteração da matéria orgânica, argilominerais e 

interação com os componentes detríticos. Em relação aos parâmetros não composicionais, a 

temperatura é o principal fator no controle diagenético e está relacionada a história de 

soterramento da bacia. 

  Tanto a pressão como a temperatura sofrem acréscimo com o soterramento, e a 

pressão exercida nas camadas de rochas é um dos grandes responsáveis pela redução da 

porosidade nos reservatórios, devido à mudança no empacotamento. 

 

. 

 

Figura 2.9. Parâmetros que influenciam na diagênese clástica (modificado de De Ros, 1996) 
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  Os fluidos presentes no sistema poroso influenciam diretamente nos processos 

diagenéticos e, de acordo com Morad et al. (2000), esses fluidos podem ser de origem meteórica, 

marinha, mistura marinha/meteórica, e salmouras. As águas meteóricas ocorrem em ambientes 

continentais; as marinhas, em ambiente marinho; as de mistura, ocorrem tanto em ambientes 

costeiros como de plataforma rasa e a salmoura é definida quando se tem uma elevada salinidade. 

Os fluidos intraformacionais foram estabelecidos por Galloway (1984) em 3 regime hidrológicos 

principais: regime meteórico (ocorre em porções mais rasas, onde a água presente nos sedimentos 

origina-se da infiltração de águas superficiais até o lençol freático), regime compactacional 

(refere-se aos fluidos que são expulsos dos poros devido à compactação) e termobárico ou abissal 

(relaciona-se às partes mais profundas da bacia, podendo os fluidos resultar da desidratação de 

argilominerais e sais). 

  Cada processo ou regime diagenético resulta em seus respectivos produtos e as 

características de cada processo variam com os estágios de soterramento a que os sedimentos são 

submetidos. Portanto, é através desses processos que é possível interpretar a evolução diagenética 

de uma bacia e compreender os fatores que levaram à formação da rocha.  

  Choquette & Pray (1970) propuseram três estágios diagenéticos para descrever os 

processos diagenéticos, em rochas carbonáticas, os quais foram, em seguida, adaptados por 

Schmidt & McDonald (1979). São reconhecidos como: eodiagênese, mesodiagênese e 

telodiagênese (Figura 2.10). 

 

 

Eodiagênese: 

   Inclui todos os processos que ocorrem na ou perto da superfície dos sedimentos 

onde a química das águas intersticiais é controlada pelo ambiente de deposição (Worden & 

Burley, 2003). Portanto, a eodiagênese inclui os processos diagenéticos que ocorrem desde a 

superfície deposicional até a profundidade onde não ocorre a influência de águas superficiais, 

com temperatura entre 30° e 70°C (Morad et al., 2000). 

  Neste primeiro estágio diagenético, a água de formação está relacionada a fluidos 

marinhos e meteóricos, podendo ser de origem mista.  
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Mesodiagênese 

  É conhecida como diagênese de soterramento, onde as reações estão relacionadas à 

água de formação, sob condições de soterramento efetivo, com temperaturas mais elevadas (70° a 

200°C, aproximadamente). Neste estágio, os minerais tornam-se mais instáveis, podendo formar 

outros minerais mais estáveis para chegar ao equilíbrio com as novas condições do meio (Morad 

et al., 2000). 

  Durante o soterramento profundo, a água de formação é modificada pelas reações 

com argilominerais, dissolução de grãos instáveis, precipitação de minerais autigênicos e pela 

mistura de águas de diferentes origens (Tucker, 2001).  

 

 

Telodiagênese 

  Neste estágio, os processos estão relacionados ao soerguimento onde as rochas são 

submetidas novamente às condições superficiais, desestabilizando os minerais formados na 

mesodiagênese, com nova readaptação dos mesmos às novas condições (Morad et al., 2000). 

  Neste estágio de soerguimento, os fluidos presentes são os meteóricos (Eh baixo e 

pH ácido). A circulação desses fluidos irá depender da porosidade e da permeabilidade que são 

facilmente modificadas em mesodiagênese (Tucker, 2001).  

Os processos relacionados a esse estágio são muito semelhantes àqueles ocorridos na eodiagênese 

meteórica. A percolação de fluidos meteóricos pode se dar também através de falhas e/ou 

discordâncias. 
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Figura 2.10. Relação entre os estágios diagenéticos sob influência do sistema deposicional 

 (modificada de Worden & Burley, 2003).  

   

 

  Cada um dos estágios envolve um conjunto de processos interligados, que deixam 

sucessivamente o registro de sua atuação no arenito de tal forma que, o que hoje observamos nas 

rochas, é um conjunto de indícios deixados por cada processo, do qual, não obstante, podemos 

reconhecer as partes componentes, representando cada uma um processo particular (De Ros & 

Moraes, 1984). 
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2.3. Petrofácies de reservatório 

 

  Petrofácies de reservatório consistem em uma ferramenta importante para a 

caracterização e predição da qualidade de reservatório que utiliza os principais atributos 

petrográficos que influenciam e controlam diretamente os comportamentos petrofísico e geofísico 

do reservatório estudado. Esse estudo baseia-se nas características das estruturas sedimentares, 

texturas, composição primária e processos diagenéticos atuantes na rocha, onde as combinações 

dessas características informam sobre a porosidade existente nas rochas, assim como também 

sobre sua permeabilidade (De Ros & Goldberg, 2007). 

  As petrofácies são determinadas primeiramente através da análise petrográfica 

detalhada. As amostras são separadas em grupos, onde são observados primeiramente seus 

aspectos estruturais, texturais e de fábrica. Essas características controlam a porosidade e a 

permeabilidade, inicialmente, que, no decorrer da diagênese, poderão ser modificadas pelos 

processos diagenéticos. Portanto, além das características primárias serão levados em 

consideração os aspectos diagenéticos (os constituintes, o volume, a localização, o hábito e as 

relações paragenéticas), assim como o sistema poroso (tipo de poros, distribuição e orientação) 

(De Ros & Goldberg, 2007).   
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3. Bacia do Rio do Peixe 

 

3.1. Geologia regional 

 

3.1.1. Trabalhos prévios 

 

  De acordo com Carvalho &Leonardi (1992), os primeiros trabalhos geológicos na 

“Bacia Sedimentar do Rio do Peixe” iniciaram-se, em meados do século XIX, e estenderam-se 

até o início do século XX. Foi Jacques Brunnet, médico naturalista francês, em viagem pelo 

interior nordestino que coletou as primeiras rochas sedimentares na “Bacia Sedimentar do Rio do 

Peixe”.  Crandall (1910) realizou as primeiras descrições litológicas, em escala megascópica, e 

considerou esta bacia de idade cretácea com base em sua semelhança litológica com formação no 

Ceará e outras localidades datadas como pertencentes a este período geológico. Entretanto, foram 

os fósseis invertebrados e icnofósseis de vertebrados descobertos por Moraes (1924), mais 

precisamente as pegadas de dinossauros, que levaram esse autor a caracterizar esta bacia com 

idade cretácica inferior. Neste mesmo ano, o autor sugeriu que, a partir das pegadas de 

dinossauros e das gretas de contração, as condições paleoclimáticas podem ter sido áridas ou 

semiáridas corroborando com os trabalhos de Tinoco & Mabessone (1975), Lima & Coelho 

(1987) e Carvalho & Carvalho (1990).  

 Apenas na década de 60, quando foram retomados os estudos nesta região, que 

Braun (1969) estabeleceu a coluna estratigráfica da Bacia do Rio do Peixe com as principais 

estruturas geológicas. 

  A litoestratigrafia foi subdividida por Albuquerque (1970) e formalizada por 

Mabesoone & Campanha (1973/1974) nas formações Antenor Navarro, Souza e Rio Piranhas (da 

base para o topo, respectivamente) que constituem o Grupo Rio do Peixe. Mabesoone (1972) 

modifica a denominação de Formação Rio Piranhas para Formação Piranhas e mantém os termos 

Antenor Navarro e Sousa. (Mabesoone & Campanha 1974) formalizam estas denominações 

assim como o Grupo Rio do Peixe.   

  Nos anos 80, iniciou-se a aplicação de métodos geofísicos, inseridos na crescente 

pesquisa de petróleo nas bacias interiores do Nordeste, onde os principais métodos utilizados 

foram a gravimetria, a magnetometria e a sísmica de reflexão (Castro & Castelo Branco, 1999).  
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  Lima Filho (1991) passou a caracterizar litofaciologicamente as unidades 

formalizadas (Antenor Navarro, Souza e Rio Piranhas) por Mabesoone & Campanha (1973/1974). 

De acordo com o autor, a Formação Antenor Navarro (unidade basal) aflora em grande parte da 

bacia, predominantemente na Sub-bacia de Sousa, sendo composta por conglomerados a arenitos 

grossos arcoseanos, associados a arenitos médios a finos, intercalados com calcário e siltitos. A 

coloração do pacote varia entre avermelhado a acinzentado. Os conglomerados e as brechas estão 

próximos aos falhamentos na borda da bacia. A Formação Souza (unidade intermediária) é 

formada predominantemente por argilitos, folhelhos e siltitos com raras intercalações de lentes 

calcárias. A coloração varia de vermelha a verde ou cinza amarelado. Seu contato é gradacional 

com a Formação Antenor Navarro, ocorrendo de forma mais brusca com a Formação Rio 

Piranhas. A Formação Rio Piranhas (Unidade Superior) é reconhecida pela presença de arenitos 

arcoseanos, siltitos e argilitos ferruginosos de coloração amarelada. 

  Françolin et al. (1994) interpretaram que as rochas sedimentares da Formação 

Antenor Navarro foram depositadas sob um regime fluvial contemporâneo às primeiras 

atividades tectônicas. A Formação Sousa caracteriza uma planície de inundação ou um sistema 

fluvial meandrante e lacustre pouco profundo, atuante durante um período de relativa calma 

tectônica. A Formação Rio Piranhas caracteriza a deposição final de lago profundo, ligada a uma 

sucessão de atividades tectônicas. 

  Srivastava & Carvalho (2004) fizeram uma síntese dos sistemas deposicionais, 

evolução tectônica e reconstituição paleogeográfica da Bacia do Rio do Peixe. Cordoba et al. 

(2008) obtiveram uma visão aprimorada da arquitetura tridimensional da Bacia do Rio do Peixe 

através do levantamento sísmico associado aos dados de campos magnéticos.  Observaram que, 

nesta bacia, a combinação do nível de erosão atual com a geometria das falhas principais 

evidencia a existência de diferentes Semi-grábens (Pombal, Sousa, Brejo das Freiras), cujo 

preenchimento sedimentar (excluídos os depósitos cenozóicos) constitui o Grupo Rio do Peixe, 

englobando as formações Antenor Navarro (leques aluviais/fluvial entrelaçado), Sousa (lacustre 

raso/planície de inundação) e Rio Piranhas (leques aluviais/fluvial entrelaçado).  

  Nunes da Silva (2009) baseou-se nas análises e interpretações de produtos de 

sensores remotos, levantamentos estratigráficos e dados estruturais do terreno, além de linhas 

sísmicas e dados gravimétricos para caracterizar o arcabouço estratigráfico e estrutural desta 

bacia, detalhando o mesmo com base na caracterização faciológica de cada unidade e suas 

relações de contato e discordância. O autor verificou que, ao contrário do empilhamento 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                                   Bacia do Rio do Peixe 

___________________________________________________________________________________ 
Isabelle Teixeira da Silva, Junho / 2014 

30 

estratigráfico clássico, seu estudo através das relações de campo e da análise sismoestratigráfica 

evidenciou as interdigitações e equivalência lateral entre as unidades representativas da Bacia do 

Rio do Peixe, as quais, do ponto de vista bio/cronoestratigráfico e tectônico, se relacionam com a 

Tectonosequência Rifte neocomiana.  

  Costa (2010) apresentou um estudo diagenético e de proveniência dos arenitos que 

integram Tectonosequência Rifte, nas bacias do Rio do Peixe e do Araripe, através do estudo 

petrográfico, enfatizando os aspectos texturais e composicionais, a fim de estabelecer uma 

evolução diagenética, a origem do sistema poroso e as possíveis áreas-fontes dos arenitos 

presentes nesta bacia. Na Bacia do Rio do Peixe, foram estudadas as formações Antenor Navarro, 

Souza e Rio Piranhas onde os arenitos foram classificados como quartzarenitos com evolução 

diagenética complexa caracterizada por uma variedade de fases que se sucederam durante os 

estagios de eo-, meso- e telodiagenético. Na análise da proveniência desses arenitos, foram 

utilizados diagramas ternários, os quais apontaram como área fonte blocos continentais. 

  Roesner et al. (2011) produziram o trabalho mais recente relacionado à Bacia do 

Rio do Peixe,  no qual, com base em dados de uma campanha exploratória realizada pela 

PETROBRAS, verificou-se que esta bacia apresentava uma seção sedimentar siliciclástica inédita 

pré-cretácica de idade paleozóica datada por palinomorfos eodevonianos (miosporos e 

microfitoplâncton de parede orgânica). A análise palinológica detalhada da coluna sedimentar 

perfurada pelo poço 1-PIL-1-PB, associada à analise parcial dos outros poços (1-STH-1-PB e 1-

TRF-1-PB), permitiu identificar uma seção cretácea inferior, já documentada, representada pelas 

formações Antenor Navarro e Sousa, que sobrepõe-se a uma seção relativamente espessa de 

rochas siliciclásticas (arenitos, conglomerados e siltitos) de idade eolochkoviana, provavelmente 

relacionada à parte mais antiga do Devoniano Inferior que não havia sido reconhecida na bacia 

até o momento.  Essa seção eodevoniana, na Bacia do Rio do Peixe, correlaciona-se, 

palinologicamente, com seções transicionais e marinhas em bacias paleozóicas brasileiras, como 

por exemplo, a parte superior da Formação Jutaí (Bacia do Solimões), Formação Manacapurue, 

parte inferior da Formação Jatapu (Bacia do Amazonas) e ao topo da Formação Furnas (Bacia do 

Paraná). 
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3.1.2. Arcabouço estrutural e estratigráfico 

 

  A Bacia do Rio do Peixe pertence ao Sistema de Bacias Interiores do Nordeste 

Brasileiro, o qual congrega bacias de pequeno a médio porte (Araripe, Rio do Peixe, Iguatu e Icó, 

entre outras) que estão, em parte, geneticamente relacionadas à separação entre a África e a 

América do Sul. Essas bacia interiores correspondem ao conjunto de remanescentes de bacias 

eocretáceas sobrepostas ao embasamento cristalino pré-cambriano da Província Borborema 

(Córdoba et al., 2008) e estão localizadas a sul da Bacia Potiguar e a norte do Lineamento 

Pernambuco, constituindo, de acordo com vários autores, o chamado Trend Cariri-Potiguar e 

demarcando um eixo de rifteamento de idade neocomiana a barremiana (Nunes da Silva, 2009) 

(Figura 3.1 A) 

 O embasamento cristalino das bacias interiores do Nordeste brasileiro é formado 

por diferentes domínios estruturais pertencentes à Província Borborema. Estes domínios 

encontram-se intensamente deformados e dominados por zonas de cisalhamento de idades 

neoproterozóicas. A reativação Eocretácica destas zonas, durante o processo de rifteamento 

intracontinental mesozóico, associado à abertura e à formação do Atlântico Sul, condicionou a 

estruturação interna das bacias intracratônicas. Neste contexto, tais bacias rifte registram, em seu 

arcabouço geométrico, a relação entre os esforços distensionais cretácicos e as reativações das 

zonas de fraqueza crustais preexistentes, que definem a trama estrutural atual da Província 

Borborema (Castro & Castelo Branco, 1999). Os litotipos do embasamento são as rochas 

metamórficas do Complexo Caicó (gnaisses, paranfibolitos, quartzitos e milonitos) e rochas 

plutônicas granitóides (granodioritos e granitos). Três domínios, denominados Central, Rio 

Grande do Norte e Ceará, são separados por extensas zonas de cisalhamento, sendo cada um  

composto por vários terrenos distinguidos por uma série de parâmetros litoestratigráficos, 

estruturais, geocronológicos e geofísicos (Ferreira & Santos, 2000 apud Nunes da Silva, 2009). A 

Bacia do Rio do Peixe está localizada no Domínio Rio Grande do Norte e encontra-se limitada, a 

oeste, pela Zona de Cisalhamento Orós/Aiuaba e, a sul, pelo Lineamento de Patos (Bizzi et al. 

2003). 

