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RESUMO 

Palavras-chave: Bacia Sergipe-Alagoas. Estratigrafia de Sequências. Rochas 

Carbonáticas. Reservatórios de petróleo. 

As rochas carbonáticas têm grande interesse entre os geocientistas devido a 

sua importância como reservatórios de petróleo. Neste âmbito, as rochas 

carbonáticas da Formação Riachuelo, Bacia de Sergipe-Alagoas, auxiliam nos 

estudos de análogos de reservatórios, pois tem excelente seção aflorante de 

calcarenitos ooidais/oncoidais bioclásticos, calcirruditos, bioconstruções e 

calcilutitos. Os principais objetivos desta dissertação foram integrar dados de 

afloramentos com dados de poços, propor uma interpretação estratigráfica em alta 

resolução e analisar a qualidade como rochas reservatórios dos afloramentos 

estudados. Para isso, utilizou-se os dados do Projeto P&D “Caracterização 

Multiescalar em Reservatórios Carbonáticos Análogos da Bacia Sergipe-

Alagoas/CAMURES-Carbonato – SEGUNDA ETAPA” , sendo 6 perfis de 

afloramentos que compreendem um total de aproximadamente 160 m de sucessão 

estratigráfica descontínua aflorante, os quais foram amostrados em seus intervalos 

principais e confeccionadas lâminas petrográficas para descrição das microfácies, e 

3 perfis de poços, na região das cidades de Divina Pastora, Riachuelo e Laranjeiras, 

área central do estado de Sergipe. A aplicação da Estratigrafia de Sequências foi 

feita pela metodologia de Embry e Johannessen (1992), que considera como limite 

de sequência a Superfície Regressiva Máxima (SRM) e a discordância erosiva (não 

identificada), e utiliza como superfície auxiliar a Superfície Transgressiva Máxima 

(STM), com o auxílio dos ciclos de Karagodin (1975). Foram interpretados ciclos de 

alta frequência em 6ª e 5ª ordens nos afloramentos estudados e definidas as 

sequências elementares, e ciclos de 3ª, 4ª e 5ª ordens nos perfis de poços. A parte 

carbonática aflorante foi identificada no poço com o auxílio do perfil de raio-gama a 

uma profundidade de aproximadamente 250 m nos poços GALP e MAT. Toda a 

sucessão estratigráfica estudada apresenta baixa qualidade reservatório em sua 

seção carbonática e mista, pois em geral, tem alta microporosidade, resultado dos 

processos eo e mesodiagenéticos como cimentação de calcita espática, micritização 

e dolomitização que fecharam os poros primários. Por vezes, processos de 



 

 

 

 

dissolução em fase telodiagenética criaram porosidade móldica, mas que não 

resultam em boa porosidade efetiva. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Keywords: Sergipe-Alagoas Basin. Sequence stratigraphy. Carbonate rocks. 

Petroleum reservoirs. 

Carbonate rocks have such a great interest by geoscientist due its importance 

as petroleum reservoirs. So the carbonate rocks of Riachuelo Formation, Sergipe-

Alagoas Basin, give good support in the study of analogue reservoirs, because it has 

great outcrops sections of oolitic/oncolitic bioclastic calcarenites, calcirrudites, 

bioconstructions and calcilutites. The main objectives of this work is integrate outcrop 

data with wells data, propose a high resolution stratigraphic interpretation and 

analyze the quality of study rocks as reservoirs. Aiming this, data of the Project 

research  “Caracterização Multiescalar em Reservatórios Carbonáticos Análogos da 

Bacia Sergipe-Alagoas/CAMURES-Carbonato – SEGUNDA ETAPA” were used, as 

follows 6 profile outcrops that comprises approximately 160 m of discontinuous 

stratigraphic section, that were sampled in key intervals and made thin sections to 

describe microfacies, and 3 well logs, at the area of Divina Pastora, Riachuelo e 

Laranjeiras cities, central area of Sergipe state. The application of Sequence 

Stratigraphy was done with Embry and Johannessen (1992) methodology, that 

considers as sequence's limit the Subaerial unconformity and the Maximum 

Regressive Surface, and uses  Maximum Transgressive Surface as support, and the 

Karagodin cycles (1975). 5ª and 6ª orders high frequency cycles were interpreted in 

outcrops and defined them elementary sequence, and 3ª, 4ª and 5ª orders cycles in 

the well logs. The carbonate section of outcrop was identified at 250 m deep in the 

GALP and MAT well logs using gamma ray logs. All the studied section has low 

quality reservoir because of low porosity and low permeability inferred from thin 

section, and high microporosity, due eo and mesodiagenetic process like sparry 

calcite, micritization and dolomitization that closed primary pores. Sometimes, 

dissolution process in telodiagenesis creates moldic porosity but it isn't effective 

porosity. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1) INTRODUÇÃO 

As rochas carbonáticas são importantes reservatórios em todo o mundo, e 

são importantes alvos de constantes estudos geológicos. Atualmente, 40 % de todas 

as reservas de óleo e gás são em rochas carbonáticas. No Brasil, um novo marco foi 

definido a partir da descoberta de enormes reservas de óleo no intervalo 

estratigráfico conhecido como Pré-sal das bacias sedimentares costeiras do 

sudeste. Este intervalo apresenta calcários que até então eram pouco 

caracterizados como reservatórios, a exemplo dos microbialitos.  

