
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CURSO DE GEOLOGIA 

 

 

 

 

 

BIANCA LEMOS ROCHA 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS DIAGENÉTICOS DE ARENITOS DAS 

FORMAÇÕES BOTUCATU E PIRAMBOIA NO CENTRO-NORTE DO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 

 



 
 

BIANCA LEMOS ROCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS DIAGENÉTICOS DE ARENITOS DAS 

FORMAÇÕES BOTUCATU E PIRAMBOIA NO CENTRO-NORTE DO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Curso de Geologia da Universidade Federal do 

Paraná como requisito parcial à obtenção do grau 

de Bacharel em Geologia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Chemas Hindi 

Co-orientador: Prof. Dr. Luiz Alberto Fernandes 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe 

Ao meu irmão 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), pelo auxílio financeiro concedido 

durante todo o curso sem o qual eu (e inúmeros outros) jamais teria(m) acesso ao 

ensino superior de qualidade. 

Ao professor Eduardo Chemas Hindi, pela orientação, incentivo e companheirismo 

durante todo o curso. 

Ao professor Luiz Alberto Fernandes, pela disponibilidade, orientação e compreensão. 

Ao LAMIR, LAMIN, LAPEM e LabESed do DEGEOL pela disponibilização de 

equipamentos e recursos e principalmente a seus funcionários pelo apoio e 

disposição. 

À geóloga Katia Norma Siedlecki e técnico Clovis Roberto da Fonseca da 

MINEROPAR (agora ITCG), pelo apoio e disponibilização de equipamentos. 

Aos amigos da turma ingressa em 2012; em especial às minhas sempre companheiras 

nessa fantástica jornada geológica, Janaína Pereira Duarte e Taís Ribeiro Muniz. 

À Valquíria, Nicolas, Simara e David, pelo apoio e confiança inabaláveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Os arenitos das formações Piramboia e Botucatu compõem a litologia do Sistema 

Aquífero Guarani (SAG), importante manancial situado na Bacia do Paraná. O SAG 

se estende pela Argentina, Paraguai, Uruguai, e estados brasileiros do Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No 

Paraná possui extensão de 131.300 km². Foram analisadas oito amostras de sua área 

aflorante no centro-norte do Paraná, divididas em seis petrofácies distintas, com base 

em suas características de composição mineralógica e textura do arcabouço, matriz, 

cimento e porosidade. As petrofácies da Fm. Piramboia contêm quartzo (95-100%), 

feldspato alcalino (0-5%) e quantidades traço de opacos, fragmentos líticos, calcita, 

muscovita, clorita, titanita e granada. São classificadas como quartzoarenitos muito 

finos a finos, subangulares a arredondados, moderadamente selecionados, 

constituídos por amostras de estruturas maciça e laminada. As petrofácies da Fm. 

Botucatu contêm quartzo (95-100%), opacos (0-5%) e quantidades traço de feldspato 

alcalino, muscovita, zircão, epidoto e rutilo. São classificadas como quartzoarenitos 

muito finos a finos, bem arredondados, bem selecionados constituídas por amostras 

de estruturas maciça e laminada. Os seguintes processos diagenéticos e seus 

produtos foram identificados: (a) Compactação mecânica incipiente – predominância 

de contatos pontuais entre grãos; (b) infiltração mecânica de argilas – revestimento 

de grãos por esmectita; (c) cimentação – revestimento de grãos e preenchimento de 

poros; e (d) formação de porosidade secundária – moldes de grãos relictos, 

delineados por revestimentos, e grandes espaços vazios. A sequência diagenética 

interpretada envolve eodiagênese e telogênese, sem atingir a mesodiagênese. A 

porosidade varia de 1 a 16%. A porosidade intergranular secundária é o principal tipo 

encontrado, responsável pelas altas porosidades relativas observadas em algumas 

amostras. Este estudo demostra a importância do estudo da porosidade secundária 

na caracterização de reservatórios areníticos.  

 

Palavras-chave: Formação Piramboia, Formação Botucatu, Sistema Aquífero 

Guarani (SAG), diagênese, arenitos-reservatório 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The sandstones of the Piramboia and Botucatu formations make up the lithology of the 

Guarani Aquifer System (GAS), an important water resource in the Paraná Basin. The 

GAS extends through Argentina, Paraguay, Uruguay, and the Brazilian states of Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do 

Sul. In Paraná the GAS covers an area of 131,300 km². Eight samples, collected from 

outcrops in the central north of Paraná, were analyzed and divided into six distinct 

petrofacies based on mineralogical composition and textural characteristics of framework, 

matrix, cement and porosity. The Piramboia petrofacies contains 95-100% quartz, with 0-

5% alkali feldspar, and trace amounts of opaques, lithic fragments, calcite, muscovite, 

chlorite, titanite and garnet. They are classified as very-fine to coarse, subangular to 

rounded, moderately selected quartz arenites, comprising both laminated and massive 

structures. The Botucatu petrofacies contains 95-100% quartz, with 0-5% opaques, and 

trace amounts of alkali feldspar, muscovite, zircon, epidote and rutile. They are classified 

as very-fine to fine, well rounded, well sorted quartz arenites, comprising both laminated 

and massive structures. The following diagenetic processes and their products were 

identified: (a) Incipient mechanical compaction – predominance of point contacts between 

grains; (b) mechanical clay infiltration – smectite grain coatings; (c) cementation – grain 

coatings and pore fillings; and (d) formation of secondary porosity - relict grain molds 

outlined by coatings and large voids. The inferred diagenetic sequence involves 

eodiagenesis and telogenesis, without reaching mesodiagenesis. The porosity values 

range from 1% to 16%. Secondary intergranular porosity is the main type found, 

responsible for the relatively high porosities observed in some samples. This study 

demonstrates the importance of secondary porosity in the characterization of sandstone 

reservoirs. 

 

Keywords: Piramboia Formation, Botucatu Formation, Guarani Aquifer System (GAS), 

diagenesis, sandstone reservoir 
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1 INTRODUÇÃO 

Os arenitos das formações Piramboia e Botucatu, objetos deste estudo, 

compõem a litologia do Sistema Aquífero Guarani (SAG), situado na Bacia do Paraná. 

O SAG se estende pela Argentina, Paraguai, Uruguai, e Brasil, nos estados do Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. No Paraná possui extensão de 131.300 km², e é um importante manancial 

utilizado para o abastecimento público de mais de 150.000 pessoas (SANEPAR, 

2016).  

Devido à sua complexa heterogeneidade estrutural e composicional, a 

capacidade produtiva deste aquífero está sujeita a variações ao longo de sua 

extensão (Machado, 2005). Isso significa que parâmetros que influenciam a qualidade 

desse reservatório tais como sua constituição mineralógica e textural e processos 

físico-químicos atuantes durante sua diagênese não são os mesmos em todo o 

aquífero, influenciando a produtividade de água em poços em diferentes localidades. 

Tais parâmetros são utilizados na elaboração de modelos diagenéticos para 

a predição da qualidade de reservatórios. Diversas pesquisas para se caracterizar as 

rochas que compõem o SAG, principalmente no estado de São Paulo, foram 

desenvolvidas. Destacam-se os trabalhos de Wu & Caetano-Chang (1992), Donatti 

(2002), Caetano-Chang & Wu (2003), França et al. (2003), e Gesicki (2007).  

