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INTRODUÇÃO: 

Arenitos eólicos são comumente associados a reservatórios de hidrocarbonetos (HC), devido aos 

seus altos valores de porosidade e permeabilidade resultantes de suas características petrográficas bem 

definidas (BESLY et al., 2018). Apesar de serem comumente associados a bons reservatórios, sua 

complexidade arquitetural pode produzir importantes barreiras de fluxo de fluídos através da rocha, 

afetando, também, o seu potencial de acumulação de hidrocarbonetos (HC). Para entender melhor a 

relação entre arquitetura deposicional de sucessões eólicas e a migração de fluídos, se torna necessário 

a confecção de estudos acerca do assunto. Embora o interesse econômico do setor de Óleo & Gás 

fomente pesquisas relacionadas ao tema, a alta suscetibilidade à erosão deste litotipo em superfície 

implica em escassos afloramentos com boas condições de preservação, impossibilitando, assim, a alta 

resolução estratigráfica desse tipo de reservatório. Por sua vez, depósitos em subsuperfície estão 

limitados a análises indiretas da arquitetura deposicional, restritas a interpretações por vezes ambíguas 

(ROMAIN & MOUNTNEY, 2014; BESLY et al., 2018). 

Nesse contexto, encontram-se os depósitos eólicos da Formação Piramboia (Triássica da Bacia 

Sedimentar do Paraná). Essa unidade apresenta ocorrências de óleo (THOMAZ FILHO, 1982), mas com 

um limitado arsenal de afloramentos com excelentes exposições da arquitetura deposicional. Entretanto, 

o presente estudo apresenta uma análise arquitetural de dois afloramentos bem preservados dessa 

unidade e que estão impregnados com betume, permitindo assim analisar a relação entre a organização 

e geometria dos depósitos e a heterogeneidade de reservatórios em arenitos eólicos. 

ESTADO DA ARTE E METODOLOGIA: 

 A área de estudo está localizada nas imediações do munícipio de Anhembi (SP), inserida 

geologicamente na Bacia Sedimentar do Paraná, bacia intracratônica e que abrange 1.500.000 km2 em 

área (SCHNEIDER et al., 1974; MILANI, 2004). A Bacia do Paraná é composta por sucessões de rochas 

sedimentares depositadas entre o Triássico e Cretáceo, bem como derrames basálticos do Grupo Serra 
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Geral (SCHNEIDER et al.,1974). A área de estudo compreende rochas da Formação Piramboia, 

caracterizada por arenitos compostos por areias de granulação fina a média, geralmente intercalados 

com camadas finas de argilitos e siltitos, além de conglomerados nas porções basais. As porções 

pelíticas apresentam estruturas plano-paralelas, enquanto os arenitos apresentam estratificações 

cruzadas planar e acanaladas, entretanto, também está presente arenitos pouco argilosos com 

estratificações cruzadas e planares (GIMENEZ, 2015). De acordo com GESICKI (2007), essa 

associação de fácies indica transição entre ambiente eólico úmido e ambiente eólico seco. Os arenitos 

que compreendem a Formação Piramboia, em alguns locais, podem se apresentar betuminosos 

(THOMAZ FILHO, 1982), como o caso da sucessão estudada. Sendo assim, a partir das exposições de 

arenitos eólicos dessa natureza, foram realizadas a análise da arquitetura deposicional, através da 

individualização de superfícies limitantes e elementos arquiteturais. A metodologia utilizada baseou-se 

nos métodos clássicos de estudo de fácies de sucessões eólicas, os quais são detalhadamente descritos 

nos trabalhos de BROOKFIELD (1977), MOUNTENEY (2006) e MESQUITA et al. (2021). 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

Dois principais elementos arquiteturais foram identificados em uma sucessão de 8 metros de espessura: 

(i) sets simples de estratificações cruzadas e (ii) sets compostos de estratificações cruzadas. Ambos os 

elementos arquiteturais são compostos por arenitos que exibem granulometria no intervalo areia fina a 

média, grãos bem selecionados e sub arredondados com alta esfericidade.  

Elemento arquitetural 01: Sets simples de estratificações cruzadas simples 

Descrição: Consiste sets tabulares com espessuras entre de 0.6 até 2.5 m. Os sets são individualizados 

por superfícies sub-horizontais e relativamente planas com até 10 metros de extensão lateral. Essas 

superfícies são reconhecidas como superfícies de primeira ordem (Figura 01). As estratificações são 

geralmente tangenciais na base e apresentam direção média para 130º azimute. Na base dos foresets, 

foram identificadas intercalações de cunhas de grainflow e wind-ripple laminations, caraterizadas pelas 

diferenças de espessuras e tamanho de grão. Os estratos de grainflow são formados por finas camadas 

de areia média em cunhas de 20-50 mm de espessura e que se estendem até 0.4 m ao longo das 

estratificações cruzadas. Os estratos de wind-ripple laminations consistem em cunhas de 4 a 15 mm e 

que se estendem até 70 mm ao longo dos foresets de estratificações cruzadas. Superfícies limitantes 

de terceira ordem são comuns nos depósitos desse elemento arquitetural (Figura 01).   