Neste contexto se insere a Bacia SE-AL (aqui será abreviada como SE-

AL), a qual durante décadas tem sido utilizada como “Bacia Escola” por um “sem 

número” de geólogos e estudantes de geociências pelo fato de ter aflorante todos 

seus intervalos estratigráficos. Com relação às unidades carbonáticas aflorantes 

(Formações Riachuelo e Cotinguiba, Grupo Sergipe), estas perfazem um total de 

3850 m em sua maior espessura, e sua área aflorante tem em torno de 20 Km de 

largura na direção NW-SE, num trend SW-NE entre as cidades de Itaporanga e 

Japaratuba. Estes afloramentos são muito utilizados para estudos de fácies e 

sequências carbonáticas e como análogos de reservatórios em superfície. Nesta 

dissertação o enfoque será dado à Formação Riachuelo. 

A Formação Riachuelo teve sua deposição em sistemas deposicionais 

mistos e complexos no início da fase drifte da Bacia SE-AL. Ambientes 

essencialmente siliciclásticos, às vezes misto, representados pelas litologias do 

Membro Angico, interdigitam-se com ambientes carbonáticos de plataforma rasa, 

resultando desta forma em uma sedimentação de litofácies híbridas e carbonáticas 

do Membro Maruim. A sedimentação fina pelítica distal em ambientes marinhos 

profundos caracteriza as seções argilosas do Membro Taquari. Porém, a ocorrência 

destas unidades não é facilmente observada em campo. Suas fácies ocorrem 

interdigitadas, ou seja, estão dispostas lateral e verticalmente associadas. 
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Os carbonatos desta unidade apresentam características petrográficas 

variadas, condicionadas provavelmente à sua evolução estratigráfica e à complexa 

evolução do oceano Atlântico sul nesta localidade. Dessa forma, o entendimento das 

unidades estratigráficas a partir de estudos de afloramentos e poços pode elucidar 

questões sobre os aspectos diagenéticos que ajudam a explicar a evolução 

estratigráfica da Formação Riachuelo. 

Mendes (1994) à partir da Estratigrafia de Sequências e de zoneamento 

bioestratigráfico de foraminíferos dividiu a formação em 3 sequências deposicionais 

de 3ª ordem. Estudos mais recentes, como Turbay (2002) e Pereira (2013) 

identificaram parassequências carbonáticas (em nível de 4ª e 5ª ordens) em 

afloramentos-chave desta unidade, como as Pedreiras Carapeba e Brejo(em ambos) 

e Mata de São José (apenas no segundo).  

Neste trabalho busca-se a correlação de seções de afloramentos com 

seções em perfis de poços a partir da análise de perfis elétricos (raios gama), além 

de caracterizar com análise petrográfica as rochas aflorantes quanto à sua qualidade 

para reservatório, contribuindo para o entendimento do modelo deposicional da 

unidade. 

 

1.2) CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada em uma região com controle estrutural 

bem marcado. A divisão dos blocos estruturais tornou o relevo acidentado, com 

alguns morros com deposição da Formação Barreiras e vales escavados por 

drenagens que ajudam a expor as litologias da unidade alvo deste estudo (Figura 1). 

Devido o basculamento geral da bacia para sudeste, os afloramentos 

tendem a apresentar mesma atitude das camadas. Por vezes, devido basculamento 

localizado, gerado por falhas transcorrentes localizadas, os afloramentos têm 

atitudes divergentes do geral (Figura 1). 

Os depósitos proximais da Formação Riachuelo, referentes aos leques 

aluviais do Membro Angico, estão localizados mais a noroeste da área, distribuídos 

num trend SW-NE. 
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Figura 1 - Mapa tectonoestratigráfico com geologia da área de estudo. Notar a distribuição dos membros da Formação Riachuelo em tendência NW-SE. (Projeto CAMURES Carbonato-

Fase 2, 2014)
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Para sudeste, as litologias do membro Maruim, calcarenitos ooidais e 

oncoidais aparecem em forma de manchas em relevo mais alto, preservando morros 

no relevo. Nos vales, afloram predominantemente os folhelhos do Membro Taquari, 

mais susceptíveis à erosão. 

Os principais afloramentos deste estudo são na forma de praças de poços 

produtores de petróleo (Figura 2), construídos pela Petrobras, para exploração do 

campo de Carmópolis. Outros afloramentos são pedreiras abandonadas, com 

grandes exposições, como no caso da pedreira Carapeba, na cidade de Laranjeiras. 

 

 

Figura 2 - Afloramento R85, onde afloram argilas e margas do Membro Taquari, em corte 

de praça de poço da Petrobras, tipo de exposição comum aos afloramentos da região estudada. 

 

1.3) OBJETIVOS  

O estudo proposto pretende caracterizar melhor os aspectos 

estratigráficos dos sedimentos da base da seção Drifte da Bacia SE-AL à partir de 

estudos de estratigrafia de sequências, utilizando dos seus conceitos mais 

modernos, integrando-a a aspectos petrográficos, que visam um melhor 

entendimento dos sistemas permo-porosos das distintas litofácies reconhecidas na 

Formação Riachuelo na área estudada e consequentemente de seus respectivos 

potenciais reservatórios e/ou aquífero. Dessa forma os objetivos são: 

1- Definição de um arcabouço estratigráfico de quarta ordem a partir da 

estratigrafia de sequências de alta resolução de alguns afloramentos-

chave no alto de Aracaju (região com boa exposição) e de poços com 

perfis elétricos; 
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2- Caracterização petrográfica das principais litofácies da Formação 

Riachuelo na região do Alto de Aracaju e a investigação dos seus 

controles estratigráficos; 

3- Integração dos dados visando determinar a qualidade da sucessão 

estratigráfica estudada como rocha reservatório. 

 

1.4) APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

A descoberta de novos afloramentos na Bacia SE-AL permite que novos 

estudos sejam realizados para que resultados anteriores sejam aprimorados. Das 

interpretações de Mendes (1994) pôde-se obter quais áreas do alto de Aracaju e 

adjacências afloram as sequências previamente definidas por este autor. A partir 

disto, quais intervalos descritos nos afloramentos deste projeto se correlacionam 

com os intervalos desta unidade atravessados por poços de exploração de petróleo? 