Esta pesquisa tem por objetivo contribuir para o melhor conhecimento das 

características composicionais e texturais de arenitos das formações Piramboia e 

Botucatu no centro-norte do estado do Paraná. Foram analisadas amostras de 

exposição de superfície para caracterização de variações petrográficas e sua relação 

com a porosidade. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como escopo geral o estudo das características texturais e 

composicionais dos arenitos-reservatório do SAG de sua área aflorante no centro-

norte do estado do Paraná. Seu objetivo específico é a interpretação dos processos 

diagenéticos que neles atuaram.   
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA  

2.1 BACIA DO PARANÁ 

A Bacia do Paraná preservou uma ampla sucessão sedimentar-magmática no 

Gondwana, atualmente incluindo porções do Brasil meridional, Paraguai oriental, 

nordeste da Argentina e norte do Uruguai (Milani et al., 2007). Segundo os autores, a 

bacia é definida como uma sinéclise intracratônica de forma ovalada, com eixo maior 

N-S, abrangendo uma área de mais de 1.500.000 km² e 900 km de largura (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa geológico simplificado da Bacia do Paraná, com o contorno estrutural (profundidade) 
do embasamento cristalino (Milani, 2007). 



15 
 

A Bacia do Paraná teve sua evolução durante o Paleozoico e o Mesozoico e é 

constituída por rochas com idades entre o Ordoviciano e o Cretáceo (Milani et al., 

2007). O flanco leste da bacia, entre o Sudeste brasileiro e o Uruguai, foi delineado 

por processos erosivos gerados pelo soerguimento crustal associado ao rifte do 

Atlântico Sul, assim expondo o embasamento cristalino. A oeste, o flanco da bacia é 

definido por uma feição positiva ou bulge flexural relacionado à sobrecarga litosférica 

imposta pelo cinturão orogênico andino. Sobre o bulge inserem-se a região do 

Pantanal Mato-Grossense e o Arco de Asunción. A borda norte-nordeste parece 

representar um limite deposicional original, apresentando semelhante natureza 

persistentemente arenosa das unidades sedimentares que ali ocorrem. Para sul-

sudoeste, a bacia tem continuidade no Uruguai e da Argentina. O embasamento da 

Bacia do Paraná é composto por rochas magmáticas e metamórficas do Pré-

Cambriano (Milani, 2007). 

 

2.1.1 Arcabouço estratigráfico 

O registro estratigráfico da Bacia do Paraná apresenta uma espessura total 

máxima em torno de 7.000 m, cujo depocentro estrutural se localiza na região da calha 

do rio Paraná (Milani, 2007). 

Apesar do grande número de unidades formalizadas no último século de 

estudos da bacia, segundo Milani (2007), muitas questões ainda são levantadas sobre 

o posicionamento cronoestratigráfico dos sedimentos da Bacia do Paraná, uma vez 

que há uma falta de efetivos elementos bioestratigráficos que os conectem às escalas 

internacionais de tempo geológico. 

Milani et al. (2007) reconhecem seis unidades de ampla escala ou 

supersequências: Rio Ivaí (Ordoviciano-Siluriano), Paraná (Devoniano), Gondwana I 

(Carbonífero-Eotriássico), Gondwana II (Meso a Neotriássico), Gondwana III 

(Neojurássico-Eocretáceo) e Bauru (Neocretáceo). As três primeiras supersequências 

são representadas por sucessões sedimentares que definem ciclos transgressivo-

regressivos ligados a oscilações do nível relativo do mar no Paleozoico, enquanto as 

demais constituem rochas sedimentares continentais com rochas ígneas associadas. 
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2.1.2 Litoestratigrafia do SAG 

2.1.2.1 Localização do SAG 

O SAG está inserido na Bacia do Paraná e se estende pela Argentina, 

Paraguai, Uruguai, e Brasil, nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No estado do Paraná, possui 

extensão de 131.300 km² (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Área de ocorrência do SAG (adaptado de Hindi, 2007). 
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2.1.2.2 Evolução do conhecimento: formações Botucatu e Piramboia 

As formações Piramboia e Botucatu fazem parte da seção mesozoica da Bacia 

do Paraná e estão sotopostas e interestratificadas com os derrames vulcânicos da 

Fm. Serra Geral, cuja área é de aproximadamente 1.300.000 kmª (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Carta estratigráfica parcial da Bacia do Paraná. Em destaque na cor amarela, as formações 
Botucatu e Piramboia (adaptado de Milani et al. 2007).  

 

Os arenitos da Formação Botucatu são descritos por Assine et al. (2004): 

“A Formação Botucatu é constituída essencialmente por arenitos com 

estratificação cruzada, planar ou acanalada, de médio a grande porte (campos de 

dunas eólicas), com raras intercalações de arenitos com estratificação plano-paralela 

(interdunas secas).”  

Os arenitos da Fm. Botucatu, começaram a ser estudados no século XIX 

por Gonzaga de Campos em 1889, mas logo no início do século XX trabalhos 

já apontavam para a existência de um arenito com características distintas na 

base dos arenitos Botucatu (Assine et al., 2004). 

A Formação Piramboia foi reconhecida formalmente como unidade 

litoestratigráfica na década de 1970. Segundo Assine et al. (2004), após o 

reconhecimento por diversos autores de distintas características litológicas e 

genéticas dos depósitos areníticos e pelíticos mesozoicos da Formação Botucatu, 

Soares (1975) propôs o termo para designar a unidade subaquosa composta por 
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arenitos argilosos, argilitos e siltitos estratigraficamente abaixo dos arenitos eólicos, 

com estratificações cruzadas de grande porte, que compunham a Formação Botucatu.  

A relação entre a presença de partículas finas e um ambiente deposicional de 

exclusivamente subaquoso passou a ser questionada na década de 1990. Wu & 

Caetano-Chang (1992) defendem que a sedimentação da Fm. Piramboia teria sido 

dominada por processos eólicos, com processos flúvio-aluviais subordinados, 

gerando fácies de depósitos dunas, interdunas e lençóis de areia (sandsheets).  

Segundo Assine et al. (2004), a Fm. Piramboia é composta por arenitos finos a 

médios com estratificação cruzada tangencial e acanalada e arenitos finos a grossos 

(também conglomeráticos) e os associaram, respectivamente, a fácies de origem 

eólica e fácies geradas em canais fluviais. Essas fácies ocorrem de forma intercalada, 

sugerindo a interação flúvio-eólica na sedimentação da Fm. Piramboia. 

Gesicki (2007) e Côrtes & Perinotto (2015), assim como Assine et al. (2004), 

associam a deposição dos sedimentos da Fm. Piramboia a processos de um sistema 

eólico úmido, ocorrendo predominantemente canais fluviais entrelaçados, com 

depósitos eólicos subordinados. 

O intervalo temporal da deposição da Formação Piramboia é controverso, 

sendo Triássico Inferior o mais aceito (Assine et al., 2004). Segundo a classificação 

de Milani (2007) a Formação Piramboia tem idade eotriássica, estando inserida na 

Supersequência Gondwana I (Figura 3).  

 

2.2 COMPOSIÇÃO, TEXTURA E DIAGÊNESE DOS ARENITOS DAS FORMAÇÕES 

PIRAMBOIA E BOTUCATU: PESQUISAS ANTERIORES 

Wu & Caetano-Chang (1992) caracterizam a composição mineralógica dos 

arenitos das formações Piramboia e Botucatu no centro-leste do estado de São Paulo. 

Os arenitos da Formação Piramboia são descritos como subarcóseos texturalmente 

submaturos a maturos e mineralogicamente maturos. São compostos pelos seguintes 

minerais leves: quartzo, feldspato, fragmentos líticos e mica. Os minerais pesados 

incluem: zircão, turmalina, rutilo, granada, estaurolita, muscovita, cianita, epidoto, 

biotita, silimanita, magnetita e ilmenita e hematita e limonita. O cimento consiste de 
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óxido-hidróxido de ferro e argila autigênica como revestimento e penetrando espaços 

de poros de forma parcial. A matriz é constituída por quantidades traço de matriz síltica 

original, com matriz secundária de argilas infiltradas na superfície dos grãos.  

A Formação Botucatu, apresenta quartzoarenitos e, de forma subordinada, 

subarcóseos, texturalmente maturos a supermaturos e mineralogicamente 

supermaturos. São compostos pelos mesmos minerais leves e pesados que a Fm. 

Piramboia, porém com quantidades menores de feldspatos, apresentando cimento em 

quantidades traço de óxido-hidróxido de ferro e poucas argilas autigênicas revestindo 

grãos, com traços de matriz secundária de argilas infiltradas. Os autores não 

identificam dos argilominerais mencionados. 

Donatti (2002) apresenta um estudo sobre as formações Piramboia e Botucatu 

no estado do Paraná. O autor afirma que a Fm. Botucatu se distingue da Fm. 

Piramboia pelo seu teor de minerais pesados mais elevado localmente, maior 

maturidade mineralógica, contexto tectônico menos efetivo (maior razão de tamanho 

quartzo-feldspato) e pelo maior volume médio de cimentação.  

Segundo o autor, a esmectita é o argilomineral que ocorre com maior 

frequência em ambas as unidades, na forma de cimento de arenitos pouco alterados. 

Sua interpretação é que, se eodiagenética, ela pode indicar a escassez de água em 

circulação no ambiente de sedimentação e soterramento. A caulinita ocorre às vezes 

associada à esmectita, podendo ser interpretada como seu produto de alteração. É 

encontrada com frequência como revestimento dos grãos ou na forma de cimento 

preenchendo os poros. 

França et al. (2003) caracterizam os arenitos da Fm. Botucatu a fim de estudar 

processos de dissolução em suas porções profundamente soterradas, utilizando, para 

isto, a comparação com suas porções superficiais.  

Os autores afirmam que as razões entre os grãos detríticos diferem muito entre 

os arenitos subsuperficiais, classificados, em sua maioria, como arenitos feldspáticos 

e subfeldspáticos, e os superficiais, em sua maioria, quartzoarenitos. Esta diferença 

foi atribuída a uma lixiviação extensiva, tornando os arenitos de superfície em um 

quartzoarenito diagenético. 
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Caetano-Chang & Wu (2003) apresentam uma análise da evolução diagenética 

dos arenitos da Fm. Piramboia. Ela é resumida em: (a) precipitação precoce de 

cimento e infiltração mecânica de argilas durante a eodiagênese, seguida de 

compactação pouco pronunciada; (b) sobrecrescimento de quartzo e feldspato, 

cimentação por calcita e substituição de grãos do arcabouço; dissolução do cimento 

durante a mesodiagênese; (c) alteração mais intensa de feldspatos, remobilização de 

caulinitas, cimentação por óxidos-hidróxidos de ferro, infiltração mecânica de argilas 

e dissolução de cimento durante a telodiagênese. 

Gesicki (2007) descreve os arenitos da Fm. Piramboia como constituídos por 

grãos finos a grossos, bimodais, mal a bem selecionados, de composição 

predominantemente feldspática (F>10%) e arcabouço tipicamente frouxo, mesmo em 

grandes profundidades. Com relação aos aspectos diagenéticos, a autora diz ser 

comum a ocorrência de argila diagenética infiltrada mecanicamente e lista os 

principais componentes diagenéticos: cutículas argilo-ferruginosas grão-envolventes, 

esmectita neoformada e cimentos de feldspato, quartzo, calcita e, localmente, betume.  

A Fm. Botucatu é descrita pela autora como sendo caracterizada pelo 

predomínio de quartzoarenitos de granulação fina a média, seleção moderada a boa 

e arcabouço aberto. Os principais componentes diagenéticos são cutículas argilo-

ferruginosas grão-envolventes, esmectita neoformada incipiente, cimentos de quartzo 

e feldspato e, localmente, cimento de opala, calcedônia e calcita. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

Foram analisadas oito amostras de rochas das formações Botucatu e 

Piramboia, cedidas pelo orientador desta pesquisa. As amostras provêm de três 

regiões da área aflorante do Aquífero Guarani no estado do Paraná: ao norte, nos 

arredores do município de Jacarezinho; na região central, nos arredores do município 

de Mauá da Serra e nos arredores do município de Guarapuava (Figura 4). 
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Figura 4: Localização da área de origem das amostras utilizadas neste trabalho. Os municípios 
Jacarezinho, Mauá da Serra e Guarapuava representam as três áreas de coleta. O município de 
Curitiba é representado para fins de referência de localização.  

 

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O levantamento e análise bibliográfica para esta pesquisa foi realizado durante 

toda a sua duração. Foram consultados livros, artigos, teses e dissertações referentes 

às formações Piramboia e Botucatu, enfatizando trabalhos pertinentes às suas 

características diagenéticas, citados neste trabalho no tópico 2.2. De forma mais 

abrangente, também foi consultado material bibliográfico acerca da petrografia de 

arenitos e reconhecimento de feições características de processos diagenéticos. 

Destacam-se Pettijohn et al. (1987), Wilson & Pittman (1977), Shanmugam (1985), 

Fernandes et al. (1993,1994), McBride (1989) e Ketzer et al. (2003). A classificação 

dos arenitos foi baseada em Folk (1968). 
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3.3 PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS 

3.3.1 Moagem de amostras 

Para a realização da análise química e caracterização mineralógica, 12 

amostras foram secas em estufa a 40 ºC no Laboratório de Estudos Sedimentológicos 

e Petrologia Sedimentar (LabESed) da UFPR e, então, submetidas a moagem para a 

diminuição da granulação. Para este fim, foi utilizado o moinho de discos vibratórios 

revestidos em carbeto de tungstênio da marca AMEF no Laboratório de Análise de 

Minerais e Rochas (LAMIR). Cada amostra de 40 g foi moída durante 60 segundos e 

então armazenada em saco plástico (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: a) Moinho de discos vibratórios; b) Amostra moída em recipiente de carbeto de tungstênio. 

