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RESUMO: A ocorrência de rochas com composição mista (híbrida) tem sido observada em amostras de várias 
idades geológicas nas bacias brasileiras, apresentando diferentes composições e proporção de mistura de 
constituintes. A classificação proposta neste trabalho tem como objetivo a denominação de rochas com variadas 
proporções de mistura composicional, as quais podem diferir em composição, em gênese e/ou proveniência. Com 
objetivo de uniformizar a nomenclatura destas rochas é proposta, principalmente no âmbito da Petrobras, uma nova 
abordagem adaptada das classificações petrográficas clássicas, de modo a abranger todas essas ocorrências. Esta 
proposição visa uma sistemática simples de classificação, porém com modificações importantes principalmente para 
os carbonatos. Tradicionalmente, os sedimentos mais comuns são separados em dois campos de estudo: 
carbonatos e siliciclásticos. Na literatura, as classificações para rochas híbridas utilizam termos como calcarenito ou 
sandstone para o campo dos carbonatos, porém o sistema de classificação de Dunhan e Embry & Klovan é o mais 
amplamente empregado para este tipo de rocha. Desta forma, este trabalho propõe um sistema ternário de 
classificação petrográfica adaptado para rochas com diferentes proporções de mistura composicional, no qual cada 
vértice corresponde a uma classe de constituinte, assim definidos: (I) Siliciclásticos (classificação de Folk): 
composto por grãos siliciclásticos extrabaciais, transportados e depositados como partícula; (II) Carbonatos 
(classificação de Dunham e Embry & Klovan): formado por partículas carbonáticas (peloides, oncoides, ooides, 
pisoides, bioclastos e intraclastos) e micrita; e, (III) Constituintes intrabaciais não carbonáticos (classificação de 
Folk, acrescida da composição da partícula intrabacial): constituintes como argilas singenéticas, fosfatos, grãos de 
óxido de ferro etc., na forma de peloides, ooides, intraclastos e matriz. Neste diagrama, para fácies com uma 
determinada classe de constituinte acima de 95%, utiliza-se a classificação original de acordo com cada vértice do 
triângulo, ou seja, Dunham e Embry & Klovan, para carbonatos e Folk para Siliciclásticos e Intrabaciais não 
carbonáticos acrescido do constituinte principal (p.ex., Grainstone, Arenito e Arenito glauconítico, respectivamente). 
Para fácies onde a classe do constituinte principal está entre 66% e 95% emprega-se a classificação do vértice 
original acrescido do termo “com”, seguido pela partícula secundária (p. ex., Arenito com bioclastos; Grainstone 
com intraclastos de argila magnesiana; Arenito glauconítico com terrígenos). O termo híbrido deverá ser 
empregado para rochas com proporção de mistura maior entre as diferentes classes, cujo constituinte principal varia 
entre 33% e 66%. Neste caso, utiliza-se a classificação do vértice original adicionando o termo “híbrido” seguido 
pelos demais constituintes, por ordem decrescente de proporção (p. ex., Arenito híbrido quartzoso bioclástico; 
Grainstone híbrido bioclástico intraclástico; Arenito híbrido fosfático com bioclastos). A utilização de 
qualificadores da composição principal e secundária tais como, oolítico, peloidal, intraclástico, quartzoso etc., é 
fortemente recomendada para todos os vértices proporcionando uma classificação mais detalhada (p.ex., 
Grainstone oolítico/oncolítico com glauconita). Esta classificação apresenta boa coerência na resposta em perfis 
elétricos, no entendimento do contexto deposicional e na qualidade de reservatório, sendo muito prática sua 
aplicação na indústria do petróleo. 
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