Suas parassequências em afloramento são correlacionáveis com intervalos em 

subsuperfície? Como se comportam as parassequências carbonáticas em 

afloramentos pontuais e em escala regional? Quais as características das litofácies 

aflorantes sob a ótica de análogos de reservatórios? 

 

1.5) JUSTIFICATIVA 

Dada a importância das rochas carbonáticas para a indústria do petróleo, 

esta dissertação justifica-se pois vem a contribuir com os estudos em Estratigrafia de 

Sequências de carbonatos associados a estudos diagenéticos para alcançar um 

melhor entendimento das condições deposicionais e pós-deposicionais que 

conduziram às atuais condições permo-porosas das litofácies reconhecidas na 

Formação Riachuelo e consequentemente de seus respectivos potenciais 

reservatórios e/ou aquíferos na área estudada, sendo possível aplicar em outras 

regiões de interesse.  

 

1.6) MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia do trabalho definiu-se em quatro etapas, descritas a seguir. 
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1- Trabalho de campo para descrição de perfis litológicos de afloramentos 

e coleta sistemática de amostras. Nesta etapa, todos os aspectos faciológicos 

em macroescala são descritos, a exemplo da geometria das camadas, 

relações de contato, cor primária, espessura, textura, litologia, estruturas 

sedimentares e paleocorrentes; 

2- Descrição de lâminas petrográficas. Etapa de fundamental importância 

neste estudo que busca a caracterização dos grãos constituintes e da 

porosidade, além da identificação de seus principais constituintes fósseis, 

visando a definição paleoambiental dos afloramentos estudados da unidade. 

Para este fim, serão utilizados como principal base classificatória os conceitos 

Dunham (1962) (Figura 3), Embry & Klovan (1971) e Choquette & Pray (1970). 

O trabalho de foto documentação e quantificação do espaço poroso foi 

realizado com o software Leica QWin. A classificação dos tipos de porosidade 

identificadas em lâminas é definida com base em Choquette & Pray (1970) 

(Figura 4), os quais classificaram 11 tipos de porosidades em rochas 

carbonáticas observáveis em microscópio petrográfico. 

 

 

Figura 3 - Classificação textural de rochas carbonáticas, proposta por Dunham (1962). 
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Figura 4 - Tipos básicos de porosidade (Choquette & Pray, 1970). 

3- Análise com base em estratigrafia de sequências dos poços da região 

estudada. Esta análise foi feita com foco nos padrões de raios-gama, principal 

ferramenta elétrica utilizada neste ramo para identificação de ciclos 

deposicionais, parassequências. 

4- Integração de dados multiescalares para análise, desenvolvimento e 

discussão do trabalho. 

Os dados utilizados nesta dissertação (amostras e perfis de afloramentos) 

foram adquiridos pelo projeto de pesquisa do qual participa o autor, coordenado pelo 

Prof. Dr. Antônio Jorge Vasconcellos Garcia, na Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). 

 

1.6.1) Identificação das microfácies 

O termo microfácies foi originalmente sugerido por Brown (1943) a partir de 

critérios observados em lâminas petrográficas sob o microscópio petrográfico. 

Posteriormente Cuvillier (1952), redefiniu a expressão e afirmou que microfácies 
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seriam os critérios petrográficos e paleontológicos estudados em lâminas 

petrográficas. Em 1975, Wilson sumarizou com sucesso 24 microfácies carbonáticas 

como guia para a interpretação de paleoambientes deposicionais, capturando o 

termo microfácies para os estudos dessas rochas. 

Mendes (1984), considera as microfácies como “variações horizontais e/ou 

verticais nas características litológicas e/ou paleontológicas de um pacote de 

sedimentos perceptíveis, unicamente, com o uso de microscópio e feito por meio de 

lâminas petrográficas”. Atualmente, Flügel (2004), considera o termo microfácies 

como sendo o total de todos os dados sedimentológicos e paleontológicos que 

podem ser descritos e classificados a partir de lâminas petrográficas, seções polidas 

ou amostras de rochas. Flügel (2004), realizou uma revisão das microfácies 

estabelecidas por Wilson (1975), e acrescentou mais duas microfácies, totalizando 

26 microfácies. 

A técnica de definição de microfácies segue uma metodologia, que se inicia 

através da análise microscópica preliminar do panorama sedimentar das lâminas 

petrográficas. Este exame preliminar permite a separação das lâminas de acordo 

com sua textura geral (exemplo, Doloespatito, Mudstone, Wackestone, Packstone, 

Grainstone, Boundstone), levando em conta uma ordem grosseiramente crescente 

de energia do ambiente de deposição (Figura 5). 
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Figura 5 - A figura ilustra a relação das microfácies com o aumento da energia deposicional, a 

seta indica que a energia aumenta da esquerda para direita. Imagem baseada na metodologia de 

Carozzi et al. (1973). 

 

Posteriormente, são introduzidas novas subdivisões com base nas 

comunidades ecológicas e outras propriedades, tais como constituintes aloquímicos 

e detríticos, tipo de cimento e matriz. Uma vez estabelecida a classificação das 

microfácies principais, a segunda etapa consiste na medida dos índices de 

clasticidade (tamanho dos grãos), do selecionamento, da frequência dos 

constituintes detríticos e orgânicos (raro 0-10%, presente 10-30%, frequente 30-40% 

e abundante >40%), orientação dos grãos e associação dos dados de energia com 

feições texturais e ecológicas. 