 

3.3.2 Confecção de lâminas  

A confecção de lâminas foi realizada nos seguintes laboratórios: LabESed, 

Laboratório de Laminação Petrográfica (LAMIN) e LAMIR do Departamento de 

Geologia da UFPR; e Laboratório de Petrografia e Argilominerais da MINEROPAR 

(Serviço Geológico do Paraná).  

As amostras para a confecção das lâminas foram selecionadas com base em 

sua variedade composicional e textural aparente em amostra de mão/macroscópica. 

Do total de dez amostras selecionadas, oito foram produzidas com sucesso, três delas 

foram perdidas durante a etapa de desbaste.  
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Primeiramente as amostras foram serradas com serra de mão, secas em estufa 

a 40 ºC durante 48 h e, então, impregnadas com resina epóxi com corante para 

tingimento dos poros, a fim de se obter melhor contraste. As amostras foram inseridas 

em um dissecador para efetuar a impregnação à vácuo. Esta etapa foi realizada no 

LabESed.  

Depois de impregnadas, as amostras foram serradas no Laboratório de 

Petrografia e Argilominerais da MINEROPAR a fim de se remover o excesso de resina 

e expor faces da rocha para a confecção das lâminas. 

As amostras foram serradas novamente no LAMIN e, então, no LAMIR, se 

iniciou o processo de desbaste para a redução da espessura dos blocos para a 

colagem nas lâminas de vidro e posterior desbaste até a espessura de 30 µm.  

 

3.4 ANÁLISES LABORATORIAIS 

    As seguintes análises laboratoriais foram realizadas: a) análise petrográfica 

por microscopia óptica em luz transmitida; b) análise quantitativa de poros via traçado 

de polígonos em fotomicrografias; c) análise mineralógica via difratometria de raios-x 

(DRX) (método pó total); d) análise química via espectrometria de fluorescência de 

raios-x (FRX); e) captura de imagens e análise química via microscopia eletrônica de 

varredura (MEV-EDS); e f) análise granulométrica por peneiramento e pipetagem.  

 

3.4.1 Análise petrográfica por microscopia óptica em luz transmitida 

 A análise petrográfica em luz transmitida e obtenção de fotomicrografias das 8 

lâminas delgadas confeccionadas foi realizada utilizando-se os microscópios do 

Laboratório Didático de Microscopia (LAPEM) da UFPR e da sala PI-14 do 

Departamento de Geologia e microscópio do LabESed. 
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3.4.2 Análise quantitativa de poros 

Para o cálculo da porcentagem de porosidade total de cada amostra, foram 

utilizadas fotomicrografias de cada lâmina tratadas no software ArcGIS v. 10.3. O 

método consiste no traçado de polígonos relativos às áreas porosas e à área total da 

imagem. Para tanto, foram realizados os seguintes os passos: 1 –  criação de novo 

shapefile do tipo polígono; 2 – traçado de polígonos na ferramenta “Editor”; 3 – cálculo 

da área dos polígonos traçados através da ferramenta “Calcular geometria”, que pode 

ser acessado na tabela de atributos do shapefile gerado; 4 – cálculo da porcentagem 

de poros: razão entre a soma das áreas dos polígonos relativos aos poros e a área 

total da imagem multiplicada por 100. O traçado dos polígonos dos poros é 

exemplificado na seguinte imagem (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Determinação da área da superfície dos poros via traçado de polígonos em fotomicrografias. 

 

3.4.3 Análise mineralógica por difratometria de raios-X (DRX) (método pó total) 

Esta análise foi realizada no LAMIR e consistiu na separação de 2 g de cada 

amostra moída para a sua prensagem em porta-amostras de alumínio e então sua 

análise no difratômetro de raios-x da marca Panalytical, modelo EMPYREAN, com 

detector X’Celerator e tubo de cobre (Figura 7). Para a análise mineralógica qualitativa 

foi utilizado o software X’Pert Highscore Plus da marca PANalytycal com banco de 

dados PDF-2. 
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Figura 7: a) Amostras moídas prensadas em porta-amostras de alumínio; b) Visão do difratômetro de 

raios-x e computador para acesso ao software para análise dos resultados obtidos. 

 

3.4.4 Análise química por espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) 

Esta análise foi realizada no LAMIR. Para a confecção de pérolas fundidas, 

foram utilizadas 9 g de tetraborato de lítio (Li2B4O7) e 3 espátulas pequenas de nitrato 

de amônio (NH4NO3) adicionados a 0,9 g de cada amostra moída. Essa mistura foi 

armazenada em um cadinho de platina e submetida a uma fusora, atingindo até 1300 

°C. Em seguida as pérolas fundidas foram analisadas pelo espectrômetro de 

fluorescência de raios x da marca Panalytical, modelo Axios Max com tubo Ródio 4 kv 

(Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: a) Tetraborato de lítio adicionado à amostra moída; b) Espectrômetro de FRX. 
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3.4.5 Captura de imagens e análise química por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV-EDS) 

Para esta análise utilizaram-se o Microscópio Eletrônico de Varredura da marca 

JEOL, modelo 6010LA e acessório para análise química por EDS da marca JEOL, 

modelo EX-94410T1L11, do LAMIR.  

As amostras foram primeiramente serradas com serra de mão em cubos de 

aproximadamente 1 cm de aresta e secas em forno a 40 ºC no LabESed. Em seguida, 

para se dar início às análises, as amostras foram revestidas com fina camada de ouro 

nas superfícies a serem analisadas a fim de se evitar a geração de artefatos nas 

imagens devido à carga elétrica acumulada do feixe primário. 

 

3.4.6 Análise granulométrica por peneiramento e pipetagem 

Esta análise foi realizada no LabESed. A análise por pipetagem é utilizada na 

medida de tamanho de partículas de argila e é baseada na velocidade de queda das 

partículas em solução com água e dispersante químico. Volumes da suspensão são 

coletados por pipeta e secos em estufa, de forma que a fração argilosa seja 

depositada e então medida. As frações mais grossas que silte são separadas por 

peneiramento, secas em estufa e medidas para obtenção dos respectivos percentuais. 

O percentual de silte corresponde ao complemento dos percentuais para 100%. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 PETROFÁCIES 

A análise das amostras selecionadas permitiu definir seis petrofácies, a partir 

das diferentes características de composição mineralógica, texturais e diagenéticas 

observadas. As petrofácies foram divididas em dois grupos: Quartzoarenito da Fm. 

Botucatu (QAB) e Quartzoarenito da Fm. Piramboia (QAP). Cada um deles contém 

três petrofácies distintas: QAB1, QAB2 e QAB3; e QAP1, QAP2 e QAP3, resumidas 

no Quadro 1. 
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Quadro 1: Resumo das características das petrofácies descritas. Abreviações: est = estrutura; lam = 
lamina; mac = maciça; gran =  granulação; smf = silte muito fino; sg = silte grosso; amf = areia muito 
fina; af = areia fina; am =  areia média;  ag = areia grossa; amg = areia muito grossa; arred = 
arredondamento; sa = subangular; ar = arredondado; bar = bem arredondado; sel = seleção; bs = bem 
selecionado; mod = moderadamente selecionado;  cont = contatos entre grãos; p = contato pontual; pl 
=  contato plano; cc = contato côncavo-convexo; rev =  revestimento; óx. Fe = óxido de ferro; esm = 
esmectita; sl. mic = sílica microcristalina; overs = poros do tipo oversized; mold = poros móldicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição de petrofácies utilizada nesta pesquisa é dada por Gesicki (2007): 

“...as petrofácies são consideradas descritivas por natureza e representam um conjunto 

de características físicas e químicas de um sedimento, analisáveis em escala 

microscópica, o qual se supõe ser produto de processos deposicionais e diagenéticos 

específicos.”  

A ordem de características escolhida para as descrições foi a composição 

mineralógica e textural dos componentes do arcabouço, seguida pela caracterização 

de matriz, cimentos e porosidade. 
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4.1.1 Petrofácies QAB1 

Esta petrofácies foi identificada na amostra PS-EH-4A, proveniente do 

município de Guarapuava – PR e na amostra PS-EH-8B, proveniente do município de 

Jacarezinho – PR, esta coletada no contato com um dique de diabásio.  

O arcabouço da rocha é constituído principalmente por grãos de quartzo 

monocristalino (95 a 100%), eventualmente com extinção ondulante. Os minerais 

opacos constituem até 5% da rocha e, em quantidades traço, é constituída por 

feldspatos alterados de aspecto turvo, identificados como ortoclásio e microclínio 

segundo análise mineralógica via DRX, mica branca orientada junto à laminação, 

epidoto, geralmente na fração areia fina a muito fina e zircão, identificado unicamente 

por análise via DRX. A presença de MnO foi identificada por análise via MEV-EDS 

apenas na amostra PS-EH-8B. 

Texturalmente, esses arenitos são caracterizados por cor rosa escura a 

vermelho escuro arroxeado (em amostra de mão) e bimodalidade, com grãos de areia 

muito fina a média, arredondados a bem arredondados, em lâminas bem 

selecionadas, com média a alta esfericidade. A laminação plano-paralela é 

evidenciada pela alternância entre grãos de areia muito fina a fina de cor mais escura 

e grãos de areia fina a média de cor mais clara. Contatos pontuais entre grãos são 

predominantes, com poucos planos e côncavo-convexos (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Fotomicrografias da petrofácies QAB1. a) Amostra PS-EH-4A sob polarizadores paralelos: 
notar bimodalidade e contatos pontuais entre grãos; b) Amostra PS-EH-8B sob polarizadores paralelos: 
textura semelhante à de PS-EH-4A, com maior teor modal de minerais opacos. 

 

Não foi identificada matriz nesta rocha.  
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A cimentação dá-se na forma de revestimentos de grãos do arcabouço. Um 

primeiro revestimento é composto por óxido de ferro finamente disseminado nas 

superfícies dos grãos, presente também em contatos entre grãos. Este é envolvido 

por revestimento subsequente de argilominerais, de forma localizada. Na amostra PS-

EH-8B, os hábitos dos argilominerais observados em imagens obtidas com MEV 

indicam provável revestimento por esmectitas (Figura 10b,c). Nota-se possível 

presença de palygorskita via análise química por MEV-EDS em ambas as amostras 

que compõem a petrofácies, não confirmada pela análise mineralógica via DRX. A 

saponita é indicada por ambas as análises para a amostra PS-EH-8B e na DRX para 

a amostra PS-EH-4A. Esta última também indica a presença de ilita na amostra PS-

EH-4A e de vermiculita na amostra PS-EH-8B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Imagens ilustrativas da petrofácies QAB1. a) Amostra PS-EH-4A observada sob 
polarizadores paralelos – notar cimento de óxido de ferro na forma de revestimentos e molde de grão 
original do arcabouço; b) Amostra PS-EH-4A observada sob polarizadores cruzados – notar camadas 
de argilominerais com alta birrefringência revestindo grãos do arcabouço; c) Amostra PS-EH-8B 
observada em imagem gerada por emissão de elétrons secundários (com MEV) – notar hábito de 
esmectitas revestindo os grãos do arcabouço; d) Amostra PS-EH-8B observada sob polarizadores 
paralelos – notar porosidade secundária na forma de poros do tipo oversized e minerais parcialmente 
dissolvidos. 
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A rocha apresenta alta porosidade relativa (9 e 16%) do tipo inter e intragranular 

secundária. A porosidade observada é gerada pela dissolução e lixiviação de minerais 

do arcabouço e de cimentos, como evidenciado pela presença de moldes dos grãos 

originais, delineados por revestimentos de esmectita relictos (porosidade móldica), e 

de poros oversized (Figura 10a,d). 

 

4.1.2 Petrofácies QAB2 

Esta petrofácies foi identificada na amostra PS-EH-5B, proveniente do 

município de Mauá da Serra - PR.  

O arcabouço dessa rocha é constituído por grãos de quartzo monocristalino 

(100%), eventualmente com extinção ondulante. Em quantidades traço, estão 

presentes minerais opacos, mica branca e epidoto. Rutilo e zircão foram identificados 

apenas segundo análise mineralógica via DRX. 

Texturalmente, esses arenitos são caracterizados por cor rosa claro (em 

amostra de mão), com grãos de areia muito fina a fina, arredondados a bem 

arredondados, bem selecionados, com alta esfericidade e estrutura maciça. Contatos 

pontuais entre grãos são predominantes, com poucos planos (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fotomicrografias da petrofácies QAB2. a) Amostra PS-EH-5B observada sob polarizadores 
cruzados – notar cimentação por sílica microcristalina revestindo os grãos do arcabouço e preenchendo 
completamente os espaços dos poros. b) Amostra PS-EH-5B observada sob polarizadores paralelos – 
notar cimento de óxido de ferro nos contatos entre grãos e cimento de sílica microcristalina sobreposto; 
e porosidade secundária gerada por dissolução do cimento de sílica e de minerais do arcabouço. 
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Não foi identificada matriz nesta rocha.  

A cimentação dá-se na forma de revestimentos de grãos do arcabouço e 

preenchimento dos poros. Um primeiro revestimento é composto por óxido de ferro 

finamente disseminado nas superfícies dos grãos, presente também em contatos 

entre grãos. Este é envolvido por revestimento subsequente de sílica microcristalina, 

que penetra os espaços dos poros quase completamente (Figuras 11b e 12).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Imagens de MEV da petrofácies QAB2. a) Visão da silicificação dos poros da amostra PS-
EH-5B – notar grãos do arcabouço envolvidos por material de textura distinta; b) Revestimento de sílica 
microcristalina na superfície de grão do arcabouço. 

 

A porosidade dessa rocha é baixa, com 3%. As feições de dissolução tais como 

reentrâncias no cimento de sílica e moldes relictos são evidências de origem 

secundária de porosidade, que ocorre na forma inter e intragranular (Figura 11b). 

Matéria orgânica amorfa está presente de forma intersticial em quantidades 

traço, provável produto de infiltração por processos supérgenos recentes. Em lâmina 

delgada é caracterizada por cor escura acastanhada translúcida, em partículas sólidas 

com alto conteúdo de carbono, identificado por análise química MEV-EDS. 

 

4.1.3 Petrofácies QAB3 

Esta petrofácies é identificada na amostra PS-EH-7E, proveniente do município 

de Guarapuava - PR.  
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O arcabouço da rocha é constituído por grãos de quartzo predominantemente 

monocristalino (95%), eventualmente com extinção ondulante, e subordinadamente, 

policristalino (5%). Em quantidades traço, estão presentes minerais opacos e 

feldspatos com aspecto turvo em partículas de areia fina. Foi identificada a presença 

de zircão unicamente segundo análise via DRX.   

Texturalmente, esses arenitos são caracterizados por cor castanha (em 

amostra de mão), com grãos de areia muito fina a muito grossa. Os limites e forma 

dos grãos originais são de difícil identificação devido a um crescimento sintaxial do 

quartzo que preencheu quase completamente os espaços dos poros. (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Fotomicrografia da petrofácies QAB3. Amostra PS-EH-7E observada sob polarizadores 
paralelos – notar sobrecrescimento de quartzo sintaxial e porosidade praticamente nula.  

 

Não foi identificada matriz nesta rocha.  

A cimentação dá-se principalmente como preenchimento dos poros, com 

revestimentos de grãos de forma subordinada. Os poros são preenchidos por 

crescimento de quartzo sintaxial em continuidade óptica com os grãos do arcabouço. 

Nas porções nas quais os poros são totalmente preenchidos, os limites entre os grãos 
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são retos (Figura 14a). Revestimentos por argilominerais são localizados, 

preenchendo pequenos espaços intersticiais remanescentes (Figura 14b).  

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Fotomicrografias da petrofácies QAB3. a) Amostra PS-EH-7E observada sob polarizadores 
cruzados: crescimento sintaxial de quartzo – notar limites retos entre grãos e sutil contorno do grão 
detrítico original; b) Amostra PS-EH-7E observada sob polarizadores cruzados – cimento de 
argilomineral revestindo quartzo sintaxial. 

 

A porosidade dessa rocha é praticamente nula, com valor menor que 1%. Essa 

porosidade mínima aparenta ser gerada pelo preenchimento não total pelo quartzo 

sintaxial, geralmente localizada nas arestas dos polígonos (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15: Fotomicrografia da petrofácies QAB3. Amostra PS-EH-7E observada sob polarizadores 
paralelos – notar pequenos espaços de poros. 
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4.1.4 Petrofácies QAP1 

Esta petrofácies é identificada na amostra PS-EH-1B, proveniente do município 

de Guarapuava - PR.  

O arcabouço da rocha é constituído por grãos de quartzo monocristalino (85%), 

eventualmente com extinção ondulante, e policristalino (5%), feldspatos (microclínio e 

plagioclásio) (10%) e, em quantidades traço, minerais opacos, fragmentos líticos 

(chert e fragmentos vulcânicos) e carbonato, identificado como calcita segundo 

análise mineralógica via DRX (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Fotomicrografia da petrofácies QAP1. Amostra PS-EH-1B observada sob polarizadores 
cruzados. Notar composição mineralógica, contatos pontuais entre grãos, cimentação e alta 
porosidade. 

 

Texturalmente, esses arenitos são caracterizados por cor amarela clara (em 

amostra de mão), com grãos de areia fina a média, subangulares a arredondados, 

moderadamente selecionados, com média a baixa esfericidade e estrutura maciça. 

Contatos pontuais entre grãos são predominantes, com poucos planos e côncavo-

convexos (Figura 16). 



35 
 

Não foi observada matriz nessa rocha. 

A cimentação dá-se na forma de revestimentos de grãos do arcabouço e 

preenchimento dos poros. Os revestimentos são compostos por argilominerais, 

identificados pela alta birrefringência em lâmina delgada, por análise morfológica via 

imagens de MEV e análise química por MEV-EDS como esmectita (Figura 17a,b,c).  

A análise mineralógica via DRX indica a presença de nontronita, membro rico em ferro 

do grupo das esmectitas. Cimentos de argilominerais advindos da alteração e 

dissolução de fragmentos líticos e feldspatos e de carbonato penetram os espaços 

dos poros de forma localizada (Figuras 16 e 17d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Imagens ilustrativas da petrofácies QAP1. a) Amostra PS-EH-1B sob polarizadores 
cruzados – notar fina camada de argilomineral com alta birrefringência e extremidades que parecem 
crescer do limite do grão para fora; b) Amostra PS-EH-1B em imagem adquirida com MEV – grão de 
quartzo parcialmente revestido por esmectita; c) Amostra PS-EH-1B em imagem adquirida via MEV – 
visão da morfologia do revestimento de esmectita, formando estrutura do tipo colmeia (honeycomb); d) 
Amostra PS-EH-1B sob polarizadores cruzados – notar grão de fragmento lítico alterado. 

 

A porosidade dessa rocha é relativamente alta, com 14%, composta por 

porosidades inter e intragranular secundária. A porosidade secundária é gerada pela 

dissolução e lixiviação de minerais do arcabouço e de cimentos, como evidenciado 
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pela presença de moldes dos grãos originais, delineados por revestimentos de 

argilomineral relictos (porosidade móldica), de poros oversized e alongados (Figura 

18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Fotomicrografias da petrofácies QAP1. a) Amostra PS-EH-1B observada sob polarizadores 
paralelos – notar dissolução parcial de grãos, em processo de formação de poros oversized, e 
porosidade em forma alongada; b) Amostra PS-EH-1B observada sob polarizadores paralelos – 
porosidade móldica em detalhe. A formas arredondadas pretas são produtos de defeitos da lâmina 
delgada. 

 

4.1.5 Petrofácies QAP2 

Esta petrofácies é identificada na amostra PS-EH-7F, proveniente do município 

de Guarapuava - PR.  

O arcabouço dessa rocha é constituído por grãos de quartzo monocristalino 

(95%), eventualmente com extinção ondulante, e policristalino (5%) e, em quantidades 

traço, feldspato, identificado como microclínio em análise mineralógica via DRX, 

fragmentos líticos, minerais opacos, muscovita, clorita, titanita arredondada e granada 

fraturada.  

Texturalmente, esses arenitos são caracterizados por cor rosa clara e 

bimodalidade, com alternância entre lâminas moderadamente selecionadas de grãos 

de areia fina a média e de grãos de areia grossa a muito grossa, subangulares a 

arredondados, com média a baixa esfericidade. Predominam contatos pontuais entre 

grãos, com contatos planos subordinados (Figura 19). 
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Figura 19: Fotomicrografia da petrofácies QAP2. Amostra PS-EH-7F observada sob polarizadores 
paralelos. Visão geral do arcabouço da rocha. Notar bimodalidade, contatos pontuais entre grãos e 
poros oversized. 

 

Não foi identificada matriz nessa rocha. 

A cimentação dá-se na forma de revestimentos de grãos do arcabouço e 

preenchimento dos poros. Um primeiro revestimento é composto por óxido de ferro 

finamente disseminado nas superfícies dos grãos, presente também em contatos 

entre grãos. Este é envolvido por revestimento subsequente de sílica microcristalina, 

que também penetra os espaços dos poros, ambos de forma localizada (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Fotomicrografia da petrofácies QAP2. Amostra PS-EH-7F observada sob polarizadores 
cruzados. Notar revestimento de óxido de ferro no contato plano entre grãos e fina camada de sílica 
microcristalina sobreposta.  
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A porosidade dessa rocha é relativamente alta, com 14%, composta por 

porosidade inter e intragranular secundária. A porosidade secundária é gerada pela 

dissolução e lixiviação de minerais do arcabouço e de cimentos, como evidenciado 

pela presença de poros oversized (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Fotomicrografia da petrofácies QAP2. Amostra PS-EH-7F observada sob polarizadores 
paralelos. Detalhe de porosidade secundária formada por lixiviação de componentes do arcabouço e 
cimento. 

 

4.1.5 Petrofácies QAP3 

Esta petrofácies é identificada nas amostras PS-EH-7A e PS-EH-2D, 

localizadas no município de Guarapuava - PR.  

O arcabouço dessa rocha é constituído por grãos de quartzo monocristalino 

(90%), eventualmente com extinção ondulante, policristalino (5%), feldspatos com 

aspecto turvo (até 5%), identificado como microclínio e ortoclásio segundo análise 

mineralógica via DRX, e, em quantidades traço, minerais opacos e fragmentos líticos.  

Texturalmente, esses arenitos são caracterizados por cor rosa claro a escuro, 

e bimodalidade, com lâminas moderadamente selecionadas de grãos de silte grosso 

a areia média alternando-se com de grãos de areia grossa a muito grossa, 

subangulares a arredondados, com baixa a média esfericidade. Contatos pontuais e 

planos entre grãos são predominantes, com poucos côncavo-convexos (Figura 22). 
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Figura 22: Fotomicrografias da petrofácies QAP3. a) Amostra PS-EH-7A observada sob polarizadores 
paralelos –  notar bimodalidade; b) Amostra PS-EH-2D observada sob polarizadores cruzados – notar 
fragmentos líticos, contatos pontuais e planos e revestimento dos grãos por óxido de ferro. 

 

Não foi identificada matriz nessa rocha. 

A cimentação dá-se na forma de revestimentos de grãos do arcabouço e 

preenchimento de poros de forma localizada. Um primeiro revestimento é composto 

por óxido de ferro finamente disseminado nas superfícies dos grãos, presente também 

em contatos entre grãos (Figura 22). Este é envolvido por revestimento subsequente 

de quartzo microcristalino, que também penetra os espaços dos poros, ambos de 

forma localizada (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Imagem gerada com MEV da petrofácies QAP3. Amostra PS-EH-7A observada com 
revestimento de grãos do arcabouço por sílica microcristalina. 
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A porosidade dessa rocha é relativamente média (5 a 8%), do tipo inter e 

intragranular secundária, evidenciada pela presença de moldes dos grãos originais, 

delineados por revestimentos de óxido de ferro (Figura 24a). Alguns moldes relictos 

ocorrem preenchidos pelo cimento de sílica microcristalina (Figura 24b). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Fotomicrografias da petrofácies QAP3. a) Amostra PS-EH-7A observada sob polarizadores 
paralelos – notar porosidade móldica e revestimento de óxido de ferro nos contatos entre grãos; b) 
Amostra PS-EH-7A sob polarizadores cruzados – notar preenchimento do poro dentro e fora dos limites 
do revestimento relicto de óxido de ferro. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

5.1 PROCESSOS DIAGENÉTICOS 

Os processos diagenéticos interpretados e seus produtos indicadores estão 

resumidos no Quadro 2. 

Quadro 2: Resumo dos processos diagenéticos interpretados para as petrofácies descritas e seus 
indicadores. 
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5.1.1 Compactação mecânica 

Os contatos entre grãos nos arenitos estudados são majoritariamente 

pontuais, com contatos planos e côncavo-convexos subordinados, o que indica que 

os efeitos da compactação foram mínimos, com processos iniciais como rotação e 

acomodação de grãos, não sendo significativa a dissolução por pressão. Este aspecto 

pode ser interpretado como resultado de soterramento em pequenas profundidades 

ou de cimentação precoce durante a eodiagênese (Taylor, 1950). 

Caetano-Chang & Wu (2003) também apresentam indícios de compactação 

mecânica incipiente nos arenitos da Fm. Piramboia, tais como grãos de intraclastos 

bem preservados, e contatos pontuais ou retos comuns e raros contatos côncavo-

convexos. Entretanto, os autores atribuem fase mesodiagenética a esses arenitos, 

caracterizada por processos de compactação mecânica avançados e compactação 

química, com presença de contatos suturados e fraturamento de grãos do arcabouço.  

Gesicki (2007) atribui fase mesodiagenética aos arenitos subsuperficiais das 

porções mais profundas das bacias das formações Piramboia e Botucatu, que 

apresentam as características acima citadas.  

 

5.1.2 Infiltração mecânica de argilas 

Segundo Ketzer et al. (2003), argilominerais diagenéticos podem ocorrer em 

arenitos das seguintes formas: precipitação direta de fluidos em poros (autigênese), 

alteração de silicatos detríticos, infiltração mecânica de argilas e compactação de 

grãos argiláceos dúcteis (e.g. pseudomatriz). 

As esmectitas observadas na forma de revestimento dos grãos detríticos nesta 

pesquisa foram interpretadas como de origem de infiltração mecânica. Esse tipo de 

processo está relacionado a processos intempéricos em ambientes semi-áridos, 

gerando principalmente argilas esmectíticas (Ketzer et al., 2003). Caetano-Chang & 

Wu (2003) chamam atenção para a não existência de argila detrítica intersticial no 

ambiente de sedimentação dos arenitos desérticos, confirmando, então, a sua 

infiltração por processos intempéricos. 
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Donatti (2002) encontra caulinita às vezes associada à esmectita na Fm. 

Piramboia e a interpreta como seu produto de alteração, o que condiz com a 

interpretação de Fernandes et al. (1994) acerca das argilas autigênicas por eles 

encontradas no Grupo Caiuá. Os autores observam a presença predominante de 

esmectitas em subsuperfície em contraste com a predominância de caulinita em 

amostras superficiais. Entretanto, não foi encontrada caulinita nas amostras 

superficiais estudadas na presente pesquisa, ocorrendo apenas esmectita, o que pode 

ser devido à amostragem restrita disponível.  

 

5.1.3 Cimentação 

Quatro tipos de cimento foram identificados: óxido de ferro, sílica 

microcristalina, sílica sintaxial, argilominerais e carbonatos. 

A maioria das petrofácies caracterizadas apresenta cimento de óxido de ferro 

na forma de revestimento dos grãos detríticos, finamente disseminados nas 

superfícies dos grãos e presente também em contatos entre grãos, indicando 

processo pré-deposicional.   

Cimento silicoso está presente na forma de revestimento de sílica 

microcristalina e, de forma mais restrita, como sobrecrescimento sintaxial. O 

revestimento de sílica microcristalina sempre ocorre subsequente ao revestimento por 

óxido de ferro, quase sempre acompanhado por preenchimento dos espaços dos 

poros de forma completa ou localizada. De forma restrita, é encontrado preenchendo 

poros móldicos, indicando a presença de ao menos um momento de cimentação 

tardia, telodiagenética.  

McBride (1989) afirma que a formação de cimentos silicosos é geralmente 

atribuída a processos eodiagenéticos, principalmente em areias com alta 

permeabilidade que funcionam como grandes condutos de fluidos e tendem a reter 

grandes quantidades de sílica. Essa interpretação condiz com a teoria de Wernick 

(1966) acerca da origem da silicificação dos arenitos da Fm. Botucatu, que a liga a 

variações do nível do aquífero freático em função de mudança climática acompanhada 

de variações de pH.  
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Fernandes et al. (1993) em sua publicação acerca da silicificação dos arenitos 

do Grupo Caiuá, compreendem-na como produto gerado por processos hidrotermais 

relacionados ao magmatismo alcalino neocretáceo. Os autores citam como outro 

indício a presença do argilomineral palygorskita – mineral identificado na petrofácies 

QAB1 deste estudo –  presente em basaltos subjacentes ao Grupo Caiuá. Entretanto, 

atentam para a ocorrência comum de palygorskita associada a climas áridos. 

A cimentação por argilominerais ocorre de forma muito restrita, produto da 

dissolução parcial de feldspatos e fragmentos líticos por processos telodiagenéticos. 

Este processo pode ser a causa da ausência de arenitos feldspáticos ou subarcóseos 

nas amostras estudadas neste trabalho, que são de origem superficial, como 

explicado por França et al. (2003), que atribui a perda de feldspatos e fragmentos 

líticos a uma lixiviação extensiva, tornando os arenitos de superfície em 

quartzoarenitos diagenéticos, como ilustrado por Shanmugam (1985) (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Efeitos da dissolução de grãos na composição de arenitos (Shanmugam ,1985). 
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A cimentação por carbonatos também ocorre de forma localizada em apenas 

uma petrofácies/amostra (QAP1/PS-EH-1B) e não são observados indícios de sua 

posição na sequência diagenética. Entretanto, Gesicki (2007), ao descrever arenitos 

subsuperficiais da Formação Piramboia, encontra calcita como o cimento mais 

abundante e, por observações de relações espaciais com o arcabouço e outros 

cimentos, interpreta-o como cimento mais tardio na evolução diagenética, 

excetuando-se os cimentos de argilominerais e sílica em amostras de superfície.  

Essa informação condiz com as geotemperaturas de sílica encontradas por 

Hindi (2007) no SAG, compreendidas entre 72 °C e 103 °C, já que a solubilidade da 

calcita diminui com o aumento da temperatura, magnificada também pela diminuição 

da solubilidade de CO2 com o aumento da temperatura (Langmuir, 1997). A 

consequência é a mudança da composição das águas do SAG e a diminuição de 

porosidade em profundidade. 

 

5.1.4 Formação de porosidade secundária 

 As feições que indicam formação de porosidade secundária observadas 

nas petrofácies descritas incluem poros móldicos, poros oversized e poros alongados, 

além de poros de distribuição mais aleatória e de formatos mais irregulares do que o 

esperado para porosidade primária. Os poros móldicos mostram que a dissolução de 

minerais ocorreu após o revestimento dos grãos por esmectita, outro indicativo de 

origem por infiltração mecânica de argilas para este mineral. 

 A quantificação da porosidade revelou que os processos de formação de 

porosidade secundária são os principais responsáveis pela alta porcentagem de poros 

nas amostras, como explicado por Shanmugam (1989), que afirma que a porosidade 

intergranular secundária é o principal tipo de porosidade em arenitos.  

 

5.2 SEQUÊNCIA DIAGENÉTICA 

A sequência diagenética concebida para as petrofácies descritas nesta 

pesquisa foi construída englobando ambas as unidades geológicas estudadas. Devido 
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à posição superficial dos locais de proveniência das amostras, admite-se que os 

processos diagenéticos atuantes foram semelhantes. 

No Quadro 3 se encontra a interpretação da sequência diagenética construída 

com base nas observações desta pesquisa. 

 

Quadro 3: Sequência diagenética inferida para as petrofácies das formações Piramboia e Botucatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Os arenitos das formações Botucatu e Piramboia, foram divididos em seis 

petrofácies distintas, com base em suas características de composição mineralógica 

e textura do arcabouço, matriz, cimento e porosidade. Isso decorre de uma variedade 

de processos diagenéticos atuantes em uma amostragem pequena, o que reafirma a 

importância deste estudo. 
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As rochas foram classificadas como quartzoarenitos. As petrofácies da Fm. 

Piramboia contêm 95-100% de quartzo, com 0-5% de feldspato alcalino e quantidades 

traço de opacos, fragmentos líticos, calcita, muscovita, clorita, titanita e granada. As 

amostras da Fm. Botucatu contêm 95-100% de quartzo, com 0-5% de opacos e 

quantidades traço de feldspato alcalino, muscovita, zircão, epidoto e rutilo. 

Texturalmente, as rochas das petrofácies QAB (Fm. Botucatu) são compostas 

por grãos de areia muito fina a fina, com silte muito fino a areia grossa onde há 

sobrecrescimento de quartzo sintaxial, arredondados a bem arredondados, bem 

selecionados, com esfericidade média a alta e contatos entre grãos 

predominantemente pontuais, com contatos planos e côncavo-convexo subordinados 

e estrutura laminada a maciça.  As rochas das petrofácies QAP (Fm. Piramboia) são 

compostas por grãos de silte grosso a areia muito grossa, subangulares a 

arredondados, moderadamente selecionados, com esfericidade baixa a média, com 

contatos entre grãos predominantemente pontuais, com contatos planos e côncavo-

convexo subordinados e estrutura laminada a maciça. 

Os seguintes processos e produtos diagenéticos foram identificados nas rochas 

analisadas: (a) Compactação mecânica incipiente – predominância de contatos 

pontuais entre grãos; (b) infiltração mecânica de argilas – revestimento de grãos por 

esmectita; (c) cimentação – revestimento de grãos e preenchimento de poros; e (d) 

formação de porosidade secundária – moldes de grãos relictos, delineados por 

revestimentos, e grandes espaços vazios.  

Os processos diagenéticos inferidos levaram à interpretação de uma sequência 

diagenética que envolve eodiagênese e telogênese, sem atingir a mesodiagênese. 

A porosidade intergranular secundária é o principal tipo encontrado, 

responsável pelas altas porosidades relativas observadas em algumas amostras. Isso 

demonstra a importância do estudo da porosidade secundária na caracterização de 

reservatórios areníticos.  

Como continuidade das pesquisas, recomenda-se estudo mais aprofundado 

dos argilominerais e cimentos silicosos nos arenitos do SAG no estado do Paraná, 

principalmente em subsuperfície, a fim de melhor se entender os processos geradores 

de porosidade secundária e otimizar a produção de água nessa região. 
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