Interpretação: O elemento arquitetural 01 foi interpretado como o produto da deposição de dunas eólicas 

simples e isoladas, principalmente devido a organização de sets simples delimitados por superfícies 

limitantes de primeira ordem (MOUNTNEY, 2006). Essas superfícies são interpretadas como superfícies 

de interdunas, conforme KOCUREK (1991). Por outro lado, as superfícies de terceira ordem são 

interpretadas como superfícies de reativação, originadas por mudanças na direção de migração da duna 

durante a atividade eólica (KOCUREK, 1991). A relação entre a espessura média das cunhas de 

grainflow e de wind-ripple laminations sugerem o desenvolvimento de dunas com face avalanche bem 

desenvolvidas e alturas superiores a 10 m (ROMAIN & MOUNTNEY, 2014). O padrão unidirecional de 

distribuição dos foresets sugerem o desenvolvimento de dunas transversais (MOUNTNEY, 2006). 
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Figura 1: A) Fotomosáico, B) Sketch e C) interpretação da arquitetura deposicional da sucessão eólica contendo 

apenas o elemento arquitetural 01: sets simples de estratificações cruzadas.  

Elemento arquitetural 02: Sets compostos de estratificações cruzadas simples 

Descrição: Consiste em sets compostos de estratificações cruzadas com espessuras variando em torno 

40 cm até 2,6 metros, o afloramento presente apresenta extensão lateral de 10 metros e altura de 6 

metros. Os sets individuais apresentam uma geometria em cunha, delimitados (base e topo) por 

superfícies limitantes de segunda ordem (Figura 02). Essas superfícies são geralmente côncavas e 

obliquas em torno de 10° em relação a direção das estratificações cruzadas as quais delimitam. 

Superfícies de terceira ordem são pouco frequentes. Por outro lado, superfícies de primeira ordem 

limitam o topo desse elemento arquitetural, separando-o do elemento arquitetural 01 (Figura 02). Os 

foresets possuem direção média de paleocorrente para 140° azimute.  

Interpretação: As superfícies limitantes de segunda ordem são interpretadas com superfícies de 

sobreposição, originados pela migração de dunas sobre formas de leitos maiores como megadunas ou 

draas (BROOKFIELD, 1977). A geometria do depósito, composta por sets compostos de estratificações 

cruzadas também colaboram com essa hipótese. A baixa obliquidade entre a direção das superfícies de 

reativação e dos foresets de estratificações cruzadas sugerem o desenvolvimento de magadunas 

transversais compostas por dunas sobrepostas de mesma morfologia (MOUNTNEY, 2006).     
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A partir das características deposicionais identificadas, é possível notar que a saturação do fluído 

no elemento arquitetural 01 aparenta ser controlada pela distribuição cunhas de grain flow e wind-ripple 

laminations. A saturação de HC se concentra principalmente através das cunhas de grain flow, que 

indicam a provável zona de fluxo, enquanto as cunhas de wind ripple laminations apresentam baixa 

concentração, indicando assim uma baixa permoporosidade do depósito e, provavelmente, uma barreira 

de fluxo de fluídos de HC (Figura 1). Sendo assim, características petrofísicas originadas pelos 

processos deposicionais podem também seremsão responsáveis por controlar padrões de fluxo e 

armazenamento de hidrocarbonetos no reservatório. Outro importante aspecto que aparenta controlar a 

migração do óleo em sets simples, são as superfícies de reativação (superfícies de terceira ordem de 

BROOKFIELD, 1977), que separam conjuntos de foresets de maior e menor concentração de fluído 

dentro de um mesmo set de estratificações cruzadas.  

 Por outro lado, a saturação do fluído em sets compostos de esterificações cruzadas parece ser 

controlada principalmente pela disposição de superfícies de sobreposição (superfíocies de segunda 

ordem de BROOKFIELD, 1977) (Figura 2). Nesse caso, a organização interna de cunhas de grain flow 

e wind ripple laminations não parecem controlar a distribuição de HC na rocha. 

 

Figura 2: A) Fotomosáico, B) Sketch e C) interpretação da arquitetura deposicional da sucessão eólica contendo 

os elementos arquiteturais 01 e 02 (ver descrição no texto).   

 Sendo assim, o estágio de construção eólica o qual envolve morfologia original da duna, estilo 

de migração e taxas de acumulação é responsável por determinar o padrão de sobreposição de dunas 

e, portanto, a disposição e geometria de superfícies limitantes. Como consequência, se torna 
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fundamental na determinação direcional do controle de fluxo dentro do arcabouço estratigráfico eólico. 

Sendo importante destacar que as relações apontadas serão quantificadas e trabalhadas com maior 

detalhe em trabalhos futuros. 
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