A última etapa da metodologia consiste do refinamento dos dados, a partir 

das relações observadas entre a variação dos parâmetros orgânicos e inorgânicos, 

sucessão vertical de microfácies, aspectos texturais, aspectos ecológicos que 

possam ter significado ambiental e definição da história diagenética. 

A aplicação desta técnica possibilita estabelecer uma sequência ideal de 

microfácies que represente estatisticamente as etapas de mudança do ambiente, 

além da sua evolução sedimentar, no tempo e espaço, com propósito final de 

construir seções, mapas, modelos paleoambientais e interpretações estratigráficas, 

os quais permitam definir a extensão e a natureza dos reservatórios carbonáticos. 
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CAPÍTULO II 

BACIA SE-AL 

 

A dinâmica da crosta terrestre proporcionou a ruptura do Supercontinente 

Gondwana, por volta de 140 Ma, levando à separação dos continentes conhecidos 

atualmente como América do Sul e África. Concomitantemente, proporcionou a 

formação das Bacias Meso-Cenozóicas em ambiente distensivo da margem leste 

brasileira, grupo ao qual faz parte a Bacia SE-AL. 

A Bacia de SE-AL limita-se a nordeste com a Bacia de Pernambuco-Paraíba 

pelo alto de Maragogi, e a sudoeste com a Bacia de Jacuípe, onde o limite é indiviso 

(Campos Neto et al., 2007). A Sub-bacia de Sergipe é separada da Sub-bacia de 

Alagoas pelo Alto de Japoatã-Penedo. 

O embasamento cristalino da Sub-Bacia de Sergipe é constituído por 

metassedimentos da Formação Estância e dos grupos Miaba, Vaza-Barris e 

Macururé, da Faixa Sergipana (Cruz, 2008). A Sub-bacia de Sergipe possui registros 

aflorantes de sedimentação de todas as fases do processo de rifteamento, incluindo 

desde a fase de sinéclise paleozóica, pré-rifte, rifte, pós-rifte e drifte, resultando em 

um total de 23 sequências deposicionais constituindo seu registro atual (Campos 

Neto et al. 2007). 

O estágio final de evolução da Bacia SE-AL teve início no Neoaptiano e 

resultou no rompimento efetivo da crosta continental entre o Brasil e a África com a 

geração de crosta oceânica, estabelecendo condições marinhas francas (Ponte & 

Asmus, 1976 apud Turbay, 2002). Assim, após a fase transicional, ainda sob 

influência de subsidência térmica da bacia, foram depositadas inicialmente em 

condições marinhas restritas e, posteriormente, em mar aberto (Campos Neto et al. 

2007), as rochas dos Grupos Sergipe (Formações Riachuelo e Cotinguiba) e 

Piaçabuçu (Formações Marituba, Mosqueiro e Calumbi). A Formação Riachuelo 

será detalhada neste trabalho. Durante um grande evento transgressivo foi 

depositada a Formação Cotinguiba. O aumento da subsidência térmica causa o 

afogamento definitivo do sistema carbonático que, aliado à reativação das áreas 
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fontes a partir do Campaniano, favorece a deposição de uma seqüência mista de 

clásticos e carbonatos, constituintes das formações Marituba (arenitos de 

plataforma), Mosqueiro (calcarenitos bioclásticos da borda da plataforma Marituba) 

e Calumbi (folhelhos de talude e bacinal). 

 

2.1) LITOESTRATIGRAFIA DA FORMAÇÃO RIACHUELO 

A área de ocorrência da Formação Riachuelo compreende do flanco sul do 

Horst de Penedo e do Alto de Muribeca/Japoatã, em direção ao sul, para além do rio 

Vaza-Barris, em Sergipe. Ocorre ainda no Gráben do Pontal de Coruripe, em 

Alagoas. Suas áreas de afloramentos distribuem-se apenas em Sergipe, numa faixa 

de cerca de 20 km de largura, entre a área de Itaporanga, ao sul de Aracaju, até o 

vale do Rio Poxim, ao norte de Pacatuba (Bandeira Jr., 1978). O contato superior da 

Formação Riachuelo com a Formação Cotinguiba é discordante, e tomado na base 

dos carbonatos desta última. O contato inferior coincide com a linha de transgressão 

que iniciou o ciclo sedimentar marinho do Grupo Sergipe, sendo formado por 

discordância de manifestações apenas locais, delineada sobre os sedimentos 

euxínicos da Formação Muribeca (Schaller, 1969). 

Os sedimentos marinhos de um proto-oceano ficaram registrados durante a 

idade Alagoas, os calcários microbianos, evaporitos, calcilutitos e folhelhos da 

Formação Muribeca evidenciam as primeiras incursões marinhas em áreas restritas 

da Bacia SE-AL. Porém, próximo ao término da idade Alagoas, as barreiras de 

restrição foram desfeitas e, em consequência da subida do nível do mar, 

estabeleceu-se a sedimentação marinha franca da Formação Riachuelo 

(Koutsoukos, 1989). 

No final do Aptiano a Bacia SE-AL evolui de um estágio transicional para um 

estágio marinho. Na fase transicional, o golfo gerado a partir de uma grande fratura 

que se propagou de sul para norte, foi preenchido por depósitos clástico-evaporíticos 

em clima árido. Na fase marinha um mar de caráter permanente se instalou e 

ocorreu uma explosão de vida (Falcone, 2006). A largura deste oceano ainda não 

era suficiente para uma mudança climática intensa. O clima continuava árido, 
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embora mais ameno que na fase anterior. Do Albiano ao Eocretáceo a bacia foi 

basculada para sudeste como resultado da subsidência térmica e sobrecarga 

sedimentar. Durante o Albo-aptiano alguma atividade tectônica ainda ocorria com 

reativação de falhas e criação de relevo (Falcone, 2006). 

Na borda W da bacia e nos blocos rebaixados depositaram-se através de 

leques deltaicos as rochas siliciclásticas grossas do Membro Angico. Nas áreas de 

menor aporte sedimentar desenvolveu-se uma estreita rampa carbonática com 

bancos de ooides e oncoides do Membro Maruim, além de corais isolados, que eram 

parcialmente dolomitizados durante os rebaixamentos do nível do mar (Figura 7). 

Nas lagunas e no talude ocorria a deposição dos calcilutitos e folhelhos do Membro 

Taquari (Mendes, 1994; Falcone, 2006). Segundo Cruz (2008), os blocos estão 

basculados em direção à borda falhada da bacia, o que evidencia o tectonismo pós-

deposicional. 

Sob a ótica da Estratigrafia de Sequências, Mendes (1994) identificou para a 

Formação Riachuelo três sequências de 3ª ordem, as quais foram denominadas em 

Campos Neto et al. (2007) de K62 (Neo-Alagoas terminal), K64 (Eoalbiana) e K70-

K84 (albo-cenomaniana). Nas sequências K64 e K70-K84 tem-se um intervalo basal 

argiloso, com altos teores de carbono orgânico e padrão de empilhamento de perfis 

retrogradacional, que interpretou como sendo o trato de sistemas transgressivo. O 

intervalo superior (K70-K84), com depósitos predominantes de carbonatos e com 

padrão progradacional, foi interpretado como pertencente ao trato de sistemas de 

mar alto (Campos Neto et al., 2007) ( ). Pereira (2013) identificou nos afloramentos 

Carapeba, Brejo e Mata de São José um total de 15 ciclos transregressivos de alta 

frequência. As interpretações dos ciclos Transregressivos obtidas por Pereira (2013) 

no afloramento Mata de São José serão aqui utilizadas para obtenção e 

consolidação dos resultados finais. 

O paleoclima, segundo Carvalho (2001), seria predominantemente árido no 

início da deposição da Formação Riachuelo, mudando gradualmente para condições 

de clima tropical (Falcone, 2006). 

Em resumo, segundo Koutsoukos (2000), a história sedimentar dos 

carbonatos marinhos rasos da fase Drifte na seção Aptiano-Albiano tardio (ou 
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marinha) pode ser descrita como um ambiente de plataforma e talude composto 

principalmente de carbonatos finos a grossos de ambiente nerítico em um estreito 

mar epicontinental. 
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Figura 6 – Carta cronoestratigráfica da Sub-bacia de Sergipe. Fm. Riachuelo destacada em vermelho na base da seção Drifte. (Campos Neto et al., 2007.) 
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Figura 7 - Modelo esquemático que ilustra a deposição da Formação Riachuelo, a distribuição 

das fácies que definem seus membros, e o controle das falhas de bordas sobre a deposição do 

Membro Angico. (Cruz, 2008) 

Do Neocenomaniano ao Coniaciano ocorreu um grande evento transgressivo, 

cujo ápice foi no Eoturoniano, que proporcionou a deposição dos sedimentos da 

rampa carbonática da Formação Cotinguiba (Koutsoukos, 1989). Na parte proximal 

da rampa depositaram-se os calcilutitos maciços e brechoides do Membro Sapucari, 

enquanto no talude e na bacia ocorreram a sedimentação dos folhelhos, margas e 

calcilutitos do Membro Aracaju (Campos Neto et al., 2007). Com a deposição desta 

última sequência, encerra-se a deposição das seções de origem carbonática. A 

evolução da sub-bacia segue com a deposição de arenitos e folhelhos plataformais 

em mar aberto do Grupo Piaçabuçu. 

 

2.2.1) Membro Angico 

Esta unidade é composta, segundo Schaller (1969) por arenitos finos a 

conglomeráticos, intercalados de siltitos, folhelhos e calcários; os arenitos e siltitos 
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podem apresentar leitos coquinoides, e têm suas conchas (semelhantes a 

Turritellas) distribuídas em finas camadas regulares. 

Segundo Falcone (2006), as áreas mais altas na borda da bacia continuavam 

a fornecer sedimentos. Concomitante à instalação de um oceano ocorria entrada de 

siliciclásticos no sistema. As áreas-fonte eram rochas metamórficas proterozóicas de 

baixo grau dos grupos Miaba e Vaza-Barris, granitos intrusivos do ciclo Brasiliano e 

metassedimentos do Grupo Estância (Eopaleozóico). As áreas altas, próximas à 

costa, geravam sedimentos grossos que eram depositados tanto na porção 

subaérea do sistema quanto na porção subaquosa. Estes depósitos sedimentares 

constituíam sistemas de leques deltaico (Figura 8 e Figura 9). Falcone (2006) 

construiu um modelo geológico de depósitos de sedimentação mista e concluiu que 

o sistema deposicional é composto por sedimentos siliciclásticos de leques, planície 

e frente deltaica, e que estes últimos são retrabalhados por ação de ondas gerando 

depósitos costeiros. Ocorrem depósitos de barras carbonáticas formados sobre os 

sedimentos costeiros em períodos em que o aporte siliciclástico é incipiente e em 

regiões distais de uma rampa carbonática. 
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Figura 8 - Visão geral de afloramento R23 do Mb. Angico, em Divina Pastora. Na base 

ocorrem arenitos conglomeráticos e conglomerados de leques deltaicos proximais. No topo, camadas 

de calcarenitos finos com ooides evidenciam depósitos de shoreface superior. 

  

 

 

 

Figura 9 - Contato abrupto entre arenitos conglomeráticos abaixo e calcirruditos 

oncoidais bioclásticos. 

Calcários 

Arenitos e conglomerados 
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2.2.2) Membro Taquari 

O Membro Taquari representa a sedimentação em águas profundas ou de 

baixa energia no sistema deposicional marinho ou lagunar da Formação Riachuelo. 

Apresenta boa exposição vertical e lateral, por vezes, com camadas de expressão 

regional, sendo registrada principalmente nos baixos estruturais, como no baixo de 

Divina Pastora. Schaller (1969) sintetiza esta unidade: “Caracterizada por 

intercalações sucessivas de calcários e folhelhos. Os calcários são brancos a 

cinzentos, homogêneos, criptocristalinos e em parte margosos; localmente 

aparecem horizontes algálicos. Os folhelhos são cinzentos, em parte listrados, 

calcíferos, micromicáceos e físseis. Localmente podem ocorrer inclusões de anidrita. 

Em superfície estes sedimentos mostram cores amareladas”. 

 

2.2.3) Membro Maruim 

Esta unidade contempla as rochas essencialmente carbonáticas desta 

formação. Os calcários do Membro Maruim foram depositados nos altos estruturais 

locais da bacia. Suas principais ocorrências são de Grainstones ooidais/oncoidais 

bioclásticos em barras carbonáticas (Figura 10), boundstones de algas vermelhas e 

corais, trombolitos e organismos microbianos, Packtones e Wackestones de 

componentes bioclásticos variados no arcabouço. Na Figura 11 estão representadas 

as principais litofácies da Formação Riachuelo. 
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Figura 10 - Geometria tabular dos calcarenitos ooidais/oncoidais formados em barras 

carbonáticas, feições típicas da seção superior do Membro Maruim.Notar a variação da espessura 

das camadas. 
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F i g u r a  1 1  –  P r i n c i p a i s  l i t o f á c i e s  c a r b o n á t i c a s  d a  F o r m a ç ã o  R i a c h u e l o ,  M b .  M a r u i m :  1  -  C a l c i r r u d i t o s  o n c o i d a i s  b i o c l á s t i c o s .  2  -  C a l c a r e n i t o s  o o i d a i s  b e m  

s e l e c i o n a d o s .  3  –  Grainstone o o i d a l / o n c o i d a l  b i o c l á s t i c o .  4  –  D e p ó s i t o s  d e  o n c o i d e s  a s s o c i a d o s  a  s i l i c i c l á s t i c o s  d e p o s i t a d o s  p o r  f l u x o s  t r a t i v o s .  5  e  6  -  E x e m p l a r  d e  c o r a i s  d o  

M e m b r o  M a r u i m .  7  -  B i o c l a s t o s  d e  a l g a s  v e r m e l h a s  f o r m a n d o  Rudstone. 8  –  L e n t e s  d e  c a l c a r e n i t o  b i o c l á s t i c o .  9  -  D e t a l h e  d e  c a m a d a  d e  c a l c a r e n i t o s  b i o c l á s t i c o .  1 0  -  A r e n i t o  

c o n g l o m e r á t i c o  c o m  b i o c l a s t o s  ( M b .  A n g i c o ) .  1 1  -  F á c i e s  d e  c o q u i n a s  d e  Turritelas d o  M b .  A n g i c o .  1 2  –  R o d o l i t o s  d e  a l g a s  v e r m e l h a s  d o  M e m b r o  M a r u i m .  
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2.2) MODELO DEPOSICIONAL 

A plataforma existente durante o Albiano era estreita, dessa forma os leques 

aluviais entravam nos corpos d’água marinhos rasos, o que dificulta a formação dos 

calcários (Figura 12). Quando a qualidade da água era reestabelecida, a 

sedimentação carbonática ocorria em locais isolados. Barras carbonáticas 

ooidais/oncoidais eram formadas nas regiões de laguna. Segundo Falcone (2006), 

as barras carbonáticas se formam sobre os sedimentos costeiros em períodos em 

que não há aporte de siliciclástico e também, na porção distal deste sistema, 

constituindo a rampa carbonática homoclinal. 

A estruturação básica do modelo deposicional da época pode ser definido 

como proposto na figura abaixo, podendo ter algumas variações comuns a este tipo 

de ambiente. Em alguns casos, por exemplo, segundo Turbay (2002) depósitos de 

leques subaquosos retrabalhados por ação de ondas de tempestades foram 

interpretados a partir das intercalações de arenitos de granulometria muito 

fina/siltitos com folhelhos escuros, além dos packstones bioclásticos com 

intraclastos.
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F i g u r a  1 2  –  M o d e l o  d e p o s i c i o n a l  e s q u e m á t i c o  d e  T u r b a y ,  2 0 0 2 ,  a d a p t a d o  d e  K o u t s o u k o s  et al.  ( 1 9 9 1 a )  e  M e n d e s  ( 1 9 9 4 )  p a r a  a  F m .  R i a c h u e l o .  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1) ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS 

A Estratigrafia de Sequências é uma das ferramentas de análise 

estratigráfica mais recentes da Geologia. Formalmente surgida em 1988, foi definida 

por Posamentier and Allen, 1999 como "the analysis of cyclic sedimentation patterns 

that are present in stratigraphic successions, as they develop in response to 

variations in sediment supply and space available for sediment to accumulate" (a 

análise dos padrões de sedimentação cíclicos que estão presentes em sucessões 

estratigráficas, como elas se desenvolvem em resposta a variações no suprimento 

sedimentar e ao espaço disponível para acumulação destes sedimentos.) 

Apesar de ter sido desenvolvida à partir da evolução dos conceitos da 

sismoestratigrafia aplicada aos sedimentos siliciclásticos de bacias de margens 

passivas, sua aplicação pode ser desenvolvida para diversos tipos de bacias (rift, 

foreland, etc.) e para sistemas deposicionais marinhos e continentais. As rochas 

carbonáticas são encontradas em ambos os contextos deposicionais, estando as da 

presente pesquisa originadas em ambiente marinho, contexto correspondente ao da 

sedimentação siliciclástica marinha em que foram definidos os princípios originais da 

ES, fortemente controlados por variação do nível do mar. 

Desde a primeira definição de sequência deposicional proposta por Sloss 

e colaboradores em 1949 (Unidade em grande escala limitada por discordâncias) 

(Figura 13), muito já foi proposto para esta unidade estratigráfica. Isso acontece 

devido o fato de que, por vezes, as discordâncias não são possíveis de serem 

mapeadas. Atualmente o conceito mais aceito é o que se propõe em Catuneanu et 

al. (2009) como sendo uma "sucessão de estratos depositados durante um ciclo 

completo de mudança na acomodação ou suprimento sedimentar". Dessa forma, 

conseguiu-se englobar nesta definição sequências deposicionais marcadas por 
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qualquer superfície que seja mapeada seguidamente durante um ciclo completo 

(discordância subaérea, superfície transgressiva máxima, superfície regressiva 

máxima, entre outras). 

Nesta dissertação optou-se pelo modelo desenvolvido por Johnson e 

Murphy (1984) e depois modificado por Embry e Johannessen (1992), que considera 

a Superfície Regressiva Máxima (SRM) como limite de sequências (Figura 14). 

Associado a esta superfície, pode-se delimitar no topo dos padrões 

retrogradacionais, a Superfície Transgressiva Máxima (STM). Serão definidas as 

sequências elementares de cada intervalo, siliciclástico e carbonático, 

representadas pelo par afogamento/raseamento, e expressam a sucessão vertical 

ideal de fácies em cada setor, identificadas pelos triângulos azul (hemiciclo 

transgressivo) e vermelho (hemiciclo regressivo) referentes aos ciclos de Karagodin 

(1975). 

A hierarquia dos ciclos transregressivos seguirá como apresentado em 

Holz (2012), no qual ciclos de 4ª e 5ª ordem representam parassequências (senso 

Van Wagoner et al, 1987), e 6ª ordem representa o sistema deposicional.  

 

Figura 13 - Histórico das abordagens da Estratigrafia de Sequências. Na presente 

dissertação optou se pelo modelo transregressivo de sequências, preconizado por Johnson & Murphy 

em 1984 e sobremaneira desenvolvido por Embry e Johannessen em 1992. 
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Figura 14 - Principais superfícies estratigráficas e suas relações com os tratos de 

sistemas. 

3.1.1) Sequências Carbonáticas 

A década de 1990 constituiu uma intensa fase de publicação de trabalhos 

que visavam a divulgação dos conceitos e métodos da Estratigrafia de Sequências 

(Holz, 2012). Um dos conceitos mais importantes lançado nessa época foi o de 

parassequências, por Van Wagoner et al. (1988, 1990), e aperfeiçoado por Van 

Wagoner (1995) no qual definia-se que estas seriam como uma "sucessão de 

camadas ou conjuntos de camadas concordantes geneticamente relacionadas 

limitadas por superfícies de inundação marinha." 

Para as rochas carbonáticas, a aplicação dos conceitos da Estratigrafia 

de Sequências avançou no decorrer das décadas de 1990 e 2000. Schlager (1999) e 

Lehrmann e Goldhammer (1999) são alguns dos autores que desenvolveram o tema 

aplicado às sequências carbonáticas. O segundo publicou um detalhado estudo 

sobre as parassequências encontradas em plataformas carbonáticas e os padrões 

de empilhamento possíveis relacionados aos tratos de sistemas, que pode ser 

aplicado tanto a partir de dados de campo como de subsuperfície (Figura 16). As 
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parassequências marcadas por um quadro se assemelham com as estudadas neste 

trabalho, considerando as particularidades e fazendo algumas adaptações.  

A partir da interpretação das parassequências carbonáticas pode-se 

definir o padrão de empilhamento dos pacotes de rochas ou o trato de sistemas 

geométrico em progradacional, agradacional e retrogradacional, assim como é 

aplicado para as rochas siliciclásticas. 

Cada parassequência é composta por um trato de sistemas 

deposicionais. Ambientes sedimentares se integram para formar sucessões de 

depósitos limitados no tempo, que apresentam continuidade lateral e são mapeáveis 

regionalmente. 

 

 

Figura 15 - Padrões de empilhamento de parassequências segundo Van Wagoner et al., 

1990. 
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F i g u r a  1 6  -  E x e m p l o s  d e  p a r a s s e q u ê n c i a s  e s t u d a d a s  e m  p l a t a f o r m a s  c a r b o n á t i c a s  ( L e h r m a n n  e  G o l d h a m m e r ,  1 9 9 9 ) .  E m  v e r m e l h o  d u a s  q u e  

m a i s  s e  a p r o x i m a m  d a s  q u e  s ã o  e n c o n t r a d a s  n a  F o r m a ç ã o  R i a c h u e l o .  
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3.1.2) Perfis elétricos - raios gama 

Dos perfis elétricos utilizados na indústria do petróleo, o perfil de raios-

gama é um dos métodos indiretos de caracterização de rochas mais antigos. Trata-

se de um método que mede a radioatividade natural das rochas, a qual está ligada 

ao decaimento atômico dos elementos químicos Th, U e K. Estes elementos estão 

intimamente relacionados aos sedimentos finos, a exemplo dos folhelhos, e às 

rochas siliciclásticas ricas em K, como os arenitos arcóseanos. 

Os perfis de raios-gama são os primeiros a serem levantados nas fases 

iniciais das campanhas exploratórias, pois facilitam a diferenciação entre os 

sedimentos, dado que os valores geralmente são discrepantes. Comumente, 

calcários apresentam as menores radiações gama, seguidos por siliciclásticos 

grossos como conglomerados e arenitos grossos, até os valores mais elevados dos 

folhelhos. A unidade convencionalmente utilizada é o graus API (APIº), determinado 

pelo Instituto Americano de Petróleo. Nos trabalhos com espectômetros portáteis, 

para uso em afloramentos, a unidade geralmente usada para o valor total de 

radiação é CPS, contagens por segundo. A conversão pode ser feita através da 

fórmula que segue, pois os espectômetros mais modernos têm suas medidas 

expressas separadamente. 

°API=15 x K(%) + 8 x U(ppm) + 4 x Th(ppm) 

A composição das curvas de raios-gama ajuda nas interpretações dos 

padrões de empilhamento dos sedimentos, como feito nesta dissertação. 

 

3.2) ROCHAS CARBONÁTICAS 

3.2.1) Conceituação 

As rochas carbonáticas são formadas basicamente pelo íon carbonato (CO3)
- 

ligados aos íons de Ca, Fe ou Mg. Seus minerais mais comuns são a calcita 

(CaCO3), a dolomita (CaMg(CO3)2) e a siderita (FeCO3) (Figura 17). Eles se originam 

como grãos esqueletais ou precipitam no ambiente deposicional (Flügel, 2003) 

através de seres vivos capazes de produzi-los. Por isso, a frase de Noel James 

(1979) é tão propícia: “Os carbonatos nascem, não são feitos”. 
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Figura 17 - Diagrama com os principais minerais componentes formadores das rochas 

carbonáticas (Scholle & Ulmer-Scholle, 2003). 

 

3.2.2) Ambientes de sedimentação 

As rochas carbonáticas podem ocorrer tanto em ambientes continentais (ex.: 

lagos e ambientes cársticos), quanto em ambientes marinhos. Porém, o segundo é 

muito mais expressivo no registro sedimentar. Diversos fatores controlam a 

sedimentação carbonática nesses ambientes, são eles: quantidade de luz, 

salinidade e turbidez da água, profundidade da lâmina d’água, temperatura e regime 

de correntes e ondas. 

As estruturas sedimentares primárias (bioturbações, estratificações cruzadas, 

laminações plano paralelas, entre outras) também ocorrem nas rochas carbonáticas, 

a depender do tamanho dos grãos e da energia do ambiente. A Figura 18 mostra os 

principais tipos de grãos carbonáticos, os ambientes deposicionais em que 

comumente ocorrem e as estruturas sedimentares registradas em cada um. 
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Figura 18 – Perfil de costa com principais ambientes de deposição carbonática, 

associados à energia deposicional, estruturas sedimentares e textura carbonática predominante 

(Flügel, 2003). 

3.2.3) Constituintes 

Folk (1959) define que os principais constituintes das rochas carbonáticas são 

arcabouço (aloquímicos - que dão a estruturação da rocha), matriz (material 

depositado em suspensão) e cimento (material precipitado quimicamente e é 

formado principalmente pela calcita espática ou dolomita). Além destes, existem os 

espaços vazios que definem a porosidade, assim como acontece nas rochas 

siliciclásticas. Existem diversos tipos de grãos aloquímicos, como proposto pelo 

autor supracitado, que compõem as rochas carbonáticas, como pode ser visto na 

Figura 19 com a descrição sucinta dos principais. 
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Figura 19 - Principais grãos aloquímicos encontrados nas rochas carbonáticas. 

(Adaptado de Flügel, 2003) 

  

3.2.4) Classificações 

Durante os anos, muitas classificações para as rochas carbonáticas foram 

propostas, porém, Folk (1959;1962) e Dunham (1962) foram as que se consolidaram 

com o passar do tempo. Outros autores como Wright (1992) e Embry e Klovan 

(1971) fizeram algumas modificações que de algum modo melhoraram essas 

classificações. 

A classificação de Folk (1959) é baseada essencialmente na textura da rocha 

e se utiliza dos seus quatro elementos principais: grãos aloquímicos, matriz e 

cimento. São divididas em 3 grupos de rochas: a. Aloquímicas, b. Ortoquímicas e c. 

Recifais, como no quadro que segue na Figura 20. Os nomes levam sempre a 

denominação “micrito” quando há matriz de calcita microcristalina ou “espato” para 

cimento de calcita espática mais o grão principal, seja um intraclasto, um oólito ou 

pelets. No caso da rocha sem grãos aloquímicos, a rocha é denominada micrito ou 

dismicrito e seus grãos são menores que 4 µm. 

Folk (1962) introduziu a granulometria em uma nova proposta de classificação 

(Figura 21) que é muito utilizada em descrições de campo, tendo em vista a sua fácil 
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aplicação. Ela utiliza como base a classificação granulométrica de Wentworth 

(1922), relacionando o tamanho dos grãos siliciclásticos com os grãos carbonáticos. 

 

Figura 20 – Classificação de Folk (1959) para rochas carbonáticas. 
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Figura 21 – Classificação de Folk (1962) relacionada à granulometria dos grãos 

carbonáticos utilizando como base a escala granulométrica de Wentworth (1922) (Scholle & Ulmer-

Scholle, 2003). 

 

A classificação de Dunham (1962) baseia-se na relação quantidade de grãos 

versus quantidade de matriz (lama carbonática). Está diretamente relacionada à 

quantidade de energia do ambiente deposicional, visto que, quanto maior a 

quantidade de lama, menor a energia. A rocha é dita suportada por grãos ou 

suportada por matriz quando da predominância de cada um destes elementos. A 

partir desta observação, existem cinco tipos de rochas principais, mudstone, 

wackestone, packstone, grainstone e boundstone, como na Figura 22. