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INTRODUÇÃO: 

As rochas sedimentares são conhecidas por seu potencial exploratório, tanto mineral, como por 

constituírem reservatórios de água e hidrocarbonetos. As rochas reservatórios são caracterizadas por 

possuírem porosidade e permeabilidade, capazes de armazenar e transmitir petróleo, respectivamente. 

Tendo em vista as variações de energia no ambiente deposicional, as rochas reservatórios apresentam 

inúmeras heterogeneidades, as quais proporcionam mudanças laterais e verticais nas propriedades 

petrofísicas, e que na maioria das vezes, não são interpretados na sísmica e em perfis geofísicos.  

Com esse enfoque, Miall (1988) define que as heterogeneidades em reservatórios arenosos 

fluviais são uma das principais preocupações para geólogos e engenheiros. Assim, um estudo da 

porosidade e uma análise da permeabilidade, definindo, também, as barreiras impermeáveis são os 

principais controladores das condições reservatórias e exploratórias de óleo e gás. Desse modo, ao 

entender as fácies e os elementos arquitetônicos, como proposto por Miall (1985;1996), promove-se um 

entendimento acerca das variações dos parâmetros intrínsecos e definidores da qualidade dos 

reservatórios de hidrocarbonetos. 

Dessa forma, por meio de uma análise sedimentológica e estratigráfica de afloramentos, são 

criados modelos análogos que podem ser amplamente utilizados para o entendimento das distribuições 

e variações das propriedades petrofísicas em relação às fácies, tamanho e geometria das camadas 

(ALEXANDER, 1993; HOWELL et al., 2014). Isso permite identificar e predizer os intervalos reservatórios 

aprimorando a recuperação de óleo e gás. 

A Bacia Bauru consiste em uma bacia intracratônica, alongada na direção norte-nordeste (NNE) 

(BATEZELLI et al., 2019), gerada devido a um processo de compensação isostática e processos de 

abatimento, que geraram espaço de acomodação para os pacotes sedimentares, durante o Cretáceo 

Superior (BATEZELLI, 2010; BATEZELLI et al., 2019; FERNANDES, COIMBRA, 1996). Essa bacia 

ocupa uma área de, aproximadamente 370.000 km2, englobando o centro-oeste do estado de São Paulo, 

nordeste do Mato Grosso do Sul, sudeste de Mato Grosso, sul de Goiás e oeste de Minas Gerais 
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(BATEZELLI, 2003, 2010, 2015; FERNANDES, 1998). Várias hierarquias estratigráficas para a Bacia 

Bauru foram definidas, todavia, aqui será adotada a proposta de Batezelli (2015) (baseada em Soares 

et al., 1980; Fernandes, 1998), que a subdivide em Grupo Caiuá (formações Goio Erê, Rio Paraná e 

Santo Anastácio) e Grupo Bauru (formações Araçatuba, Adamantina, Uberaba e Marília).  

Dessa maneira, essa pesquisa foi realizada no intuito de aprimorar o conhecimento sobre os 

depósitos fluviais da Formação Adamantina, no oeste do estado de São Paulo, com o objetivo de 

elaborar um modelo análogo de reservatório e distribuição das fácies e principais heterogeneidades. 

Para isso, foram descritas fácies e elementos arquitetônicos, coletadas amostras para petrografia e 

medidas de porosidade e permeabilidade em afloramentos da Formação Adamantina, na região de 

Auriflama e Presidente Prudente.   

METODOLOGIA: 

O estudo em questão foi baseado na análise de fácies e elementos arquitetônicos dos 

afloramentos da Formação Adamantina, juntamente com análises petrográficas e petrofísicas. Foram 

descritas sete seções representativas, na região de Auriflama (SP) e Presidente Prudente (SP) (tabela 

1), buscando exposições com grande extensão lateral (até 200 metros), que permitiram a confecção de 

painéis fotográficos, usando o software CorelDraw ®. As fácies descritas em campo foram definidas 

segundo a metodologia de Miall (1978), por meio de códigos, no qual a fácies é individualizada segundo 

sua granulometria (C = conglomerado; A = arenito; F = finos), seguida por uma letra minúscula de alguma 

característica notável identificada, podendo ser estendido, para uma terceira letra, minúscula, indicando 

um segundo atributo que a diferencie das outras fácies.  Além disso, foram coletadas 56 amostras para 

análises laboratoriais.  

Na segunda etapa de trabalho, a análise 

laboratorial consistiu na confecção de 33 lâminas 

petrográficas, as quais foram descritas 

mineralogicamente no microscópio petrográfico Leica 

® DM750P, no Laboratório de Microscopia do Instituto 

de Geociências da Unicamp (IG-Unicamp). Foram 

definidas as porcentagens de grãos, matriz, cimento, 

porosidade, grau de arredondamento, esfericidade, 

grau de seleção, maturidade textural e mineralógica. 

As lâminas foram fotografadas no Laboratório 

de Paleo-Hidrogeologia (IG-Unicamp), e inseridas no 

JMicroVision ® 1.2.7, o qual utiliza das tonalidades dos 

pixels para quantificar a porosidade do campo analisado. 

Como o campo de visão de cada lâmina é muito restrito, cada uma delas foi fotografada em diferentes 

partes. Ao todo, foram tomadas 50 fotos de cada lâmina.  Essas fotos foram agrupadas em fotomosaicos, 

permitindo a análise completa pelo JMicroVision ® 1.2.7, como destacado pela figura 1.  

Tabela 1 - Coordenadas dos afloramentos estudados. 

Ponto Fuso
Longitude 

(mE)

Latitude 

(mS)

Elevação 

(m)

Amostras 

Coletadas
Referência

1 22K 556420 7696032 471
UBER-21-31 à 

UBER-21-36

Auriflama-

SP

2 22K 483698 7610493 429
UBER-21-37 à 

UBER-21-44

Flórida 

Paulista-SP

3 22K 456420 7572183 440 UBER-21-45

Alfredo 

Marcondes-

SP

4 22K 450317 7556973 443
UBER-21-46 à 

UBER-21-51

Álvares 

Machado-

SP

5 22K 469349 7549437 426 -
Martinópol

is-SP

6 22K 464311 7550444 448
UBER-21-52 à 

UBER-21-54

Presidente 

Prudente-

SP

7 22K 446622 7559362 448
UBER-21-55 e 

UBER-21-56

Presidente 

Bernardes-

SP
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Por fim, para o cálculo da 

permeabilidade, todas as amostras foram 

submetidas a análise usando o Permeâmetro 

Portátil TinyPerm II, fornecido pelo Centro de 

Estudos de Energia e Petróleo (CEPETRO). O 

resultado é, inicialmente, um valor 

adimensional, sendo convertido para milidarcy 

(mD) pela equação (1), fornecida pelo manual 

do equipamento.  

 T= -0,8206xlog10(K) + 12,8737  (1) 

Onde, T é o valor adimensional 

fornecido pelo equipamento e K o valor da 

permeabilidade em milidarcy. 

Por fim, todos os resultados de campo e laboratoriais foram integrados na terceira etapa, de 

tratamento dos dados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As fácies definidas em campo podem ser 

visualizadas na tabela 2. Essas, apresentam 

características intrínsecas ao seu desenvolvimento e 

energia do ambiente deposicional. As fácies Cea, Aep, 

Aea e subordinadamente a fácies Cm constituem o 

elemento arquitetônico de Canal (CH). Já para o 

elemento de Barras de Acréscimo Lateral (LA) são 

definidas fácies Cea e Aea, enquanto que o elemento de 

Acréscimo a Jusante (DA) é representado pelas fácies 

Aea. As Barras Arenosas (SB), por sua vez, são 

definidas por fácies Alc e Aea, ao passo que, os 

elementos de Planície de Inundação (OF) são definidas 

fácies Fm. Cada elemento pôde ser subdividido por 

superfícies hierárquicas de 1ª ordem – a qual não foi 

identificável nos painéis, devido sua extensão dos 

mesmos -, 2ª ordem, definindo os limites dos estratos de 

um mesmo ciclo e, 3ª ordem, definindo o limite entre um 

elemento arquitetônico e o posterior, como indicado 

pela figura 2.  

Após, como resultado da porosidade e permeabilidade, têm-se a tabela 3. Verifica-se, 

interpretando a tabela, uma relação direta, em que os maiores valores de permeabilidade estão ligados 

com os maiores valores da porosidade. Há, também, uma relação interessante como indicado na figura 

Código Definição Interpretação

Cm Conglomerado Maciço
Preenchimento de canais 

(elemento CH)

Cea
Conglomerado com estratificação 

cruzada acanalada

Preenchimento de canais 

(elemento CH)

Am Arenito maciço
Preenchimento de canais 

(elemento CH)

Alc Arenito com laminação cruzadas
Depósito de topo de barra 

(elemento SB); Ripples

Aep
Arenito com estratificações plano-

paralelas

Preenchimento de canais 

(elemento CH)

Aea
Arenito com estratificações 

cruzadas acanaladas

Preenchimento de canais 

(elemento CH); Formas de 

leito 3D (elemento SB)

Fm
Depósito de Finos, granulometria 

de argila e silte.

Depósitos de extravazamento 

de canais (elemento OF), 

depósitos de decantação ou 

depósitos de canais 

abandonados. Topo do ciclo 

granodesrescente ascendente.

Flp
Intercalação de siltitos com 

arenitos finos (lamitos)

Depósito de Playa-Lake. 

Avanço de dunas em um 

ambiente alagadiço.

P Paleossolo
Exposição e pedogênese de 

depósitos fluviais.

Tabela 2 - Descrição das Fácies e Paleossolos com seus códigos, 
definição e interpretação. 

Figura 1 - Lâmina UBER-21-40. (A) Mosaico da Lâmina. (B) Porosidade, em 
vermelho, estimada em 14,35%. 
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3, onde as fácies as quais possuem as melhores características reservatórias são as arenosas, em 

especial as não cimentadas. 

Figura 2 - Fotomosaico do afloramento de Flórida Paulista. Traços vermelhos e pretos correspondem às superfícies de 3ª e 2ª ordens, 

respectivamente. CH - Canal, DA - Barras de acréscimo a jusante. As fácies estão indicadas em negrito, segundo definição da tabela 2. 

 

 Pode-se, desse modo, definir 

as porções reservatórias e não 

reservatórias. Como destacado pela 

figura 3, as rochas reservatórias são 

representadas pelas fácies 

conglomeráticas e arenosas, todavia, 

as primeiras com parâmetros 

petrofísicos inferiores, se comparado 

com as segundas, enquanto que as fácies 

argilosas, são porções não reservatórias. Define-se também que, as fácies do elemento CH1, possuem 

parâmetros reservatórios inferiores aos outros elementos CH, pois, conforme constatação de campo, 

possui fácies cimentadas e mais argilosas.  

CONCLUSÕES: 

Por meio da análise de fácies e 

elementos arquitetônicos, é possível concluir 

que o paleoambiente deposicional da 

Formação Adamantina, no oeste do Estado 

de São Paulo, corresponde a um ambiente 

fluvial meandrante. Foram definidos 

diferentes empilhamentos de fácies e 

elementos arquitetônicos, correspondendo a 

uma associação de fácies de uma gradação 

de um litotipo conglomerático, relacionado 

aos episódios de enxurrada/erosão dos rios, 

passando para litotipos arenosos, 

relacionados com o preenchimento do canal Figura 3 - Relação entre a coluna estratigráfica, elemento arquitetônico e 
parâmetros petrofísicos. 

Tabela 3 - Quantificação dos valores petrofísicos das amostras 

Amostra Fácies Porosidade Permeabilidade Amostra Fácies Porosidade Permeabilidade

31 Aea 30,87% 8970,97 44 Aea 17,08% 203,1

32 Aea 12,40% 458,25 45 Am 6,07% 6,81

33 Cea 7,65% 9,27 46 Alc 12,71% 97,92

34 Aea 17,91% 409,6 47 Alc 13,37% 59,09

35 Flp 13,56% 52,82 48 P 34,72% 247,18

36 P 21,15% 48,55 49 Cea - 171,63

37 Am 26,67% 557,71 50 Aea - 1916,89

38 Am 5,91% 47,21 51 P - 26,19

39 Am 8,76% 126,05 52 P - 28,49

40 Fm 14,35% 82,75 53 Alc - 2144,58

41 Aep 21,97% 1713,38 54 Alc - 924,18

42a Cea 10,60% 181,53 55 Cea - 67,99

42b Cea 21,92% 759,37 56 Aea - 145,03

43 Fm 3,00% 25,46
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(elemento CH), ou, barras arenosas desenvolvidas ao longo e nas margens do curso do rio (LA, DA e 

SB), que por vezes foi limitada por elementos de inundação (OF), em meandros abandonados, por 

exemplo. Com isso, a metodologia de análise de fácies e elementos arquitetônicos é eficiente, sendo 

possível separar as fácies reservatório das não-reservatório, além, de conseguir mapear e definir as 

heterogeneidades. Assim, julgando as descrições de campo, as fácies de interesse para reservatórios 

de hidrocarbonetos, portanto, são as arenosas, que possuem porosidades variando desde valores 

baixos (5,91%), quando muito cimentados, até porções com valores de porosidade acima de 30%, 

quando friáveis. Já abordando sobre a permeabilidade, verifica-se quatro condições, segundo o modelo 

de Tiab & Donaldson (2015, p. 82): (I) justas – com valores entre 6,81 a 9,27 mD; (II) médias – 25,46 a 

48,55 mD; (III) boas – 52,82 a 247,18 mD (IV) muito boas – 409,6 a 8970,97 mD, elucidando e 

evidenciando as heterogeneidades laterais e verticais dos reservatórios siliciclásticos, mesmo dentro 

das fácies reservatório.  

Logo, com as variações granulométricas impostas pelos processos sedimentares e observadas 

nos afloramentos, foi possível delimitar zonas com maior (fácies arenosas) e menor (fácies argilosas) 

porosidade e permeabilidade. Dessa forma, foram construídos modelos análogos que servirão como 

base para comparação com reservatórios fluviais em bacias sedimentares produtoras de petróleo. 
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