 Esta bacia é subdividida pelos Semi-grábens Icozinho, Brejo das Freiras, Sousa e 

Pombal e apresenta-se alongada segundo o Trend dominante no embasamento adjacente; no caso 

de Souza, pelo Trend E-W do Lineamento Patos, enquanto Brejo das Freiras e Icozinho exibem 

direção NE e Pombal, ENE (Nunes da Silva, 2009) (Figura 2.1.B). Segundo Córdoba et al. 
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(2008), o Semi-gráben de Brejo das Freiras é alongado na direção NE-SW e é controlado pela 

Falha Brejo das Freiras, na mesma direção. A borda NW deste Semi-gráben é caracterizada pela 

justaposição das unidades sedimentares, em não conformidade, sobre o embasamento. Esses 

depósitos têm caráter sintectônico, evidenciado pelo espessamento da coluna sedimentar. O 

Semi-gráben de Sousa tem seu eixo maior na direção E-W; seu limite sul é definido pela Falha de 

São Gonçalo, com direção E-W, mergulho para norte e rejeito oblíquo. As camadas da seção 

deste rifte apresentam sutil espessamento para S-SE. O limite norte é marcado por uma não 

conformidade, correspondendo à margem flexural.  

 O Semi-gráben Pombal está localizado na terminação da Falha de São Gonçalo, 

com trend ENE a NE. Seu limite SE é marcado por falhas com movimento variando de normal a 

oblíquo. O Semi-gráben de Icozinho é estreito e seu limite SE encontra-se ancorado em um dos 

ramos da Zona de Cisalhamento Portalegre. Na borda NW, o contato é por discordância ou falha 

de pequeno rejeito (Nunes da Silva, 2009). 

 Alguns trabalhos pioneiros assumem um empilhamento vertical das formações 

Antenor Navarro, Sousa e Rio Piranhas. Já os trabalhos mais recentes (Córdoba et al., 2008; 

Nunes da Silva, 2009), baseados em interpretações sísmicas, enfatizam as relações e mudanças 

laterais entre estas unidades. 

 Estudos mais recentes na bacia reavaliaram a estratigrafia com base na sísmica de 

reflexão, gravimetria e trabalhos de campo (Nunes da Silva, 2007; Córdoba et al., 2008 e Costa, 

2010) e verificaram que há relações laterais entre as formações, indicadas pelos contatos 

interdigitados, onde os arenitos e conglomerados da Formação Antenor Navarro capeiam o 

embasamento e interdigitam-se com as demais formações. Do mesmo modo, foram comprovadas 

interdigitações entre as formações Sousa e Rio Piranhas, comprovando sua contemporaneidade. 

A análise estatrigráfica foi sintetizada na carta estratigráfica proposta por Córdoba et al. 2008 

(Figura 3.1). 

 A Formação Antenor Navarro é constituída por arenitos com subordinados 

conglomerados, podendo aparecer intercalados com camadas pelíticas. Suas principais 

exposições ocorrem nos Semi-grabens Brejo das Freiras e Sousa, embora ocorram, 

predominantemente, nos Semi-grabens Pombal e Icozinho. A Formação Sousa é formada, 

predominantemente, por camadas de folhelhos vermelhos a verdes e siltitos vermelhos 

intercalados com camadas de arenitos, ocorrendo, localmente, níveis de calcrete. Esta formação 

foi mapeada nos Semi-grabens Brejo das Freiras e Sousa. A Formação Rio Piranhas é formada, 
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predominantemente, por conglomerados e brechas, arenitos conglomeráticos e arenitos, podendo 

ocorrer intercalações de camadas de pelitos. Esta formação é restrita à margem falhada da bacia 

(Nunes da Silva, 2009). 

 

 

3.1.3. Evolução Tectono-Estratigráfica  

 

 Chang et al. (1992, apud Castro & Castelo Branco, 1999) reconheceram três 

megaseqüências estratigráficas sin-rifte continentais (fases sin-rifte I, II e III), pertencentes ao 

segmento norte do sistema rifte do Atlântico Sul. As seqüências sin-rifte foram desenvolvidas 

durante a separação América do Sul - África, no Mesozóico Superior. Foram as duas últimas 

fases sin-rifte que influenciaram o sistema rifte do Nordeste do Brasil quando ocorreram os 

principais esforços de estiramento e ruptura crustal e reativação das extensas zonas de 

cisalhamento proterozóicas e uma expressiva sedimentação nas bacias costeiras e interiores 

(Matos, 1992).  

 Segundo Matos (1992), foi na fase sin-rifte II (Neocomiano-Barremiano) que 

ocorreu o desenvolvimento dos principais rift valleys, com eixo de afinamento crustal NE-SW, e 

associados a um extenso fraturamento da crosta superior. Esse rifteamento, atuante no nordeste 

brasileiro, foi responsável pela formação da série de bacias intracratônicas do Vale do Cariri 

(bacias do Araripe, Icó, Iguatu, Malhada Vermelha, Lima Campos e Rio do Peixe), além do 

graben principal da porção emersa da Bacia Potiguar (Castro & Medeiros, 1997). Esse processo 

de rifteamento deu origem aos Semi-grabens assimétricos fortemente controlados pelos 

lineamentos Brasilianos de Malta (E-W) e Portalegre (NE-SW). Os dois Semi-grabens principais 

(Brejo das Freiras e Sousa) são separadas pelo alto de Santa Helena, onde o Semi-graben Brejo 

das Freiras localiza-se no bloco rebaixado, a NW da Falha de Portalegre (depocentro da Bacia do 

Rio do Peixe, chegando até 1900m de profundidade) e o Semi-graben de Sousa tem sua borda sul 

limitada pela Falha de Malta (com até 1100 m de espessura sedimentar, com dois depocentros 

principais alinhados segundo a direção E-W). 

 Segundo Córdoba et al. (2008), os depósitos da Bacia do Rio do Peixe estão 

inseridos na Tectonosequência Rifte, onde seu contato inferior com o embasamento se dá por 

superfície de não conformidade e o limite superior corresponde a uma discordância fortemente 

erosiva. A Formação Antenor Navarro representa um sistema de leques aluviais, gradando para 
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fluvial entrelaçado grosso ou fluvial distributário, desenvolvidos nas margens flexurais. A 

Formação Sousa inclui desde sistemas subaquosos até aqueles formados por drenagens efêmeras. 

A Formação Rio Piranhas representa leques aluviais de margem falhada, associados a sistemas 

fluviais entrelaçados, onde o sentido das paleocorrentes (NW ou N) confirma área fonte nas 

ombreiras dos Semi-grábens (Figura 3.1.C). 

 Nunes da Silva (2009), apoiado na análise de fácies e em sismoestratigrafia, 

reconheceu três tratos de sistemas tectônicos na Bacia do Rio do Peixe. O Trato de Sistema 

Tectônico de Início de Rifte representa uma fase com pouca criação de espaço deposicional 

caracterizado por ciclos pouco espessos, sendo correlacionado com a porção basal da Formação 

Antenor Navarro. O Trato de Sistema Tectônico de Clímax de Rifte caracteriza-se por uma taxa 

de acomodação que excede o aporte sedimentar, gerando retrogradação em direção à margem 

flexural enquanto na falha de borda a cunha conglomerática avança em direção ao depocentro. 

No Trato de Sistema Tectônico de Preenchimento de Rifte, a sedimentação é progradante, na 

margem flexural da bacia; este trato é formado pelas três formações aflorantes que compõem o 

Grupo Rio do Peixe. 

O presente trabalho será fundamentado no fato de que a evolução da Bacia do Rio 

do Peixe não é monocíclica, sendo formada por um estágio inicial que ocorreu no Paleozóico, 

representado por rochas devonianas possivelmente correspondentes a litotipos da Formação 

Jaicós, como também, à parte inferior da Formação Itaim da Bacia do Parnaíba (Roesner et al., 

2011).   

Esta recente descoberta irá agregar novos conhecimentos a respeito da evolução 

tectonosedimentar da Bacia do Rio do Peixe, onde a nova proposta para seção devoniana com a 

caracterização de suas fácies sedimentares, interpretação dos sistemas, tratos de sistema 

deposicionais, classificação em termos de sequências estratigráficas e de unidades 

litoestratigráficas está sendo estudado simultaneamente pelo geólogo José Gedson Fernandes da 

Silva, em sua Dissertação de Mestrado.  
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Figura 3.1. Arcabouço estrutural e estratigráfico da Bacia do Rio do Peixe. A) mapa com as principais bacias interiores (Iguatu, Araripe e Rio do Peixe) (Matos, 

1992); B) mapa do arcabouço estrutural com os Semi-grabens (Icozinho, Brejo das Freiras, Sousa e Pombal) (modificado de Nunes da Silva, 2009); C) Carta 

estratigráfica (Cordoba et al., 2008)
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Capítulo IV 

Metodologia de Trabalho 

_____________________________________________ 
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4. Metodologia do trabalho 

O estudo da petrografia e diagênese da seção devoniana das rochas pertencentes à 

Bacia do Rio do Peixe consistiu em 5 etapas principais. Este capítulo irá detalhar como foram 

realizadas as etapas e quais métodos foram utilizados para a realização deste trabalho (Figura 

4.7).  

 

4.1. Pesquisa bibliográfica  

 

  Corresponde à etapa preliminar que se deu por meio de leitura de dissertações, 

teses, relatórios técnicos e artigos publicados sobre a geologia da Bacia do Rio do Peixe, e, 

principalmente, pesquisas referentes ao estudo de petrografia e diagênese de rochas siliciclásticas. 

Foram também pesquisadas as técnicas de preparação das amostras e as análises especiais a 

serem empregadas: tingimento das lâminas, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDS, 

Difratrometria de Raio X (DRX). 

 

4.2. Amostragem 

 

  Foram selecionadas ao todo 98 amostras, das quais 47 lâminas pertencente aos 

testemunhos de sondagem e amostras laterais (subsuperfície), em fácies diferenciadas, 

identificadas a partir da descrição dos testemunhos de sondagem realizada na sede da 

PETROBRAS (UO-RNCE) pelo geólogo Luciano Henrique de Oliveira Caldas e 51 provenientes 

de afloramentos (superfície) localizados na área de estudo. As seções delgadas são provenientes 

do testemunhos 3 do 1-PIL-1-PB (4 lâminas) (Figura 4.1), testemunhos 1 e 2 do 1-TRF-1-PB  

(11lâminas) (Figura 4.3) e testemunhos 1 e 2 do 1-STH-1-PB (20 lâminas)  (Figura 4.2). No caso 

do poço 1-PIL-1-PB, também foram feitas seções delgadas de amostras laterais (12 lâminas)  

(Tabela 4.1). 

 Os dados referentes à descrição dos testemunhos serão apresentados em sua Dissertação 

de Mestrado, onde o mesmo irá apresentar em sua pesquisa uma análise estratigráfica 

fundamentada na mesma base de dados, utilizada nessa dissertação, associada aos dados de  
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sísmica da porção basal da Bacia do Rio do Peixe (Silva, 2014), assim como também o 

reconhecimento da seção devoniana aflorante. 

 

Figura 4.1. Localização das lâminas (L),  no testemunho 3 do poço 1-PIL-1-PB. 

 

 

Figura 4.2. Localização das lâminas (L), nos testemunhos 1 e 2 do poço 1-STH-1-PB. 
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Figura 4.3. Localização das lâminas (L), nos testemunhos 1 e 2 do poço 1-TRF-1-PB  

 

Poços Prof. Lâmina Tipo de amostra 

1-PIL-1-PB 

659,60m Lateral 

785,30m Lateral 

787,00m Lateral 

788,10m Lateral 

809,20m Lateral 

814,00m Lateral 

815,10m Lateral 

820,10m Lateral 

821,00m Lateral 

822,00m Lateral 

823,10m Lateral 

824,00m Lateral 

Tabela 4.1. Profundidade das amostras laterais do poço 1-PIL-1-PB.  
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4.3. Descrição petrográfica 

 

As lâminas petrográficas foram fornecidas pela operadora PETROBRAS (Unidade 

Operacional Rio Grande do Norte - Ceará). 

A microscopia óptica foi realizada através do microscópio Zeiss modelo Imager 

Z2m acoplado a uma câmera fotográfica de captura de imagem digital, modelo AxioCam MRc e 

com programa Axion Vision,  pertencentes à Unidade Operacional Rio Grande do Norte e Ceará, 

Exploração, Gerência de Sedimentologia e Estratigrafia (UO-RNCE/EXP/SE). As lâminas foram 

analisadas sob luz branca transmitida (natural e polarizada) e luz branca refletida.  

A petrografia de lâminas delgadas representou a ferramenta fundamental para o 

presente estudo que permitiu a identificação dos constituintes e suas relações texturais 

Todas as lâminas petrográficas foram impregnadas com resina epoxy azul a fim de 

destacar o espaço poroso. A impregnação consistiu na introdução de uma resina líquida com 

catalizador, nos poros das rochas, mediante o uso de vácuo. A resina tem a propriedade de se 

solidificar, por polimerização, no interior dos poros, promovendo o endurecimento da rocha, 

permitindo a confecção de seções delgadas e, assim, facilitar o reconhecimento dos poros 

presentes (Bocardi, 2005). 

Para identificação da mineralogia dos minerais carbonáticos, as lâminas foram 

tingidas através de técnicas padronizadas (Warne, 1962; Friedman, 1971), onde foi utilizada uma 

solução de Alizarina e Ferricianeto de Potássio. Quando os carbonatos entram em contato com 

esta solução, eles reagem de forma diferenciada, de acordo com sua composição: por exemplo, a 

calcita é identificada pelos tons de rosa; a calcita ferrosa, pelos tons arroxeados; a dolomita 

ferrosa e a anquerita, pelos tons azulados e a dolomita pura não tinge.  

   

4.3.1. Sistematização da descrição petrográfica no software Petroledge
® 

 

A análise petrográfica foi realizada de forma sistemática através de um 

microscópio petrográfico associada ao software Petroledge
®
. O Petroledge

®
 representa um 

suporte para as descrições petrográficas de reservatórios siliciclásticos e carbonáticos. O sistema 

de descrição de amostra permite uma padronização da terminologia geológica para todos os 
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aspectos da descrição, fornecendo geração automática de diagramas de classificação textural, 

composicional e de proveniência (De Ros et al., 2007).  

 Foram utilizados os módulos: descrição de identificação, descrição microscópica, 

composição, sistema poroso e classificação de multidescrição. 

 

A) Análise petrográfica qualitativa 

 

Na descrição de identificação, é possível armazenar as fotomicrografias e os dados 

das lâminas, como por exemplo, a profundidade, tipo de rocha, bacia, unidade estratigráfica, 

profundidade, país, estado, lugar e uso da descrição.  

A descrição microscópica é representada pelos aspectos texturais (tamanho, 

seleção, esfericidade e angulosidade), de fábrica (orientação, sustentação do arcabouço e 

empacotamento), incluindo o tipo de contatos entre os grãos (pontuais, longos, côncavo-convexos 

e suturados). Neste módulo, podem ser incluídos, também, os tipos de estrutura, caso sejam 

visíveis nas lâminas. Os aspectos texturais são uma ferramenta importante na compreensão dos 

ambientes que produziram uma rocha sedimentar. 

A composição refere-se ao campo onde são incluidos os constituintes primários, 

diagenéticos e o tipo de poro. No sistema poroso, são armazenados dados referentes ao tamanho 

médio dos poros, assim como sua distribuição, seleção e orientação.  

 

B) Análise petrográfica quantitativa 

 

A partir da análise qualitativa, segue-se a análise quantitativa para se ter um 

percentual de cada constituinte presente nas lâminas analisadas. Na análise quantitativa, foram 

contados, em média, 200 pontos, por lâmina, obedecendo a uma orientação em travessias 

regulares, perpendiculares às estruturas das rochas. 

 

Método da Linha 

Inicialmente, é utilizado o Método das Linhas de Galehouse (1971) que consiste 

num procedimento comum realizado para a contagem dos componentes de uma lâmina, em linhas 

equidistantemente espaçadas, onde o resultado da contagem é a frequência com que o 
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componente aparece no retículo (Figura 4.4). Segundo este mesmo autor, a análise mineralógica 

quantitativa pode resultar numa porcentagem ou frequência numérica. Nesta dissertação, os 

valores foram obtidos em porcentagens numéricas, onde o processo de contagem foi facilitado 

através do software Petroledge
®
, no módulo composição, onde ficam registrados todos os 

constituintes da lâmina, em um banco de dados, com seus respectivos percentuais. 

 

 

Figura 4.4. Método para contagem de pontos na lâmina. A) Método da linha, com travessias equidistantes na lâmina, 

apenas os grãos marrons interceptados pela linha vermelha são contados (modificada de Galehouse, 1971). B) 

Exemplo de uma lâmina petrográfica em que o encontro entre as linhas vermelhas mostra o grão de quartzo que será 

contado ao passar pela travessia.  

 

 

 

Método Gazzi-Dickinson 

Este método baseia-se na identificação percentual de cada tipo de grão presente 

nas rochas, sendo fundamental na classificação composicional e no estudo de proveniência de 

uma bacia.  

O estudo da proveniência de rochas sedimentares propõe-se a fazer uma 

reconstituição da área-fonte até a bacia sedimentar. Para isto, é importante determinar a área-

fonte dos sedimentos, localização geográfica, as rotas de distribuição das áreas-fontes até a bacia, 

avaliação das condições climáticas, tectonismo e relevo, na época da deposição. Inclui, também, 

a distância de transporte da fonte até o sítio de deposição, tempo de residência do sedimento na 
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planície aluvial ou plataforma e os efeitos da dissolução durante a diagênese. A realização deste 

estudo envolve estudos multidisciplinares, como a mineralogia, geoquímica, petrologia 

(sedimentar, ígnea e metamórfica) e geocronologia (Remus et al., 2008).  

  Neste trabalho, os resultados obtidos para determinar a proveniência dos 

sedimentos clásticos, na seção devoniana da Bacia do Rio do Peixe, são baseados em estudos de 

petrologia sedimentar, utilizando a técnica de contagem Gazzi-Dickinson (Zuffa, 1985), que 

consiste na contagem de grãos maiores que silte (0,0625mm) contados separadamente, nos 

fragmentos de rochas, identificando o tipo de litoclasto em que estão inseridos (ex. quartzo em 

fragmento de rocha plutônica). Em relação aos fragmentos de rochas finos (<0,0625mm), serão 

contados como litoclastos (filito, folhelhos, etc.) (Figura 4.5 e Tabela 4.2 e 4.3). 

Esta técnica tem como objetivo eliminar alguns "ruídos texturais" que as 

assinaturas composicionais das diferentes rochas-fontes podem apresentar, como por exemplo, os 

sedimentos mais grossos contêm mais fragmentos de rochas (litoclastos) compostos por vários 

minerais e/ou cristais ou grãos de minerais. Nos sedimentos mais finos das mesmas fontes, esses 

fragmentos ocorrem desagregados em grãos monominerálicos de quartzo, feldspatos, micas, etc 

(Allen 1962, Gazzi 1966, apud Zuffa, 1985).  

 

 

Figura 4.5. Fluxograma ilustrando o Metódo Gazzi-Dickinson (modificada de Zuffa, 1985) 
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Proveniência Dickinson et al. (1983) 

Tipos de 

proveniência 
Ambiente tectônico Composição das areias geradas 

Cráton estável 

Intracontinental ou 

plataforma 

passiva 

Areias quartzosas (ricas em Qt) com altas razões de Qm/Qp e K/P 

Soerguimento do 

embasamento 

Rifte de ruptura 

transformante 

Areias quartzo-feldspáticas (Qm-F) pobres 

em Lt e Qp, similares à area fonte 

Arco magmático 
Arco de ilhas ou arco 

continental 

Areias feldspato-líticas (F-L) vulcanoclásticas com altas razões P/K 

e Lv/Ls, gradando para areias quartzo- feldspáticas derivadas de 

batólitos 

Reciclagem 

orogênica 

Cinturão orogênico ou 

complexo de subducção 

Areias quartzo-líticas (Qt-Lt) ricas em Ls (sedimentares e meta-

sedimentares), pobres em F e Lv, com razões variáveis de Qm/Qp e 

Qp/L 

Tabela 4.2. Proveniência segundo Dickinson et al. (1983) 

 

SÍMBOLOS DOS TIPOS DE GRÃOS  

A. Grãos Quartzosos (Qt = Qm + Qp) 

Qt = total de quartzosos 

Qm = quartzo monocristalino (> 0,0625mm) 

Qp = quartzo policristalino (ou calcedônia) 

B. Grãos Feldspatos (F= P+K) 

F = total de grãos de feldspatos 

P = grãos de plagioclásio 

K = grãos de K – feldspato 

C. Fragmentos Líticos Instáveis 

L = total de fragmentos líticos instáveis 

Lv = fragmentos líticos vulcânicos/ metavulcânicos 

Ls = fragmentos líticos sedimentares/ metassedimentares. 

Tabela 4.3. Classificação e símbolos dos tipos de grãos (Dickinson, 1985). 

 

Os percentuais das assinaturas composicionais identificadas pela contagem 

Gazzi-Dickinson são plotadas em diagramas triangulares, através do módulo classificação de 

multidescrição, que são importantes na identificação dos principais ambientes tectônicos das 

áreas fontes (Figura 4.6).  
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Figura 4.6. Diagrama de proveniência tectônica Dickinson I (modificada de Dickinson, 1985) 

 

 

4.4. Análises Especiais 

 

Correspondem às ferramentas mais precisas utilizadas para auxiliar na 

microscopia óptica convencional que visam a um refinamento petrográfico dos constituintes 

primários e diagenéticos e assim contribuir para a interpretação dos aspectos deposicionais e de 

soterramento das rochas.   

 

A) Difratometria de Raios-X 

A Difratometria de Raios-X é a técnica mais adequada para a definição da 

composição mineral, em sedimentos finos, principalmente na caracterização dos argilominerais, 

dadas as suas ínfimas dimensões, em geral < 4 μm (Anjos, 2008). 

A partir das análises petrográficas, foram selecionadas algumas amostras, em 

diferentes profundidades, nos poços estudados, para identificar os diferentes tipos de 

argilominerais. Os dados obtidos referem-se à porcentagem relativa da composição rocha total (% 

em massa dos constituintes), fração menor do que 2μm (composição dos argilominerais com 

granulometria menor que 2μm) e fração entre 2μm e 5μm (composição dos argilominerais com 

granulometria  entre 2μm e 5μm). 
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Esta análise foi realizada no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo A. 

Miguez de Mello (CENPES-PETROBRAS). Para a caracterização mineralógica da composição 

rocha total, foi empregado o moinho McCrone (O’Connor & Chang, 1986), no qual as amostras 

foram prensadas para que as suas partículas fiquem isentas de orientação. Na análise dos 

argilominerais, as amostras foram imersas em água destilada e desagregadas por ultra-som. Em 

seguida, retirou-se, por centrifugação, o material contido na fração granulométrica inferior a 2µm 

da suspensão estável obtida. Em seguida, este material foi concentrado, por centrifugação, e da 

pasta resultante, foram preparadas lâminas orientadas pelo método de esfregaço (Thiry, 1974). 

Essas lâminas foram tratadas com etileno glicol e aquecidas, a 490°C, com o intuito de identificar 

os argilominerais (Alves, 1987).  

Os difratogramas das análises (mineralogia total e argila) foram obtidos pelo 

difratômetro RIGAKU D/MAX – 2200/PC, utilizando-se de radiação k-alfa do cobre, nas 

condições de 40kV e 40mA de corrente de filamento e fendas de 2 mm; 0,3mm e 0,6mm. A 

velocidade de varredura do goniômetro foi de 6 graus por minuto para os argilominerais e 2,33 

graus por minuto para mineralogia total.  

 

B) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDS 

 

Com a descrição petrográfica das lâminas, houve a necessidade de se fazer uma 

análise mais detalhada de alguns constituintes diagenéticos que não foram bem caracterizados na 

microscopia óptica. Foram selecionadas amostras, tanto de fragmentos de rochas dos testemunhos 

como lâminas delgadas para ser aplicada a técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

com o intuito de fornecer, rapidamente, informações de detalhe, com o aumento de até 300.000 

vezes, sobre a morfologia da microestrutura, em alta resolução, de uma amostra sólida, incluindo 

a identificação de elementos químicos. Outra característica importante do MEV é a aparência 

tridimensional da imagem das amostras, resultado direto da grande profundidade de campo, 

permitindo, também, o exame em pequenos aumentos e com grande profundidade de foco, o que 

é extremamente útil, pois a imagem eletrônica complementa a informação dada pela imagem 

óptica (Dedavid et al., 2007).  

Além disso, associado ao MEV, foi necessário fazer uma microanálise química 

por energia dispersiva (EDS) para se ter uma estimativa dos elementos químicos presentes, em 
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volumes micrométricos. O sistema de energia dissipativa (EDS) está acoplado à maioria dos 

microscópios eletrônicos de varredura e possibilita a determinação da composição qualitativa e 

Semi-quantitativa das amostras a partir da emissão de Raios-X característicos. Uma das 

principais vantagens do EDS é fazer um mapeamento químico do material analisado (Duarte et 

al., 2003).  

As análises foram realizadas no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo 

A. Miguez de Mello (CENPES-PETROBRAS), onde as amostras selecionadas foram polidas e 

aderidas, em suporte condutor de alumínio, e recobertas por uma delgada camada condutora de 

carbono, através do metalizador EMITECH K950X, a fim de torná-la também condutora. Foi 

analisada ao microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM6490LV. As microanálises por EDS 

foram obtidas através do Sistema de Microanálises OXFORD Inca, acoplado ao MEV.  

As imagens das amostras foram obtidas por emissão de elétrons retroespalhados 

(Backscattered Electron Image). A imagem é do tipo composicional com variações de tons de 

cinza. 

 

 

4.5. Integração dos Dados Obtidos 

 

Esta etapa envolveu a integração de todos os dados obtidos aliados à literatura 

para elaboração da presente dissertação de mestrado. 
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Figura 4.7. Fluxograma das principais etapas de trabalho 
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5. Resultados e discussões 

 

5.1. Caracterização petrográfica da seção devoniana na Bacia do Rio 

do Peixe. 

 

A caracterização petrográfica consistiu na descrição da textura, mineralogia, 

feições diagenéticas e porosidade dos principais litotipos da seção devoniana, na Bacia do Rio do 

Peixe em seções delgadas. Esta seção ocorrem nos de testemunhos de sondagem dos poços 1-

PIL-1-PB (testemunho 3), 1-TRF-1-PB (testemunhos 1 e 2) e 1-STH-1PB (testemunhos 1 e 2). 

No caso do poço 1-PIL-1-PB, também nas seções delgadas de amostras laterais. 

As lâminas delgadas foram confeccionadas em arenitos, localmente pelitos e 

arenitos intercalados com pelitos (Figura 5.1 A, B e C). O embasamento foi amostrado apenas 

nas amostras laterais do poço 1-PIL-1-PB. 

 

5.2. Análise microscópica das estruturas, texturas e fábrica 

 

Em nível microscópico as rochas da seção devoniana são predominantemente 

maciças (Figura 5.1 A, B), ocorrendo, localmente, laminações paralelas,as quais são, 

normalmente, marcadas pelas variações granulométricas dos arenitos intercalados com pelitos 

(Figura 5.1 C . Há laminações crenuladas e irregulares quando há predominância de pelitos 

(Figura 5.1 D). 

Para a análise da granulometria foi levado em consideração o tamanho modal dos 

grãos. Em geral, predomina o tamanho areia fina a média, ocorrendo localmente silte e argila. 

O grau de seleção dos grãos varia de muito pobremente selecionado a bem 

selecionado. As amostras do poço 1-PIL-1-PB são, em geral, pobremente selecionadas; as do 

poço 1-TRF-1-PB têm seleção moderada e as do poço 1-STH-1-PB são as mais bem selecionadas. 

Quanto ao arredondamento dos grãos, as amostras do poço 1-PIL-1-PB apresentam grãos mais 

angulosos. Essa angulosidade está associada ao desgaste dos grãos devido ao transporte e à 
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corrosão de grãos instáveis (K-feldspato). Os grãos mais arredondados são observados no poço 1-

STH-1-PB, enquanto os moderadamente arredondados predominam nas amostras  do poço 1-

TRF-1-PB. Quanto à esfericidade dos grãos de quartzo e feldspatos, nas amostras analisadas, a 

mesma é predominantemente alta. Em relação ao empacotamento das amostras, em geral, é 

considerado apertado, com contatos contatos pontuais abundantes; longos e côncavo-convexos 

comuns e  suturados raros. 

 

 

Figura 5.1. Principais litotipos e estruturas microscópicas da seção devoniana da Bacia do Rio do Peixe 

(Polarizadores paralelos-P//). A) Arenito maciço; B) Pelito; C) Arenito intercalado com pelitos e D) Arenitos 

intercalados com pelitos com laminaçõas crenuladas. 
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5.3. Constituintes Primários 

 

Refere-se à composição detrítica das rochas estudadas. Primeiramente, foram 

analisados os constituintes de cada poço e, em seguida, fez-se uma média dos principais 

constituintes que caracterizam a seção devoniana na Bacia do Rio do Peixe. 

O componente predominante desta seção é o quartzo, sendo os grãos 

monocristalinos presentes em maior quantidade do que os policristalinos. O quartzo 

monocristalino apresenta extinção ligeiramente ondulante, estando, localmente, fraturado. A 

seção devoniana é caracterizada como muito feldspática, colocando os feldspatos como grãos 

bastante comuns nas amostras. Estes feldspatos estão intensamente fraturados e muito alterados. 

Há casos específicos em que esses feldspatos passam a ser os grãos predominantes, chegando a 

apresentar grãos de quartzo inexistentes. Dentre os feldspatos, o K-feldspato é o mais abundante, 

sendo o ortoclásio mais comum do que o microclínio. Já os plagiocásios são raros. 

Os constituintes raros são: biotita, muscovita e minerais pesados. As micas são 

mais frequentes nos poços 1-PIL-1-PB e no 1-STH-1-PB. Os minerais pesados identificados 

foram: epidoto, granada, opacos e zircão.  

Como traço, tem-se os fragmentos de rocha, dentre eles, os de rocha metamórfica 

(filito e xisto) e rocha plutônica identificados, apenas, no poço 1-PIL-1-PB. Igualmente 

encontrados em quantidades traço, estão os grãos de bioclastos intrabaciais identificados como 

algas verdes da classe Prasinophyceas (Figura 5.2). Essas algas ocorrem, predominantemente, em 

seções pelíticas, e em arenitos finos intercalados com pelitos, nos três poços descritos. Sua forma 

mais comum é como filamentos orientados conforme as camadas de arenitos. Estudos mostram 

que as formas modernas de prasinófitas são principalmente marinhas, embora haja registros em 

ambientes salobros ou de água doce (Tappan, 1980 apud Barrilari & Pedrão, 2001). Sugere-se 

que parte dessas algas, na seção devoniana, seja do tipo Tasmanites. Esse tipo é comum em 

sedimentos marinhos do Siluriano, Devoniano, e Permo-Carbonífero da Bacia do Paraná 

(Quadros, 2002). Essas algas já haviam sido identificadas, na Bacia do Paraná, dentro do Grupo 

Itararé e Formação Rio Bonito por Daemom & Quadros (1970). 
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Figura 5.2. Algas verdes da classe Prasinophyceas  

 

A composição detrítica original para a seção devoniana é arcoseana. Para esta 

classificação foram utilizados os diagramas ternários triangulares de Folk (1968) em cujos 

vértices estão distribuídos os constituintes detríticos: Q (quartzo), F (feldspatos) e L (fragmentos 

líticos), sendo este último correspondente aos fragmentos de rochas instáveis (vulcânicos, 

metamórficos finos e sedimentares).  

É importante ressaltar que a classificação de Folk (1968) original não leva em 

consideração os processos diagenéticos que ocasionaram a alteração dos grãos detríticos. É 

comum, nos arenitos, os grãos serem substituídos (parcialmente ou totalmente) por outros 

constituintes, como por exemplo, feldspato substituído por calcita. Neste caso, na contagem, será 

quantificada a calcita, ocorrendo, consequentemente, uma diminuição na quantidade de 

Prasinophyceas presente no 

pelito (P//) (seta vermelha) 

 

Prasinophyceas presente no 

arenito (P//) (seta vermelha) 

A 

B 
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feldspatos. Quando os processos diagenéticos de substituição de grãos são contabilizados, tem-se 

a classificação de Folk (1968) atual, e não a original. 

Na Sequência Devoniana, localmente, os constituintes detríticos foram 

modificados pelos processos diagenéticos. Por exemplo, os feldspatos sofrem processos de 

substituição por caulinita, calcita e dolomita, o que provocou uma leve diminuição na quantidade 

original dos feldspatos, resultando em uma composição atual levemente mais quartzosa em 

relação à original. Como não há uma diferença muito significativa entre a classificação atual e a 

original, será utilizado, para esta seção, o gráfico da composição de Folk (1968) Original (Figura 

5.3). 

 

 

Figura 5.3. Gráfico composicional de Folk Original. Modificado de Folk (1968) 
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5.4. Constituintes e processos diagenéticos 

 

Após a deposição, o material terrígeno passa a responder à novas condições de 

soterramento, em resposta ao aumento da pressão e temperatura a que o material é submetido, 

resultando em um conjunto de transformações em adaptação a essas novas condições. Portanto, 

este item irá descrever os processos diagenéticos (pós-deposicionais) que afetaram as rochas da 

seção devoniana da Bacia do Rio do Peixe e os respectivos produtos (constituintes, aspectos 

texturais e elementos de fábrica) que foram gerados. As análises petrográficas foram 

complementadas pela análise de Difratometria de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS), para o reconhecimento e 

confirmações destes processos e produtos diagenéticos. 

Este item será baseado apenas nas amostras de testemunhos de sondagem 

(subsuperfície), pois apresentam uma preservação mais completa da evolução diagenética, 

quando comparadas com as amostras de afloramento. As ações intempéricas e a telodiagênese 

mascararam informações dos estágios eodiagenéticos e mesodiagenéticos 

 

 

5.4.1. Faturamento precoce e Cicatrização de grãos 

 

O fraturamento dos grãos muitas vezes está relacionado à compactação mecânica 

que as rochas sedimentares sofrem em resposta à crescente pressão litostática. 

Na seção devoniana, os grãos de feldspato potássico e de quartzo encontram-se 

bastante fraturados (Figura 5.4). Em alguns grãos há fraturas “cicatrizadas”, ou seja, 

apresentando como crescimentos internos dos grãos (De Ros, 2011). Observam-se alguns 

plagioclásios cicatrizados por albita autigênica (De Ros, 2011). Como as fraturas são de mesma 

composição do grãos detritico estão em continuidade ótica com o grão, o que torna difícil sua 

identificação, podendo passar despercebido na análise petrográfica, mascarando o limite entre o 

grãos detritíco e o crescimento interno. 
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Figura 5.4.  Fratura e cicatrização de grãos 
 

 

5.4.2. Albitização dos K-feldspatos e Plagioclásio   

 

Segundo Worden & Morad (2003), a albitização é controlada pala alta atividade 

de Na
+
 e pelo pH, e este processo diagenético está presente em diversas bacias do mundo, como 

por exemplo, na Costa do Golfo (Boles, 1982) e no Mar do Norte (Saigal et al., 1988; Morad et 

al., 1990, apud Zambonato, 2004). Normalmente, a albitização ocorre sob condições de 

soterramento profundo e altas temperaturas. A albitização dos plagioclásios ocorre em 

temperaturas e profundidades sensivelmente menores do que aquelas observadas para albitização 

de K-feldspatos (Zambonato, 2004), devido à maior instabilidade dos plagioclásios em relação ao 

Grãos intensamente fraturados 

e alguns cicatrizados (P//) 

Detalhe de um grão 

intensamente fraturado e 

cicatrizado (P//) 

A 

B 
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K-feldspato. Gold (1987) verificou que, nos arenitos da Costa do Golfo, o plagioclásio detrítico 

foi dissolvido e substituído por albita, enquanto o K-feldspato foi apenas dissolvido.   

O processo de albitização, nos arenitos da Bacia do Rio do Peixe, foi identificado, 

principalmente, através das substituições pseudomórficas de feldspatos e pelo desenvolvimento 

de albita como crescimento em núcleos de plagioclásios maclados. O padrão textural da albita, 

nos pseudomorfos, sugere que a albitização ocorra por mecanismos de dissolução/precipitação e 

não por difusão no estado sólido (Boles, 1982; Morad, 1986), fato observado pelos cristais 

euédricos de albita presentes nos feldspatos e a albitização em clivagens, fraturas e maclas 

(Figuras 5.5 e 5.6). No caso dos arenitos estudados, esse processo foi favorecido pelo intenso 

fraturamento presente nos grãos.  

 

 

 

Figura 5.5. Cristais de albita e albitização do feldspato. 

Cristais de albita partindo do grão de 

feldspato (seta vermelha) (P//) 

Albitização nas maclas do feldspato 

detrítico (seta vermelha) (Px-

Polarizadores cruzados) 

A 

B 
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Figura 5.6. Albita e o spectrum de EDS obtidos no MEV. A) Albita (seta vermelha) presente nos finos argilosos 

associada a grãos de quartzo (Q); B) Detalhe do cristal de albita; S1)  spectrum de EDS obtidos no MEV. 

 

 

 

5.4.3. Sílica diagenética 

 

A cimentação por sílica, embora em pouca quantidade, está presente em grande 

parte das amostras. Esta cimentação apresenta-se na forma de crescimento secundário 

(overgrowths) e em projeções prismáticas de quartzo (outgrowths). Os crescimentos são 

precipitados em volta dos grãos de quartzo detrítico, em continuidade ótica ou sintaxial (Figura 

5.7). São geralmente descontínuos; em raríssimos casos, há impurezas ou cutículas entre o grão e 
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o crescimento, sendo identificados, apenas, pelos grãos de quartzo com faces bem formadas 

(Figura 5.8 A). 

As projeções prismáticas partem da borda do grão de quartzo, de forma isolada, 

com terminação piramidal (Figura 5.8 B). Além dos crescimentos externos, verificaram-se, 

também, os internos, na forma de cicatrização dos grãos fraturados de quartzo (De Ros, 2011). 

Na literatura, são enumeradas várias fontes de sílica, tanto internamente aos arenitos como a 

partir de fontes externas. Tucker (1991) afirma que esta cimentação está frequentemente atribuída 

aos processos de dissolução por pressão, podendo estar associada à ilitização de esmectitas, 

caulinização de feldspatos, decomposição de partículas vulcânicas, assim como também à 

dissolução de outros grãos, como quartzo, sílica biogênica, feldspatos, anfibólios e piroxênios. 

A partir da análise da seção devoniana, sugere-se que uma das principais fontes de 

sílica pode ser atribuída à dissolução por pressão, resultante da compactação química. Os 

contatos interpenetrativos (suturado e côncavo-convexo) promovem o enriquecimento de sílica, 

nos fluidos presentes nos poros, a qual, em seguida, é reprecipitada ao redor dos grãos na forma 

de overgrowth. Outra possível fonte pode estar relacionada à dissolução dos feldspatos, ilitização 

das esmectitas.  

 

 

 

Figura 5.7. Crescimentos secundários com inclusões e/ou impurezas 

entre o grão de quartzo detrítico e o crescimento (seta vermelha) (PX) 
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Figura 5.8. Precipitação de Sílica. 

 

 

5.4.4. Cimentação por feldspatos 

 

Semelhante ao quartzo, o feldspato autigênico ocorre predominantemente como 

crescimento secundário sobre os feldspatos potássicos detríticos (Figura 5.9 A). Além disso, 

ocorre substituição pseudomórfica de K-feldspatos detrítico por K-feldspato microcristalino e 

prismáticos (como ocorre no Triássico da Espanha) (Morad et al., 1989) e como crescimentos 

internos, cicatrizando grãos fraturados 

Acredita-se que a precipitação ocorreu contemporaneamente à fase de efetiva 

precipitação de crescimento de quartzo e da infiltração mecânica de argilas esmectíticas. Um fato 

Crescimento secundário de quartzo 

indentificado pelas faces bem formadas 

(seta vermelha) (P//) 

Projeções prismáticas partindo do grão 

de quartzo (seta vermelha) (P//) 

A 

B 
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observado foi que alguns crescimentos secundários de feldspatos sofrem bastante o processo de 

dissolução, sendo bem mais afetados do que o próprio grão detrítico. Normalmente, o que se 

encontra na maioria dos arenitos são grãos mais instáveis do que os crescimentos (Figura 5.9 B).  

 

 

 

5.9.  Crescimento secundário de feldspato. 

 

 

5.4.5. Argila mecanicamente infiltrada 

 

 As chuvas torrenciais e esporádicas carregam sedimentos finos que se infiltram na 

rocha, por gravidade, depositando-se nas superfícies dos grãos detríticos por processos 

Crescimento secundário de K-

feldspato (seta vermelha) 

(PX) 

Crescimento secundário de 

K-feldspato dissolvido (seta 

vermelha) (P//) 

A 

B 
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eminentemente mecânicos. Este fenômeno ocorre, predominantemente, em clima árido a 

semiárido e está relacionado ao rebaixamento periódico do lençol freático, promovendo 

modificações na textura, mineralogia e composição química dos sedimentos. Sua correta 

identificação é fundamental para a interpretação da história diagenética dos arenitos e 

conglomerados onde elas ocorrem e a melhor ferramenta para o seu reconhecimento, em 

sedimentos antigos, é através da análise de lâminas delgadas (Moraes & De Ros, 1990).  

Estudos anteriores (Croner, 1975; Walker et al., 1978; Kelsserler, 1978 apud De 

Ros, 1985) mostraram que as argilas mecanicamente infiltradas podem ocorrer sob cinco hábitos 

básicos: cristais e lamelas paralelas à superficie dos grãos, fábricas geopetais, agregados frouxa e 

caoticamente floculados, cutículas envolvendo os grãos com lamelas tangenciais a superficies 

dos mesmos e agregados compactados, ocupando totalmente os poros.  

Nas amostras da seção devoniana, verificou-se a presença de argilas mecanicamente 

infiltradas, provavelmente de composição esmectiítica. A presença de esmectitas foi comprovada 

nas análises de DRX e ocorrem em maior quantidade, no poço 1-STH-1-PB  e, localmente, nos 

poços 1-PIL-1-PB e 1-TRF-1-PB. Em geral, é um constituinte diagenético pouco frequente na 

maior parte das amostras e foi reconhecido com dois hábitos principais: cutículas e 

ponte/meniscos. As cutículas são comumente descontínuas (Figura 5.10 A), recobrindo os grãos 

detríticos, onde sua espessura pode estar relacionada ao suprimento muito limitado de águas 

meteóricas, podendo indicar um ambiente bastante árido (Moraes & De Ros, 1990). O hábito em 

ponte ocorre de forma pontual (Figura 5.10 B), perpendicular à superfície dos grãos como 

produto de acumulação, na zona vadosa, ao longo dos meniscos de águas entre os grãos (Moraes 

& De Ros, 1988). Parte dessa argila infiltrada é transformada em ilita-esmectita. 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                            Resultados e discussões 

________________________________________________________________________ 

Isabelle Teixeira da Silva, Junho / 2014 

                                                                                                                        
 

61 

 

 

5.10. Argila mecanicamente infiltrada  

 

5.4.6 Ilita e Ilita/Esmectita 

 

Ilita, esmectita e vermiculita são todos argilominerais que estão estruturalmente 

relacionados com as micas, mas a maior semelhança com este grupo é apresentada pelos minerais 

do grupo da ilita, uma vez que seu principal cátion é o potássio. (Deer et al., 2010).  

Para que ocorra a autigênese da ilita, é necessário que a água dos poros tenha uma 

composição alcalina a neutra e disponibilidade de íons K
+
, Si

+4
 e Al

+3
. Pode se formar, 

diageneticamente, por precipitação, a partir de soluções ricas em potássio, ou por transformações 

de caulinita e esmectitas. O processo de soterramento profundo promove a compactação e 

 
Hábito em cutícula da argila 

mecanicamente infiltrada 

(seta vermelha) (PX). 

Cutícula preservada ao redor do 

poro móldico (seta vermelha) e 

hábito em ponte/menisco (seta 

amarela) da argila mecanicamente 

infiltrada (P//). 

A 

B 
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aumento da temperatura, nos sedimentos, e esse processo favorece o rearranjo da estrutura da ilita, 

com adsorção de íons K
+
 (Michelli, 2003). 

Nas rochas da seção devoniana, as ilitas aparecem, geralmente, como agregados 

mistos regulares ou irregulares de ilita/esmectita, ou seja, interestratificados de ilita/esmectita. 

Como se trata de minerais extremamente finos e associados a outros argilominerais, torna-se 

difícil sua identificação através do método de microscopia ótica, sendo necessária a análise por 

Difratometria de raios X (DRX). A ilita/esmectita ocorre com mais frequência no poço 1-PIL-1-

PB, ocorrendo principalmente como preenchimento de poros (Figura 5.11). A ocorrência de ilita 

e interestratificado ilita-esmectita, nas rochas estudadas, pode estar relacionada aos processos 

diagenéticos atuantes sobre as esmectitas mecanicamente infiltradas, nos sedimentos. Essa 

conversão somente é efetuada se, no sistema, ocorrer o elemento potássio, que é liberado da 

estrutura dos minerais detríticos, como, por exemplo, a muscovita e o K-feldspato (Velde, 1995). 

 

 

5.11. Ilita/esmectita dentro dos poros 

Ilita/esmectita preenchendo 

parcialmente os poros (seta vermelha) 

(P//) 

Ilita/esmectita preenchendo totalmente 

os poros (seta vermelha) (PX) 
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5.4.7. Analcima 

 

A analcima pertence à classe dos tectossilicatos, onde estão inclusos os seguintes 

grupos: sílica, feldspatos, feldspatoides e zeólitas.  

A maioria dos mineralogistas considera a analcima pertecente ao grupo das 

zeólitas, as quais correspondem a aluminossilicatos hidratados que se assemelham do ponto de 

vista químico, ao grupo dos feldspatos. Suas estruturas cristalinas fazem delas minerais muito 

sensíveis à variação da temperatura e pressão, resultando na ocorrência natural das mesmas  sob 

pressão e temperatura baixas. Em consequência deste fato, as zeólitas apresentam grande 

facilidade de desidratação, assim como também são facilmente rehidratadas quando imersas em 

soluções. Possuem grande habilidade para troca catiônica, onde uma zeólita rica em Ca
+2

, quando 

imersa em solução saturada em Na
+1

, trocará facilmente o Ca
+2

 por Na
+1

. Isso ocorre devido à 

fraca ligação do Ca
+2

 à estrutura e ao alto potencial químico do Na
+1

 (Vlash, 2002).  

As zeólitas podem ser encontradas, em vários ambientes geológicos, quanto à 

idade, associação litológica e condicionamentos genéticos. A forma mais comum de ocorrência 

de zeolitas é preenchendo amígdalas e cavidades, em rochas vulcânicas máficas, especialmente 

lavas basálticas. Atualmente, os jazimentos de zeólitas associados às rochas sedimentares e/ou 

vulcano-sedimentares vêm despertando maior interesse na área de prospecção (Rezende & 

Angélica, 1997). 

A analcima possui composição química Na(AlSi2)O6.H2O e desidrata-se na 

temperatura de 492 ± 5°C e pressão 3Kbar, podendo formar albita, nefelina e H2O. Na presença 

de quartzo, a analcima desidrata para formar albita e água (Deer et al., 2010). Ocorre como 

mineral primário de formação tardia, em algumas rochas ígneas intermediárias e básicas.  Em 

estágios mais tardios, cristaliza a partir de soluções hidrotermais, preenchendo fraturas e 

cavidades e, em grande parte, coexistindo com outras zeólitas. 

Nas rochas sedimentares, ocorre como mineral autigênico em arenitos, ou seja, 

formado dentro da bacia deposicional. Conhecem-se rochas ricas em analcima interestratificadas 

com siltito e arenitos fosfáticos. Pode ser, também, produto de alteração de rochas vulcânicas 

como alterações de piroclásticos  (Deer et al., 2010). 
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A analcima autigênica é aquela formada, secundariamente, dentro da bacia 

sedimentar e seu primeiro registro foi feito por Bradeley (1928), no Eoceno da Formação Green 

River,  e por Ross (1928),  em rochas lacustrinas do Arizona.  

A maior parte dos estudos relaciona a presença de analcima a rochas ricas em 

fragmentos de rochas vulcânicas que, durante a diagênese, ao interagir com as águas de formação, 

irão sofrer alteração e liberar elementos químicos que promovem sua precipitação. No entanto, há 

outras linhas de pesquisas para a origem deste mineral.  

Morad (1991) sugere que, além da alteração de vidros vulcânicos, as fontes de Na
+
, 

Si
+4

 e Al
+3

, necessárias para a precipitação de analcima, provêm, também, da alteração de 

plagioclásio. Outra hipótese deste mesmo autor seria atribuída aos sedimentos depositados em 

ambientes alcalinos, em regiões áridas a semi-áridas. Neste caso, a intensa evaporação, 

característica deste ambiente, aumenta a concentração de sódio, podendo provocar reações com 

os argilominerais, formando analcima.  Campo et al. (2007) afirmam que a analcima é um 

mineral comum na fácies lacustre da Formação Maíz Gordo, no Noroeste da Argentina, 

desprovida de sedimentos vulcânicos. Portanto, estes autores concluiram que as condições 

autigênicas da analcima ocorrem através da reação entre o fluido intersticial, os minerais de 

argilas e os plagioclásios, logo após a deposição dos sedimentos, no fundo do lago. 

A influência de hidrotermalismo corresponde a outra possibilidade que resulta na 

precitação de analcima. Godoy et al. (2006) verificaram que a presença de analcima, no sistema 

aquífero Bauru, está relacionado ao tectonismos sin-deposicional ou pós-deposicional, o que 

possibilitou a subida de águas quentes, a partir dos aqüíferos  confinados  do Sistema Pirambóia-

Botucatu. English (2001) relacionou a presença de analcima, no Lago Lewis, Australia Central,  

às águas subterrâneas salinas. 

A analcima presente na seção devoniana da Bacia do Rio do Peixe é comum nas 

rochas pelitícas e nas pelíticas intercaladas com arenitos finos a muito finos. A presença deste 

mineral foi confirmada pela análise de rocha total através da Difratometria de Raios X (DRX), já 

que as profundidades com maior percentual de analcima são aquelas predominantemente 

pelíticas, estando presente, em um material muito argiloso, sendo de difícil identificação ao 
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microscópico ótico. Em algumas profundidades dos testemunhos estudados, a analcima chega a 

atingir 76,9%, nessas fácies pelíticas (Figura 5.12 A e B) 

  Segundo Gottardi (1989), para precipitar a zeólita alcalina, em ambiente natural, é 

suficiente um pH de 8,5, associado à baixa concentração de magnésio e vidro natural, podendo, 

também, estar presentes silicatos e água. Este mesmo autor propôs uma classificação sistemática 

das possibilidades genéticas para formação de zeólitas naturais. Em relação aos processos 

diagenéticos (T < 200°C), esta formação ocorre sob duas condições distintas: diagênese acima do 

lençol freático e abaixo do lençol freático. 

 

Diagênese acima do lençol freático 

Ocorre nos solos, em sistemas hidrologicamente abertos e em sistemas 

hidrologicamente fechados.  

Nos solos, ocorre em regiões áridas a semi-áridas onde a evaporação intensa 

provoca  aumento na concentração de carbonato ou bicarbonato de sódio que, associado à reação 

com argilominerais, promove a precipitação de zeólitas, principalmente analcima.  

Em sistemas hidrologicamente abertos, está relacionada à infiltração lenta de água 

meteórica através de camadas de tufos vulcânicos, tornando as águas mais profundas salinas e 

alcalinas. Perto da superfície, o vidro se altera para argilominerais; em seguida, para zeólitas 

(clinoptilolita, chabazita e phillipsita) e, em regiões mais profundas, para analcima. Abaixo do 

lençol freático, a transformação é para feldspato alcalino. Em geral, apenas uma ou duas zeólitas 

são formadas nesses sistemas hidrológicos.   

Em sistemas hidrologicamente fechados, a geração de zeólitas processa-se em 

bacias fechadas, típicas de áreas de deserto, sem rios efluentes, onde, no centro, forma-se um lago 

salino-alcalino. A partir do lago ou zona seca, a água sai do sistema por evaporação. Assim como 

no sistema aberto, há um fluxo lento de água em direção à zona central, atravessando mais de 

uma camada sedimentar. Por ser lento, esse fluxo pode tornar a água mais salina devido à 

dissolução dos minerais em superfície (como os silicatos), evoluindo para uma solução básica 

rica em álcalis. Se o sedimento for composto por tufos, aumenta a tendência de as águas 

superficiais tornarem-se mais alcalinas, devido à dissolução dos mesmos.  
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Segundo Surdam (1981), os minerais zeolíticos geralmente resultam da reação de 

vidro vulcânico com águas conatas aprisionadas, durante a sedimentação em lagos alcalinos e 

salinos, ambientes deposicionais considerados excelentes para o desenvolvimento de zeólitas, 

especialmente analcima, chabazita, clinoptilolita, erionita, mordenita e phillipsita. 

  Os maiores percentuais de analcima ocorrem nos níveis pelíticos. Sugere-se que a 

presença de analcima está associada às rochas vulcanoclásticas recém-descobertas, na Bacia do 

Rio do Peixe, resultante de um evento vulcânico explosivo que até o momento não foi relatado, 

na literatura. Os depósitos vulvanoclásticos estão sendo apresentados, em um trabalho inédito 

realizado por Silva (2014), onde o mesmo indentificou afloramentos de ignimbritos associados a 

fácies Brechas matriz e clasto suportadas, onde os ignimbritos apresentam cor creme-claro, 

alaranjado, avermelhado, com fragmentos de rochas do embasamento, alguns com feições de 

queda e impacto (ejectito) e rotação por fluxo. As lâminas delgadas deste material foram descritas 

pelo Prof. Dr. Marcos Nascimento (DG/UFRN), sendo caracterizado por textura eutaxítica, 

intensamente soldado, composição riolítica, constituído por cristaloclasto (plagioclásio e quartzo), 

litoclasto do embasamento cristalino, vitroclastos (fiammes e púmices) e matriz amorfa, composta 

por material tufáceo vítreo, em avançado estágio de desvitrificação Silva (2014). Estas fácies 

foram interpretadas por Silva (2014) como vulcanoclásticas depositadas por correntes quentes, 

densas e concentradas, resultantes do colapso de plumas derivadas de explosões vulcânicas (fluxo 

piroclásticos). Além dos afloramentos, essa fácies também foi identificada por este mesmo autor, 

na base do poço 1-PIL-1-PB, em perfis de imagem e em amostras de calhas. A presença de níveis 

de analcima, presente nos três poços, sugere que depósitos de cinzas vulcânicas tenham de 

depositado no fundo da bacia junto com os sedimentos mais finos Silva (2014). 

  Tantos nos pelitos como nos arenitos analisados não foram encontrados indícios de 

fragmentos de rochas vulcânicas. A analcima ocorre com hábito microcristalino e fibro-radiado, 

associada, normalmente, ao conteúdo pelítico (Figura 5.13 A, B e C), e com hábito cúbico, nos 

poros intergranulares nos níveis mais arenosos, como foi identificada em arenitos de diversas 

bacias (Figura 5.12C) (De Ros, 2011). Normalmente, a estrutura ideal para analcima é a cúbica, 

podendo ser isotópica e com birrefringência fraca. Portanto, este hábito fibro-radiado pode ser 

resultante da substituição de um outro tipo de zeólita fibrosa que, além da analcima, pode ter sido 

substituída também por argilominerais. 
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  Há trabalhos que apontam a analcima como substituição de zeólitas alacalinas 

precursoras, como, por exemplo a analcima resultante de uma zeólitas alacalina presente na 

Formação Green River (Goodwin, 1973), e outros como resultado da substituição de vidro 

vulcânico (Hay, 1966; Iijima & Hay, 1968; 1968; Surdam & Sheppard, 1978; Gottardi, 1989). A 

transformação de zeólita alcalina para analcima é favorecida pelo incremento sa salinidade e da 

alcalinidade, pois o aumento destes parâmetros diminui a relação Si/Al e aumenta a relação 

Na
+
/H

+
 (Surdam & Sheppard, 1978). 

  A deposição de cinzas vulcânicas juntos aos sedimentos da Bacia do Rio do Peixe, 

descrita por Silva (2014), fortalece a idéia de que a analcima é produto de substituição de rochas 

vulcânicas. Existe a possibilidade de que pelitos tenham composição vulcânica que, sob 

influência de um ambiente diagenético saturado por águas alcalinas ou salinas, foram totalmente 

susbtituídos pela analcima autigênicas. 

  O estudo petrográfico associado ao DRX indicou que, quando há analcima, os 

grãos de quartzo diminuem, chegando, em alguns casos, a se extinguir, estando apenas 

relacionada à presença de K-feldspato, plagioclásio e argilominerais. A influência do ambiente 

alcalino onde foi precipitada a analcima pode ter influenciado na dissolução dos grãos de quartzo.

  Portanto, a alcalinidade do meio pode ter influenciado na substituição de 

fragmentos vucânicos por zeólitas alcalinas que, na diagênese subsequente, foi substituída por 

analcima, e, consequentemente, a dissolução da sílica e estabilização dos feldspatos, o que tornou 

o arcabouço da rocha constituído basicamente por analcima e feldspato alcalino. 
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Figura 5.12.  Analcima presente nos pelitos e no arenito. 
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Figura 5.13.  Analcima fibrosa  
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5.4.8. Dissolução 

 

As dissoluções diagenéticas estão relacionadas as reações químicas entre os 

fluidos diagenéticos e os minerais presentes. De acordo com a definição de Worden & Burley 

(2003), a dissolução é um processo no qual um mineral é destruído pela interação com um fluido, 

deixando para trás uma cavidade. Os poros gerados por este processo passam a ser chamados de 

poros de origem secundária.  

Na seção devoniana, a dissolução não é muito significativa, e ocorre tanto em 

nível de constituintes primários como diagenéticos, devido à influência de fluidos diagenéticos. A 

dissolução dos constituintes primários (em nível de grão) ocorre com mais frequência, com 

geração dos poros intragranulares e móldico, alargamento de poro de fratura em grão e fratura em 

rocha (quando atravessa vários minerais) (Figura 5.14 e 5.15). A caulinita sofreu, localmente, 

processo de dissolução. O processo de dissolução gerou tantos os poros intergranulares de origem 

secundária, como o alargamento de poros intergranulares de origem primária que ficaram 

preservados na rocha.  

 

 

 

Figura 5.14.  Dissoluções de grãos (P//) 
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Figura 5.15.  Alargamento de poros e fraturas 

 

 

5.4.9. Caulinita 

 

Caulinita é o polimorfo mais comum do grupo das caulinitas que pode ser 

expresso pela fórmula Al2O3.2SiO2.2H2O. Sua composição química pode estar sujeita a pequenas 

variações, apresentando íons como Fe, Cr, Ti, Mg e K  que, devido à natureza de grãos finos das 

argilas, podem não estar presentes na estrutura. Seu hábito mais comum é em blocos maciços e 

compactos, em agregados vermiformes ou granulares, como lamelas dispostas radialmente, ou 

em pilhas de lamelas (específicos das dickitas) (Deer et al., 2010).  

Detalhe da dissolução  do grão e 

alargamento de poros  

(seta vermelha) (P//) 

Dissolução provocando  alargamento 

de fratura em grão  

(seta vermelha) (P//) 

A 

B 
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É um produto comum do intemperismo, ocorrendo, em ambiente muito diluído, 

com fluxo meteórico intenso, boa drenagem, pH ácido (entre 4 e 5) e com baixa razão Na, K, Ca / 

H
+ 

(Morad, 1991). São formadas em condições opostas àquelas que propiciam a formação de 

esmectitas. 

A caulinita autigênica, na seção devoniana, correspondem a um argilomineral  

comum, ocorrendo seus maiores percentuais, no poço 1-STH-I-PB. Apresenta-se com hábito em 

livrinho (booklets), agregados preenchendo poros intergranulares (Figura 5.16), como 

substituição de feldspatos (Figura 5.17) e expansão de micas. As caulinitas resultantes da 

substituição de feldspatos são as predominantes e os agregados presentes nos poros são bastante 

comuns. Este fato pode estar relacionado à percolação de fluido ácido, altamente lixiviante, que 

dissolveu os feldspatos e provocou enriquecimentos do fluido com alumina e sílica levando à 

precipitação da caulinita nos poros. Sugere que parte do caulim indentificado nesta seção pode 

corresponder a dickita, principalmente, aquelas com lamelas mais espessas. Para identificação 

precisa desse mineral seria necessário realizar a técnica de infra-vermelho (sugestão para 

trabalhos futuros) que não foi utilizada nesta dissertação. 

 

 

 

 

Figura 5.16. Caulinita preenchendo poros (PX) 
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Fiigura 5.17. Detalhes da caulinita. 

 

 

5.4.10. Compactação mecânica e química 

 

O rearranjo textural físico foi evidenciado através dos tipos de contatos entre os 

grãos. O aumento da profundidade, naturalmente, submete as rochas a esforços compressivos, 

interferindo, diretamente, no seu empacotamento. Nos arenitos pertencentes à seção devoniana, 

predomina a compactação mecânica, evidenciada pela predominância de contatos longos. 

Comumente, ocorrem contatos pontuais e côncavo-convexos, e, raramente, suturados, indicando 

a compactação química.  

Caulinta susbtituindo totalmente 

 o grão (seta vermelha) (P//) 

Caulinta ou Dickita (?)  

obtida no MEV 

A 

B 
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Os principais produtos da compactação mecânica são: pseudomatriz e deformação 

de grãos dúcteis. A pseudomatriz é lamosa e ocorre de forma localizada, em poros intergranulares. 

O processo de deformação é identificado nos fragmentos dúcteis, como as micas e fragmentos de 

rochas.  

 

5.4.11. Clorita 

 

É um aluminossilicato hidratado com fórmula geral (Mg, Al, 

Fe)12[(Si,Al)8O20](OH)16, com estrutura 2:1:1, caracterizada pela alternância de folhas octaédricas 

de Mg(OH)2 (folha brucítica), carregadas positivamente, e camadas tetraédrica-octaédrica-

tetraédrica, carregadas negativamente, onde nas folhas tetraédricas possuem Al e Si, enquanto as 

folhas octaédricas possuem Mg
+2

, Fe
+2

 e/ou Al
+3

, e raramente Fe
+3

 (Worden & Morad, 2003). 

Normalmente, a autigênese da clorita está relacionada a uma combinação de 

processos: substituição de substratos não argilosos, substituição/transformação de argilominerais 

precursores e precipitação diretamente dos poros. Muitos minerais podem ser substituídos por 

clorita mediante a reação de fluidos ricos em Fe
+2

 e Mg, onde os processos são favorecidos por 

substratos ferromagnesianos.  Há quatro tipos de argilominerais precursores que são comumente 

cloritizados: esmectitas mecanicamente infiltradas, esmectitas autigênicas, bertierina/verdina (7 

Å) e caulinita. As cloritas que são precipitadas diretamente nos poros ocorrem em conjunto com a 

cloritização de vários minerais diferentes, e estão relacionadas à mesodiagênese, em arenitos 

vulcanoclásticos, arenito siliciclásticos profundamente soterrados e arenitos associados a 

evaporitos e carbonatos (Anjos et al. 2003). 

As cloritas autigênicas neoformadas são influenciadas pela pressão, temperatura, 

composição da rocha hospedeira, composição dos fluidos e da taxa de crescimento (Caritat et al., 

1993). Geralmente, as cloritas diagenéticas podem aparecer interestratificadas com esmectita, 

vermiculita, serpentina, argilominerais ferrosos (7Å) e/ou ilita (Caritat & Walshe, 1990; Ryan e 

Reynold, 1996). Normalmente, as cloritas aparecem como substituição desses argilominerais, os 

quais, consequentemente, irão influenciar na composição da clorita neoformada. As principais 

fontes de Fe, Mg, Al e Si estão relacionadas às reações de transformações de argilominerais dos 

lutitos associados e no próprio arenito, assim como também a dissolução ou substituição de grãos 
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ferro-magnesianos (biotita, fragmentos vulcânicos máficos, intraclastos lamosos, anfibólios e 

piroxênios) (Bahlis, 2011). 

A clorita constitui um argilomineral, bastante comum na seção devoniana, e, em 

algumas amostras, chega a ser predominante. Está presente, nos três poços analisados, ocorrendo 

com hábito maciço, agregado microcristalino, franjas irregulares, roseta, e agregados divergentes 

em feixes (Figuras 5.18 e 5.19). As franjas são descontínuas e cobrem parte dos grãos do 

arcabouço, e sugere como produto da cloritização de esmectitas (Morad et al., 2000). Os 

agregados microcristalinos, e divergentes substituem os grãos e pseudomatriz e preenchem poros 

intergranulares. Foram selecionadas duas amostras consideradas com maior quantidade de 

cloritas, em lâminas delgadas, para se fazer uma análise mais detalhada (DRX e MEV/EDS) 

desse mineral. De acordo com Anjos et al. (2013), as análises de MEV/EDS indicam tratar-se de 

Fe-clorita, com composição compatível com a espécie chamosita (Figura 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23). 

Os principais processos de autigênese de clorita, na seção devoniana, podem ser 

resultantes de alteração de fragmentos de rochas vulcânicas e argilominerais precursores 

(esmectitas e ilita/esmectita). Apesar de não haver indícios de fragmentos de rochas vulcânicas 

nas seções delgadas, a origem das cloritas dessa Sequência pode estar relacionada ao vulcanismo 

recém descoberto na Bacia do Rio do Peixe por Silva (2014), sugerindo o mesmo como uma 

fonte externa significativa de Fe e Mg para precipitação de cloritas nestes arenitos. A outra 

possibilidade é a origem da clorita, a partir das esmectitas que podem ter sido mecanicamente 

infiltradas (a presença de esmectitas foi confirmadana análise de DRX) nos sedimentos ou como 

produto de alteração de fragmentos de rochas vulcânicas (Humpreys et al., 1994), já que, 

petrograficamente, observam-se grãos parcialmente compactados de cor marrom esverdeado, 

sugerindo ser resquícios de fragmento de vidro vulcânico totalmente alterados.  

O maior volume de cloritas ocorre como preenchimento de poros intergranulares, 

raramente como preenchimentos de microfraturas em grãos detríticos e como substituição de 

grãos (feldspatos e biotita, principalmente).  
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Figura 5.18. Clorita com hábito maciço e microcristalino 

 

 

Clorita maciça nos poros 
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(seta vermelha) (P//) 

Agregado microcristalino  
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B 
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Figura 5.19. Clorita com em franja e hábito fibro-radiado.  

 

 

Clorita em franja (seta verde)  

e roseta (seta vermelha) (P//) 

Rosetas de clorita  

(seta vermelha) (P//) 

Clorita fibro-radiada  

(seta vermelha) (P//) 
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C 
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Figura 5.20. Difratograma de Raios-X da amostra de rocha-total indicando a clorita (Anjos et al., 2013).  

 

 

 

 

 
Figura 5.21. Difratograma de Raios-X da fração < 2 μm. Azul: amostra orientada; Verde: amostra solvatada com 

etileno-glicol; Vermelho: amostra aquecida a 490º C (Anjos et al. ,2013) 
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Figura 5.22.  Difratograma de Raios-X da fração argila. Detalhe da deconvolução das reflexões na região  

entre 24 e 26° 2θ, para a diferenciação entre clorita e caulinita. Verde: Clorita. (Anjos et al. ,2013). 

 

 

 
Figura 5.23. Clorita e os spectrum de EDS obtidos no MEV. A) Clorita obtida no MEV  e spectrum  (S1); B)  Clorita 

obtida no microscópico ótico; C) Clorita obtida no MEV  e spectrum  (S2). 
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5.4.12. Dolomita/Dolomita Ferrosa/Anquerita  

 

A composição química da dolomita é próxima da fórmula CaMg(CO3)2 puro, 

podendo conter pequenas quantidades de Fe
+2

 substituindo o Mg. O Mg também pode ser 

substituído por Mn, Zn e Pb. Para os compostos ordenados Ca
+2

R
+2

(CO3)2, as estabilidades 

relativas parecem ser R
+2

 = Mg>>Mn>Zn>Fe>Co>Ni (Deer et al., 2010). 

A anquerita é semelhante à dolomita ferrosa, com teor de ferro mais elevado. A 

disposição dos íons existentes na anquerita forma uma estrutura cristalina ligeiramente maior que 

a da dolomita, devido à substituição dos íons de Mg
+2

 por íons
 
maiores de

 
 Fe

+2
  (Klein & 

Mizusaki, 2007).  

A dolomita ferrosa apresenta a composição intermediária entre a anquerita e a 

dolomita e recebe esta denominação quando apresenta 20% de Fe
+2

 ou Mn
+2

,  nas posições do 

Mg
+2

(Deer et al., 2010).  

A dolomita autigênica pode originar-se da alteração de calcita e aragonita, quando 

estes minerais são submetidos a soluções de magnésio. Essa dolomitização pode ocorrer de forma 

seletiva, às vezes substituindo apenas a matriz e, outras vezes, somente os grãos (fragmentos de 

rochas, bioclastos e outros grãos). Há dúvidas sobre a origem do magnésio necessário para a 

dolomitização.  

Na seção devoniana, as dolomitas ocorrem nos poços 1-STH-1-PB e 1-TRF-1-PB; 

no primeiro poço, ocorrem as ferrosas e, no segundo, as puras e as ferrosas. As dolomitas 

ferrosas/anqueritas do poço ocorrem com hábito macrocristalino, preenchendo poros e 

romboedros substituindo K-feldspatos. As dolomitas puras, no poço 1-TRF-1-PB, ocupam os 

poros e ocorrem com hábito microcristalino (Figura 5.24). As dolomitas ferrosas, além de 

preencherem os poros, substituem cimentos de calcita e cloritas, e cobrem as caulinitas (Figura 

5.25 e 5.26). Alguns trabalhos (Morrow, 1990b; Hadier, 1987) relacionam a origem da dolomita a 

evaporitos, mistura de águas marinhas e meteóricas, lagos alcalinos e ambientes marinhos francos. 

Segundo Klein & Mizusaki (2007), os cimentos dolomíticos podem ser produtos de soluções 

alcalinas com altas concentrações de (CO3)
-2

, podendo ser oriundas de águas substerrâneas 

continentais, intemperismo de rochas carbonáticas pré-existentes e arenitos ricos em fragmentos 

de rochas vulcânicas e minerais ferro-magnesianos. 
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Figura 5.24.  Dolomita pura 
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Figura 5.25. Dolomita ferrosa/anquerita 

 

 

Dolomita ferrosa/anquerita em poros 

intergranulares 

(seta vermelha) (P//) 

Dolomita ferrosa/anquerita  

substituindo grãos  

(seta vermelha) (P//) 

Romboedros de dolomita 

ferrosa/anquerita zonados 

(seta vermelha) (P//) 

B 

A 

C 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                            Resultados e discussões 

________________________________________________________________________ 

Isabelle Teixeira da Silva, Junho / 2014 

                                                                                                                        
 

83 

 

 

 

Figura 5.26. Minerais diagenéticos substituídos por dolomita ferrosa/anquerita  
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5.4.13. Apatita diagenética 

 

A apatita corresponde a um mineral de fosfato de cálcio com fórmula 

Ca5(PO4)3(OH, F, Cl), onde o flúor, o cloro e o íon hidroxila podem substituir-se mutuamente de 

modo a formarem membros extremos quase puros. As variedades mais freqüentes estão 

representadas pela série isomórfica com membros extremos: fluorapatita (Ca5(PO4)3F), 

clorapatita (Ca5(PO4)3Cl), hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH) e carbonato-apatita (Ca5(PO4, CO3, 

OH)3(F,OH). Destes, o fluor-apatita é mais freqüente e normalmente chamado de apatita (Deer et 

al. 2010). 

Corresponde ao mineral com maior quantidade de fósforo e normalmente aparece 

como mineral acessório nas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas.   

O fosfato pode ser decorrente de acumulações orgânicas, porém os tipos ígneos e 

sedimentares são os mais abundantes. No Brasil, a maior parte do fosfato é provenientes de 

complexos alcalinos-carbonatíticos (Tolledo & Pereira, 2001).  

Nas rochas sedimentares, aparecem tanto como mineral detrítico como diagenético. 

A apatita diagenética ocorre, de forma rara, na seção devoniana, sendo identificada, 

petrograficamente, nos poços 1-PIL-1-PB e no 1-TRF-1-PB com hábito microcristalino e 

microgranular dispersa no espaço poroso intersticial e associada à intraclastos parcialmente 

dissolvidos (Figura 5.27).  
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Figura 5.27. Precipitação de apatitas diagenéticas 
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5.4.14. Calcita 

 

Corresponde a um mineral com distribuição generalizada, sendo muito comum em 

rochas de ambientes sedimentares. Sua composição química é muito próxima do CaCO3 puro, 

podendo ocorrer substituições de cálcio por magnésio transformando-se em calcita magnesiana. 

A calcita, na seção devoniana, é normalmente um constituinte raro e distribuído de 

maneira heterogênea, havendo algumas profundidades isoladas onde este mineral representa um 

constituinte comum, chegando a atingir 17% da lâmina. Sua composição mais comum é a livre de 

ferro (Figura 5.28 A e B), ocorrendo em algumas profundidades do poço 1-STH-1-PB e 1-TRF-

1-PB, com composição parcialmente ferrosa (Figura 5.28 C) e zonada com óxido de ferro (Figura 

5.29A). A calcita livre de ferro ocorre tanto como preenchimento de poros intergranulares e 

fraturas em grão, como substituição de clorita e K-feldspato (Figura 5.28 e 5.29). Localmente, 

aparece engolfando as caulinitas. Seu hábito mais comum é o macrocristalino, ocorrendo 

localmente poiquilotópica e maciça. Segundo Morad et al. (2000), as substituições dos grãos do 

arcabouço por calcita representam um evento bastante comum e, provavelmente, a precipitação 

de carbonatos encontra-se relacionada à diferença de solubilidade entre a sílica e o HCO3
- 
do 

carbonato. Com o aumento da temperatura, a solubilidade do quartzo aumenta, ao contrário da 

solubilidade do carbonato que diminui. Portanto, com o soterramento, os carbonatos tendem a se 

precipitar, enquanto o quartzo tende a dissolver. Blatt (1979) utilizou diagramas binários de 

solubilidade vs. pH e demonstrou que, nas condições propícias à precipitação da calcita, em 

pH>8, ocorre a dissolução de silicatos. 

A precipitação de carbonatos pode originar-se dos íons liberados pela quebra 

térmica de complexos orgânicos derivados da matéria orgânica de lutitos, processo chamado de 

descarboxilação (Smith & Ehrenberg, 1989). Outra possível fonte de CaCO3 é a dissolução de 

esqueletos carbonáticos. 

A liberação do íon cálcio, na seção devoniana, pode também estar relacionada à 

alteração das rochas vulcânicas associadas. Outro fator que pode ter contribuido para a 

precipitação de calcita foi a presença do pH alcalino que, de acordo com Blatt (1979), promove a 

estabilização da calcita, a qual desenvolve-se, preferencialmente, com o aumento da temperatura 

e do pH dos fluidos intergranulares. 
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Observa-se que a cimentação de calcita ocorreu pós-crescimento secundário de 

quartzo e K-feldspato. 

 

 

 

Figura 5.28.   Calcita livre de ferro e calcita levemente ferrosa  
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Figura 5.29.   Calcita livre de  ferro 
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5.4.15. Siderita 

 

A composição química da siderita pura é o FeCO3, sendo que esta ocorre, de forma 

rara, em decorrência das substituições frequentes de Fe por outros íons, os mais freqüentes deles 

são  Mn e Mg. Decompõe-se a cerca de 580°C e o FeO resultante oxida-se a cerca de 600°C. O 

produto de alteração mais frequente de um óxido férrico hidratado é a goetita, podendo alterar-se 

também para hematita e magnetita (Deer et al. 2010).  

A decomposição dos carbonatos que precipitam na zona de descarboxilação 

depende da composição detrítica dos sedimentos, da composição e textura dos carbonatos 

eodiagenéticos, e da composição dos fluidos diagenéticos termobáricos circulantes nas porções 

mais profundas das bacias, que contribuem, com os cátions, para a precipitação dos carbonatos. 

Se nos sedimentos são abundantes minerais detríticos com Fe reativo, tais como óxidos e 

hidróxidos de Fe, esmectitas férricas, entre outros, nesta zona, precipitam carbonatos ferrosos 

como anquerita, calcita ferrosa, ou siderita (Surdam et al., 1989; Morad, 1998).  

Na seção devoniana, a siderita ocorre de forma pontual, nos poços 1-STH-1-PB e  

1-TRF-1-PB, normalmente engolfada pela dolomita pura (Figura 5.30A) e com hábito 

microcristalino, expandindo a biotita (Figura 5.30B), o que mostra a precipitação precoce da 

siderita, nesta seção. Portanto, não está relacionado com o processo de descarboxilação da 

matéria orgânica, que é um processo reconhecidamente mesodiagenético. 

 

 5.4.16. Pirita 

 

Corresponde a um sulfeto bastante comum, tanto na forma de mineral primário 

como secundário. Nos depósitos sedimentares, ocorrem em situações redutoras, podendo estar 

relacionada a depósitos hidrotermais de baixa temperatura (Deer et al. 2010). Na zona de redução 

de sulfatos, vários grupos de bactérias utilizam o sulfato como agente oxidante, reduzindo a 

sulfeto. O H2S produzido nesta reação une-se rapidamente com Fe
2+

, em solução, resultando na 

precipitação de sulfetos metaestáveis dentre os quais está a pirita com hábito framboidal (Gautier, 

1985) 
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Os carbonatos, quando presentes nesta zona, são pobres em ferro, devido ao Fe
+2

 

ser incorporado primeiramente pelos sulfetos. O ferro necessário para formação da pirita pode 

estar relacionado à alteração de minerais férricos, dentre eles o principal é a biotita. O ferro 

liberado pode ocorrer como íon férrico (Fe
+3

) ou ferroso (Fe
+2

), dependendo das condições de Eh 

e pH. O íon ferroso, mais solúvel, continua em solução ou é incorporado a fases autigênicas como 

a pirita e a esmectita, enquanto o íon férrico, pouco solúvel, precipita como óxido ou hidróxido 

de ferro (Walker, 1976 apud Morad, 1991).  

Na seção devoniana, sugere-se que grande parte da precipitação de pirita, nos 

poros intergranulares, apresentava uma hábito maciço, principalmente dos poços 1-PIL-1-PB  e 

1-TRF-1-PB, que, devido a uma possível influência telodiagenética, foi totalmente substituída 

por óxidos de ferro devido à ação de águas meteóricas. As piritas framboidal e cúbica cobrem o 

material argiloso, as micas o e quartzo (Figura 5.31A). Tanto a pirita maciça como as cúbica são 

substituídas pelo óxido de ferro e apresentam-se, em algumas situações, corrosivas em relação 

aos grãos (Figura 5.31 B). 

A clorita presente na seção devoniana pode ser uma grande fonte de contribuição 

de ferro para a formação das piritas. Em estudos realizados por Morad (1986), nos arenitos do 

Grupo Visingsö (Proterozóico Superior, Sul da Suécia), este autor observou que a autigênese de 

pirita euédrica, em arenitos feldspáticos, está associada a cloritas autigênicas microcristalinas 

e/ou cloritas ou biotitas. 

A distinção no hábito da pirita reflete a diferença da saturação de sulfato, na água 

intersticial: sob maior concentração de SO4
+2

, precipita-se pirita framboidal; sob menor 

concentração deste componente, precipita-se pirita, em cristais cúbicos (Freitas-Brazil, 2004).   

O processo de substituição da pirita por óxidos resulta como subproduto o ácido 

sulfúrico. A presença desse ácido pode ter contribuído para geração das dissoluções mais tardias, 

responsáveis, por exemplo, pela geração de poros agigantados. 
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Figura 5.30. Siderita 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Siderita engolfada pela 
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Siderita expandindo biotita (seta 

vermelha) (PX) 
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5.31. Pirita 

 

5.4.17. Minerais de titânio autigênicos 

 

Os minerais de titânio, especialmente a ilmenita, são conhecidos como minerais 

detritícos em sedimentos terrígenos e rochas sedimentares. A ocorrência de rutilo, anatásio, 

brookita e esfeno autigênicos é muito pouco documentada e o reconhecimento dos polimorfos 

(anatásio, brookita e rutilo), através do microscópico de luz polarizada, torna-se muito difícil por 

possuírem características óticas muito semelhantes e, além disso, são naturalmente 

microcristalinos e criptocristalinos (Morad & AlDahan, 1982). Portanto, devido a essas 

similaridades, esses minerais serão incluídos em um único grupo: os minerais de titânio 

autigênicos. 

Framboidal (seta vermelha) e 

cubica (seta amarela) (P//) 

Óxido-hidróxido de ferro (Oxi) 

substituindo piritas (seta vermelha) 

(P//) 

Oxi 

A 

B 
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Estudos diagenéticos, em arenitos, realizados no Grupo Visingsö (Alto 

Proterozóico, no sul da Suécia; Morad, 1983), verificaram que os óxidos de titânio estão 

comumente associados a minerais de argilas intersticiais, ao quartzo, à calcita ou substituindo 

biotitas, ilmenita e titano magnetita (Morad & AlDahan 1982). Os óxidos de titânio podem ser 

resultantes de uma alteração precoce (através de dissolução e/ou substituição) de grãos detríticos, 

incluindo feldspatos, biotitas e óxidos de Fe-Ti e que este evento foi seguido ou simultâneo com a 

precipitação de argilominerais, nos poros intergranulares. Outras fontes de titânio são: granadas, 

piroxênios, anfibólios e titanita detritíca. Para De Ros (1985), a fonte de titânio pode estar 

relacionada à dissolução de minerais ferromagnesianos, principalmente biotita; já que é um 

elemento de baixa mobilidade, sob uma larga faixa de pH. 

Os minerais de titânio correspondem a um constituinte traço (<1%), nos três poços 

(1-PIL-1-PB, 1-STH-1-PB e 1-TRF-1-PB), e ocorrem como pequenos cristais agregados e/ou 

discretos, com formas euédricas e aciculares, preenchendo espaços porosos intergranulares, 

cobrindo outros constituintes diagenéticos (cloritas, dolomitas e calcitas) e, subordinadamente, 

substituindo constituintes primários (quartzo, feldspatos, biotitas e piroxênio) (Figuras 5.32, 5.33 

e 5.34). A formação destes minerais está relacionada à percolação de soluções ricas em íons de 

titânio que são liberados e incorporados na estrutura de muitos minerais, durante processos 

diagenéticos.  

 

 

 

Figura 5.32.  Minerais de titânio preencehendo poros (P//) 
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Figura 5.33.  Minerais de titânio substituindo grãos e dolomita ferrosa/anquerita 

 

Substituindo grão, com hábito 

aciculares (seta vermelha) (P//) 

Substituindo um grão de piroxênio 

(seta vermelha) (P//) 

Cobrindo constituinte diagenético 

com hábito acicular 

 (seta vermelha) (P//) 
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Figura 5.34. Minerais de titânio e o spectrum de EDS obtido no MEV. A) Cristais de minerais de titânio; B) Detalhe 

dos cristais dos minerais de titânio; S1)  spectrum de EDS obtido no MEV.  

 

5.4.18. Óxido/Hidróxido de Ferro 

 

São conhecidos, na natureza, treze óxidos, oxihidróxidos e hidróxidos de ferro 

(Tabela 5.1).  Todos os óxidos e oxihidróxidos consistem de Fe, O e/ou OH, diferindo em 

composição, na valência do Fe e, acima de tudo, na estrutura cristalina (Schwertmann & Cornel, 

1991). Normalmente, o ferro ocorre associado a dióxido de carbono, oxigênio, enxofre ou silício 

formando carbonatos, óxidos, sulfetos e silicatos, respectivamente (Mapa, 2006). 
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Tabela 5.1: Principais óxidos e oxihidróxidos de ferro (Schwertmann & Cornel, 1991) 

 

 

Nas rochas sedimentares, a goetita (oxihidróxido de ferro) e a hematita (óxido de 

ferro) são os constituintes mais frequentes desse grupo e, normalmente, estão associadas à 

infiltração de águas meteóricas, quando as rochas são submetidas a condições aflorantes ou em 

testemunhos muito próximos da superfície. 

A fonte de ferro necessária à formação da hematita provem da dissolução de 

silicatos detríticos como: hornblenda, augita, olivina, clorita, biotita e magnetita. Caso o ambiente 

diagenético sofra oxidação, o ferro irá se reprecipitar como hematita ou um óxido-hidróxido de 

ferro precursor. A hematita pode se desenvolver tanto acima como abaixo do lençol freático se o 

ambiente for alcalino e oxidante (Tucker, 2004). 

Na seção devoniana, os óxidos-hidróxidos ocorrem mais frequentemente nas 

amostras dos poços 1-STH-1-PB  e  1-TRF-1-PB. No 1-PIL-1-PB, ocorrem apenas de forma 

localizada. Através das análises de DRX e MEV, o óxido identificado é a hematita  que, nas 

lâminas delgadas analisadas com luz transmitida, apresenta uma cor castanho escura e, sob luz 

refletida, uma cor vermelho amarelado. O hábito mais comum é o maciço, preenchendo o espaço 

intergranular das rochas (Figuras 5.35). Além de preencher os poros intergranulares, cobrem 

tanto os constituintes primários (quartzo, biotita e feldspatos) como os constituintes diagenéticos, 

principalmente os argilominerais e os carbonatos (Figuras 5.36). Sugere-se que parte desse óxido 

intergranular é produto de alteração das piritas maciças. 
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Sugere-se a influência de águas meteóricas, nas amostras analisadas, pois nos 

testemunhos de sondagem, é possível ver uma coloração castanho/avermelhada típica da entrada 

de águas superficiais que, ricas em oxigênio, levaram à oxidação do ferro e precipitação de 

hematitas. Associado ao óxido de ferro maciço (hematita), observam-se cristais aciculares 

partindo da extremidade de alguns grãos de quartzo detríticos na forma de feixes e como 

pequenos cristais aciculares cruzados sobre outros aciculares maiores. As análises de EDS 

evidenciaram Fe e O, como elementos de destaque, estando o Ti presente em picos menores. A 

análise obtida sugere que seja algum tipo de óxido-hidróxido de ferro com um pequeno 

percentual de Ti como impureza (Figura 5.37, 5.38 e 5.39). 

 

 

 

Figura 5.35.  Óxido-hidróxido de ferro nos poros 
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Figura 5.36.  Óxido-hidróxido de ferro  
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Figura 5.37. Mineral rico em ferro no microscópio  
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Figura 5.38. Mineral rico em ferro observado no MEV 

 

 

Figura 5.39.  Mineral rico em ferro visto ao MEV e spectrum de EDS, respectivamente. 
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5.5. Evolução Diagenética  

 

A evolução diagenética baseou-se nas amostras da seção devoniana presente nos 

poços 1-TRF-1-PB, 1-STH-1-PB e 1-PIL-1-PB. Os processos diagenéticos identificados na seção 

são similares nos três poços analisado, dos quais ocorreram em diferentes intensidades, e a ordem 

cronológica desses processos foi obtida através das relações texturais, incluindo os contatos e as 

superposições entre os constituintes diagenéticos. 

Os processos diagenéticos ocorreram em diversas profundidades e diferentes 

condições, o que resultou na grande variedade diagenética encontrada nesta seção. Essa variedade 

pode estar relacionada a diversos fatores, tais como: composição mineralógica, história de 

soterramento, ambiente tectônico e a composição dos fluidos circulantes na bacia. 

A associação entre a análise sedimentológica e petrográfica fortalece a idéia de 

que o ambiente deposicional é bastante importante no entendimento das características e 

evolução diagenéticas, onde influencia, principalmente, na mudança da composição do fluido 

circulante na bacia. Outro fator influente seria o contexto tectônico associado à história de 

soterramento (mudanças de temperatura e pressão)  

Para obtenção deste estudo, foi feita uma superposição entre os processos 

observados no estudo em lâminas delgadas com os estágios diagenéticos propostos por Choquete 

& Pray (1970). Foram identificados três estágios formadores que, através dos eventos observados 

em lâminas delgadas tentou-se fazer uma ordem cronológica desses eventos (Figura 5.40).  

A eodiagênese sob clima seco é marcada, inicialmente, pelo fraturamento precoce 

dos grãos que pode ter ocorrido durante a deposição ou, até mesmo, na pré-litificação dos 

sedimentos, possivelmente ocasionada por algum tipo de tectonismo associado. Uma parte da 

precipitação da silica diagenética pode ter surgiu logo após os fraturamentos dos grãos, fato 

evidenciado pelo preenchimento interno de algumas fraturas ("cicatrização" dos grãos). Neste 

caso, a principal fonte de sílica pode estar associada à dissolução dos feldspatos ou ter sido 

originada de uma fonte externa. A albitização dos K-feldspatos e plagioclásios pode ter sido 

favorecida na fase de intenso fraturamento dos grãos, já que encontram-se cristais de albita nas 

fraturas presentes nos mesmos. A evidencia de siderita expandindo algumas micas, leva a 

concluir que sua precipitação ocorreu de forma bem precoce colocando-as no evento 
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eodiagenético. Neste estágio, também ocorreram os crescimentos secundários contínuos de 

quartzo concomitantes aos crescimentos secundários de feldspatos. Estes últimos engolfam 

algumas cutículas de argilas mecanicamente infiltradas, indicando também sua co-participação 

com essas argilas. Essas argilas infiltradas ocorrem com hábito em ponte indicativo de zona 

vadosa. A analcima foi gerada, em parte, nos primeiros estágios da eodiagênese, e a sua presença 

sugere a existência de uma fonte de material vulcânico que, por ser instável, pode ser substituído 

tanto por argilominerais como por zeólitas, onde as reações são controladas pela composição do 

material vulcânico e pela natureza fisico-química das soluções intersticiais (Hay, 1977). De 

acordo com Silva (2014), houve um vulcanismo explosivo que resultou na deposição de 

vulcanoclásticos e/ou epiclásticos dentro da bacia. Esse autor sugere uma contemporaneidade 

entre o vulcanismo e sedimentação eodevoniana na Bacia do Rio do Peixe, e que presença de 

níveis de analcima, em amostras de testemunhos dos três poços, sugerem que depósitos de cinzas 

vulcânicas tenham se depositado no fundo da bacia junto com o sedimento mais fino. A partir da 

análise petrográfica, sugere-se que esse material recebeu a influência do clima árido a semi-árido 

e do pH alcalino, favorecendo a precipitação de uma zeólita alcalina precursora, com hábito 

fibroso, a qual durante a diagênese foi substituída por analcima.  

A mudança ambiental é marcada pela ocorrência de caulinita, onde os sedimentos 

passam a ser influenciados pela percolação de águas meteóricas e pH ácido, caracterizando a 

eodiagênese sob clima úmido.  Neste estágio, a lixiviação provocou os processos de dissolução, 

que agiu nos feldspatos e enriqueceu os fluidos com alumínio e sílica, favorecendo a precipitação 

de caulinitas. Esses fluidos meteóricos também ffoi responsável pela geração os poros de origem 

secundária Há casos onde as caulinitas e analcimas ocorrem na mesma lâmina, marcando a 

mudança de ambiente, neste caso sugerindo que essa exposição meteórica ocorra de forma mais 

localizada, estando o clima seco mais influente nos sedimentos analisados. As apatitas podem ter 

ocorrido neste estágio, por estarem associadas aos intraclastos dissolvidos. 

Na mesodiagênese, cessa a influência de fluidos superficiais, iniciando a 

influência de fluidos compactacionais e termobáricos. Esse estágio inicia-se com as mudanças 

físicas envolvendo rearranjos texturais, ocasionadas pela compactação mecânica/química devido 

à influência da pressão litostática, nos sedimentos. Acredita-se que a primeira fase da dolomita 

foi a de composição pura (sem ferro) e ocorreu no início do soterramento pré-cimentação de 
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calcita e pré-compactacional. A presença de crescimentos secundários descontínuos de quartzo e 

feldspatos sugere que uma segunda parte da precipitação da silica e dos feldspatos pode ter 

ocorrido após a compactação mecânica/química. Ao mesmo tempo da 2ª geração de crescimento 

de feldspato, ocorreram as transformações e precipitações de cloritas (chamosita), assim como 

também a analcima, em mesodiagênese rasa, pois foram encontrados resquícios de analcima após 

os crescimentos descontínuos de feldspatos. Com a disponibilidade dos K
+ 

em solução, as argilas 

infiltradas são transformadas em ilitas ou em interestratificados de ilita/esmectita. A calcita foi 

inserida no contexto mesodiagenético por estar substituindo e/ou recobrindo produtos gerados na 

eodiagênese (argilas mecanicamente infiltradas, crescimentos de feldspatos e caulinitas). 

Observam-se resquícios de calcitas nos contatos entre os grãos podendo ser considerada, pelo 

menos uma pequena parte, como sin-compactacional e cobrindo as cloritas. A dolomita ferrosa 

ocorreu na mesodiagênese, cobrindo as calcitas, caulinitas e cloritas, estando o ferro e o magnésio 

necessários para sua precipitação provavelmente está relacionada às alterações de minerais 

ferromagnesianos e silicatos ricos em magnésio, respectivamente. Para Hendry et al. (2000), a 

situação mais propícia para precipitação de anquerita está relacionada  à diminuição do pH, 

durante o craqueamento térmico dos ácidos orgânicos associado ao aumento da temperatura. 

Neste caso, irá ocorrer a dissolução da calcita pré-existente na rocha que, normalmente, está 

acompanhado pelos fluidos ricos em Mg
+2

 e Fe
+2

, resultantes da maturação de hidrocarbonetos e 

transformação dos argilominerais.  

Sugere-se que, além da dissolução desses minerais ferromagnesianos, a fonte de 

ferro pode também estar relacionada ao vulcanismo recém descoberto por Silva (2014). Esses 

fluidos mais tardios têm forte concentração de ferro que além da precipitação de clorita, 

dolomitas e anqueritas provocou, de forma local, a precipitação de piritas. 

O minerais de titânio ocorrem também de forma pontual e cobrem, com mais 

freqüência,  cloritas, calcitas e dolomitas ferrosas, levando a considerá-los como minerais 

mesodiagenéticos tardios. 

Sugere-se que, os sedimentos foram submetidos às condições telodiagenéticas 

recebendo a influência de fluidos meteóricos que foram evidenciados pela precipitação de 

óxido/hidróxido de ferro, principalmente hematita, cobrindo cloritas, dolomitas ferrosas e piritas.  
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Figura 5.40. Evolução diagenética para seção devoniana da Bacia do Rio do Peixe 
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5.6. Proveniência na seção devoniana da Bacia do Rio do Peixe 
 

 

O termo proveniência sedimentar se refere, convencionalmente, ao terreno ou 

área do qual são derivados os grãos constituintes de uma rocha sedimentar. Também se refere 

convencionalmente à natureza, composição e dimensão das rochas que compõem este terreno 

(Fontanele, 2007).  

O estudo mais completo de proveniência envolve a integração de diversas 

técnicas além da petrografia quantitativa. É importante integrar com outras técnicas, tais como, 

a análise de minerais pesados, análises geoquímicas, datação radiométrica, termocronologia por 

traço de fissão e etc, pois a análise petrográfica quantitativa da composição detrítica apresenta 

limitações, tendo em vista que a composição presente no arcabouço pode ter sido alterada tanto 

pelos agentes externos (clima, relevo e transporte) como pelos processos diagenéticos 

(dissoluções e substituições por outros minerais). Portanto, os resultados referentes ao estudo de 

proveniência, presentes neste item, representam uma idéia sobre a composição da área fonte dos 

sedimentos da seção devoniana tanto em subsuperfície como em afloramentos.  

Para a realização do estudo de proveniência na seção devoniana na Bacia do Rio 

do Peixe, foram utilizadas as mesmas lâminas analisadas no estudo diagenético, pertencentes 

aos testemunhos de sondagem dos poços 1-PIL-1-PB ( incluiu também as amostras laterais), 1-

STH-1-PB e 1-TRF-1-PB, associadas às lâminas das amostras de afloramentos (utilizadas 

apenas para os gráficos de composição e proveniência). Foram gerados gráficos que reunem as 

amostras da seção devoniana expresso por unidades descritas por Silva (2014). Esse autor, 

construiu colunas litológicas subdividida em unidades descritivas, para facilitar a correlação 

entre os poços e a interpretação dos padrões granulométricos, litológicos e faciológicos. Seu 

estudo partiu da descrição das amostras de calhas, laterais e testemunhos com padrões 

geofísicos dos poços. Ao todo, foram definidas 5 unidades litológicas em subsuperfície UL1, 

UL2, UL3, UL4 e UL5, ocorrendo em superfície a UL4 e UL5. As lâminas petrográficas foram 

agrupadas e baseadas nessas unidades, e representam as unidades UL3, UL4 e UL5. A unidade 

UL3 refere-se apenas aos testemunhos de sondagem, enquanto UL4 e UL5 foram identificadas 

em amostras de afloramento.  

A UL3 é caracterizada, em testemunhos, pela ocorrência de arenitos com siltitos 

e argilitos, a UL4 por siltito com intercalações centimétricas a milimétricas de argilito e 

milimétricas de arenitos; a UL5 arenoconlgomerática com camadas de arenitos com 

intercalações de siltito e argilito (Silva, 2014). 
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Para o estudo de proveniência, nesta seção, foram selecionadas as lâminas de 

arenitos e arenitos intercalados com pelitos (quando predominam os arenitos). De acordo com 

Remus et al. (2008), os arenitos são utilizados, com maior frequência,  nos estudos de 

proveniência, por registrarem informações mais diversificadas das áreas-fontes e serem os 

principais reservatórios de hidrocarbonetos.  

Na análise petrográfica quantitativa, foram identificados os grãos primários e 

as modificações ocasionadas pela diagênese. Os grãos foram quantificados através da 

contagem de 200 pontos por lâmina, utilizando-se o método de Gazzi-Dickinson (descrito no 

capítulo IV, metodologia), em que os grãos são contados separadamente, quando ocorrem em 

fragmentos de rochas e apresentam granulação maior que silte, sendo quantificados apenas 

como líticos os fragmentos mais finos e, em seguida, são plotados no diagrama triangular de 

ambiente tectônico de Dickinson (1985). Para o estudo de proveniência foram contabilizados 

os grãos de quartzo, feldspatos e líticos instáveis (vulcânicos, metavulcânicos, sedimentares e 

metassedimentares).  

De acordo com Dickinson (1985), os principais campos do ambiente tectônico 

identificados no diagrama são cráton estável, embasamento soerguido, arco magmático e 

cinturão orogênico com reciclagem de rochas sedimentares e metassedimentares.  Os 

diagramas permitem uma boa discriminação para os sedimentos ricos em fragmentos líticos, 

característicos de ambiente tectonicamente ativo. Quanto aos arenitos derivados de blocos 

continentais de margem passiva, a resolução é mais limitada devido à presença mais freqüente 

de feldspatos (Remus et al., 2008), que é um dos constituintes mais instáveis, sendo 

facilmente modificados pelos agentes externos e pela diagênese. Tanto no diagrama 

composicional como no de proveniência, foi plotada a quantificação modal dos arenitos. 

Na seção devoniana, não há muita variação na granulação, predominando os 

arenitos muito fino, fino e localmente médio, com arcabouço moderadamente a pobremente 

selecionado e grãos angulosos. A composição do arcabouço é bastante feldspática, o que, de 

acordo com Folk (1968), o classifica como arcósio. A angulosidade e a imaturidade 

composicional evidenciam uma aproximação entre os sedimentos e a área fonte, pois 

sedimentos imaturos são produtos de um rápido transporte com intemperismo químico e físico 

limitado.  

O diagrama de proveniência utilizado é o que apresentam em seus extremos Qt 

x F x L que agrupam tantos os grãos de quartzo monocristalino como os policristalino, com 

ênfase na estabilidade dos sedimentos. Na seção devoniana, as lâminas caíram entre o campo 
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continental transicional a soerguimento do embasamento (Dickinson, 1985) (Figura 5.41 e 

5.42). Este último indica áreas de alto relevo, ao longo de riftes e zonas de transcorrência, 

com areias quartzo-feldspáticas, pobres em fragmentos líticos. Esses tipos de areias são 

depositados em bacias extensionais e de pull-apart. Portanto, é possível concluir que, parte 

dos grãos desses arenitos devonianos estão ligados aos terrenos soerguidos do embasamento 

da bacia (Província Borborema). 

Fazendo uma análise comparativa entre os arenitos devonianos e cretáceos, 

observa-se uma diferença mineralógica entre eles.  

Segundo Costa (2010), os arenitos cretáceos da Bacia do Rio do Peixe, são 

bastante quartzosos e provenientes de blocos continentais, indicando interior cratônico (Figura 

5.43). Esta mesma autora fez um estudo de proveniência através de amostras de afloramento 

das formações Antenor Navarro, Sousa e Rio Piranhas, com ênfase na geologia da área fonte e 

da distância percorrida pelos sedimentos até o local de deposição, e verificou que a Formação 

Antenor Navarro representa uma região mais proximal, com um percentual de feldspatos um 

pouco maior que a Formação Sousa, que representa as porções mais distais do sistema; 

entretanto, segundo a autora, ambas possuiriam a mesma proveniência não sendo assim a 

mineralogia o fator determinante. Os sedimentos da Formação Rio Piranhas são provenientes 

da margem falhada caracterizada por rochas metassedimentares pobres em feldspatos.  

Quanto aos arenitos pertencentes à seção devoniana, os feldspatos passam a ser 

um constituinte bastante comum, tornando as rochas mais imaturas, mineralógicamente. 

Acredita-se que, nos arenitos devonianos, existiam mais feldspatos do que se apresenta nos 

gráficos, pois as reações diagenéticas contribuíram com as modificações do arcabouço, como 

por exemplo, a substituição de feldspatos por caulinita, calcita e argilominerais, as quais 

teriam ocasionado uma diminuição de seu percentual no arcabouço. Durante a descrição 

petrográfica, foram levadas em consideração as relações de substituição dos grãos, como por 

exemplo, caulinitas como substituição de feldspatos, quando essas relações foram perceptíveis 

na análise petrográfica. Mas há casos, onde não foi possível perceber se as substituições 

ocorreram de fato nos feldspatos. Nesse caso, visualiza-se, apenas, o constituinte diagenético 

(calcita, por exemplo), não sendo contabilizados os feldspatos.  
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Figura 5.41. Amostras da seção devoniana presentes 

nos testemunhos (Modificado de Dickinson, 1985). 

Figura 5.42. Amostras da seção devoniana obtidas dos 

testemunhos e dos afloramentos, representadas pelas unidades 

descritivas definidas por Silva (2014). (Modificado de Dickinson, 

1985) 

Figura 5.43. Amostras dos arenitos cretáceos (Costa, 2010). 
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5.7.  Petrofácies de Reservatório  
 

 

  Petrofácies de reservatório consistem em uma ferramenta importante para a 

caracterização e predição da qualidade de reservatório que utiliza os principais atributos 

petrográficos que influenciam e controlam diretamente os comportamento petrofísico e geofísico 

do reservatório estudado. Esse estudo baseia-se nas características das estruturas sedimentares, 

texturas, composição primária e processos diagenéticos atuantes na rocha, onde as combinações 

dessas características informam sobre a porosidade existente nas rochas, assim como também 

sobre sua permeabilidade (De Ros & Goldberg, 2007). 

  As petrofácies são determinadas primeiramente através da análise petrográfica 

detalhada. As amostras são separadas em grupos, onde são observados primeiramente seus 

aspectos estruturais, texturais e de fábrica. Essas características controlam a porosidade e a 

permeabilidade, inicialmente, as quais, no decorrer da diagênese, poderão ser modificadas pelos 

processos diagenéticos. Portanto, além das características primárias serão levados em 

consideração os aspectos diagenéticos (os constituintes, o volume, a localização, o hábito e as 

relações paragenéticas), assim como o sistema poroso (tipo de poros, distribuição e orientação; 

De Ros & Goldberg, 2007).  

 Para a seção devoniana, as petrofácies intercalam-se, ao logo dos três poços 

estudados (1-PIL-1-PB, 1-STH-1-PB e 1-TRF1-PB), e foram identificadas a partir da análise 

petrográfica das amostras de testemunho e amostras laterais. A partir desse estudo, foi possível 

verificar uma variada heterogeneidade de reservatório nos arenitos estudados, sendo possível a 

separação de sete petrofácies baseadas nos aspectos estruturais, texturais, diagenéticos e poroso e, 

com isso, tentar compreender as características dos reservatórios, nesta seção. Para a nomeação 

foi utilizado o tipo de rocha e o principal constituinte diagenético responsável pela redução da 

porosidade. 
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 Petrofácies ARNóxido 

  Arenitos finos a médios, maciços, não orientados, bem a moderadamente 

selecionados que têm como principais constituintes diagenéticos os óxidos-hidróxidos de ferro 

maciços (Figura 5.44), presentes em poros intergranulares (0,5 a 37%) e de fratura. A presença 

desses constituintes, nos poros intergranulares, impactou negativamente o reservatório, 

diminuindo o percentual de poros intergranulares e conexão entre eles. Os óxidos, além de 

preencher os poros, cobrem outros constituintes diagenéticos (argilominerais, calcita, dolomita 

ferrosa e pirita) que estavam presentes nos poros, e constituintes primários (biotita, quartzo e 

feldspato). Possui porosidade média de 5,0%. 

 

  

Figura 5.44.  Petrofácies ARNóxido. A) Óxido de ferro (seta), nos poros intergranulares (P//) e  

B) Detalhe do óxido de ferro nos poros (P//). 

 

 Petrofácies ARNcalcita 

  Arenitos maciços, muito finos a médios, moderadamente selecionados que têm 

como principal constituinte diagenético a calcita com hábito maciço, macrocristalino e 

localmente poiquilotópico (Figura 5.45), presente em poros intergranulares (0,5 a 17%) e de 

fratura em grão. Cobre outros constituintes diagenéticos: clorita, caulinita e dolomita. Possui 

porosidade média de 4,5%. 

 

A B 
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Figura 5.45: Petrofácies ARNcalcita . A) e B) calcita sem ferro (em vermelho), nos  

poros intergranulares (P//)  

 

 

 Petrofácies ARNarg 

 Arenitos maciços, médios a finos, moderadamente a bem selecionados. Apresenta 

argilominerais (clorita, esmectita, ilita e ilita/esmectita) como principais constituintes 

diagenéticos (Figura 5.46), obliterando os poros intergranulares (0,5 a 30%). Esses argilominerais 

foram reunidos nessa petrofácies por ocorrerem associados, na maioria das vezes, dificultando 

sua identificação na análise petrográfica, sendo comprovada na análise de DRX e MEV. Possui 

porosidade média de 3,0%. 

 

  

Figura 5.46. Petrofácies ARNarg. A) Argilominerais nos poros intergranulares (P//) e B) Detalhe do argilominerais 

nos poros (seta) (P//). 

 

 

A B 

A B 
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 Petrofáceis ARNcaulinita 

Arenitos maciços, finos a médios, moderadamente a pobremente selecionados, 

com caulinita em “livrinhos” (Figura 5.46), preenchendo poros intergranulares, substituindo 

feldspatos e expandindo biotitas (1 a 7%). Ocorrem também associados à cloritas e ilita/esmectita. 

Possui porosidade média de 4,5%.  

 

  

Figura 5.47. Petrofácies ARNcaulinita A) Caulinita (seta), nos poros intergranulares (P//) e B) Detalhe do caulinita (seta 

vermelha) nos poros (PX). 

 

 

 Petrofácies ARNdolomita 

 Arenitos maciços, finos a médios, moderadamente a pobremente selecionados, 

compostos por dolomita pura e ferrosa, sendo esta última predominante (Figura 5.48). A dolomita 

ferrosa ocorre com hábito maciço e romboedros pequenos, normalmente, em poros 

intergranulares (0,5 a 12%). Localmente, substitui calcita e cobre a caulinita. A dolomita pura 

ocorre com hábito microcristalino. Possui porosidade média de 8,0%.  

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 5.48. Petrofácies ARNdolomita . A) Dolomita (seta vermelha), nos poros intergranulares (P//) e B) Detalhe do  

dolomita nos poros (PX). 

 

 

 

 Petrofácies ARN/PEL 

  São arenitos finos a muito finos, intercalados com pelitos (siltito/argila) com poros 

totalmente preenchidos por clorita, esmectita e ilta/esmectita (0,5 a 37%) (Figura 5.49). Nos 

níveis mais argilosos ocorrem as analcimas, estando alguns níveis parcialmente oxidados. Possui 

porosidade média de < 1,0%. 

 

  

Figura 5.49: Petrofácies ARN/PEL. A) arenito com poros totalmente obliterados por argilomineral  

 (P//) e B) Detalhe da parte mais arenosa com poros obliterados (P//). 

 

 

A B 

A B 
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 Petrofácies ARNporoso 

  São arenitos maciços, finos a médios, localmente grossos a muito grossos, 

moderadamente selecionados, onde os poros predominantes são intergranulares, com percentuais 

variando de 8 a 14%, (média de 11%) com alguns poros primários preservados e outros 

provenientes da dissolução de grãos primários, havendo localmente poros agigantados (Figura 

5.50). É a petrofácies com os maiores percentuais porosos, pois os constituintes diagenéticos 

ocorrem em baixos percentuais (média de 2,0%).  

 

  

  Figura 5.50: Petrofácies ARNporoso. A) Arenito com porosidade intergranular predominante (P//); B) Arenito com 

poros agigantados (seta vermelha) (P//). 
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6. Conclusões e recomendações 

 
Através da análise petrográfica e petrológica da seção devoniana na Bacia do Rio 

do Peixe, verificou-se que as amostras dessa seção são predominantemente feldspática, maciças, 

ocorrendo, localmente, laminações paralelas, marcadas pelas variações granulométricas dos 

arenitos intercalados com pelitos. 

Os processos diagenéticos são similares, nos três poços analisados, tendo ocorrido 

em diversas profundidades e diferentes condições, o que resultou na grande variedade diagenética 

que pode estar relacionada a diversos fatores, tais como: composição mineralógica, história de 

soterramento, ambiente tectônico e a composição dos fluidos circulantes na bacia. 

A evolução diagenética das rochas dessa seção é bastante complexa e compreende 

os estágios de eodiagênese, mesodiagênese e telodiagênese. Na eodiagênese, destaca-se a 

ocorrência de uma mudança ambiental, influenciada tanto pelo clima seco como úmido, incluindo 

as mudanças de pH alcalino para ácido. O clima seco é marcado pela presença de argila infiltrada, 

crescimentos secundários contínuos de quartzo e feldspato, assim como também a primeira fase 

de geração de analcima. O fraturamento de grãos pode ter ocorrido no momento da deposição ou 

associado a um tectonismo. A cicatrização dos grãos, albitização e a siderita também podem ter 

ocorrido precocemente.  O clima úmido é caracterizado pela dissolução de feldspatos, 

precipitação de caulinita e apatitas diagenéticas. A mesodiagênese inicia-se com a mudança de 

empacotamento e os crescimentos secundários descontínuos de quartzo e feldspatos, marcando a 

segunda geração desses constituintes e a dolomita pura pode ter ocorrido no início do 

soterramento pré-cimentação de calcita e pré-compactacional. Ainda em mesodiagênese rasa, 

surgiram a clorita e a segunda geração de analcima, ambas relacionadas à atividade vulcânica 

recém-descoberta na Bacia do Rio do Peixe, associada à sedimentação devoniana (Silva, 2014). 

As transformações de esmectitas em ilita e ilita/esmectita ocorreram em mesodiagênese. Outros 

eventos em menor escala ocorreram neste estágio, como: a cimentação por carbonatos, piritas e 

minerais de titânio. A telodigênese é marcada pela precipitação de óxido e hidróxido de ferro 

sobre eventos mesodiagenéticos, dos quais estão a cloritas, dolomitas ferrosas e as piritas. 
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O estudo de proveniência, baseado nos estudos petrográficos de arenitos tanto de 

subsuperfície quanto de superfície, identificou que as amostras são provenientes de um ambiente 

transicional a soerguimento do embasamento, com areias quartzo-feldspáticas, pobres em 

fragmentos líticos. Portanto, parte dos grãos desses arenitos devonianos está ligada aos terrenos 

soerguidos do embasamento da bacia (Província Borborema), diferente dos arenitos cretáceos 

desta bacia que são provenientes de interior cratônico, com areias bastante quartzosas.  

A perda da porosidade original se deu principalmente pela intensa diagênese a que 

estas rochas foram submetidas, onde os poros foram obliterados principalmente por 

argilominerais como clorita, esmectita, interestraficado de ilita/esmectita e caulinita. Localmente, 

ocorre perda da porosidade, em decorrência das cimentações carbonáticas (calcita e dolomitas). 

A partir da identificação dos constituintes diagenéticos, verificou-se que, os 

reservatórios de arenitos desta seção apresentam heterogeneidades, tendo sido possível a 

separação de sete petrofácies baseadas nos aspectos estruturais, texturais, diagenéticos e poroso. 

As petrofácies mais porosas atingem no máximo de 14% da lâmina, apresentando baixos 

percentuais de constituintes diagenéticos (média de 2,0%).  

Recomenda-se para esta seção devoniana uma análise petrográfica detalhada das 

amostras de afloramentos para verificar os padrões diagenéticos, uma vez que, na presente 

dissertação, detalhou-se na diagênese das amostras de subsuperfície. Sugere-se, também, um 

estudo de proveniência com a integração de outras técnicas como a análise de minerais pesados, 

análises geoquímicas, datação radiométrica, termocronologia por traço de fissão e etc. Por fim, 

uma análise integrada entre as fácies e as petrofácies auxiliará na verificação de heterogeneidades 

de reservatórios em escalas meso e macroscópicas. 
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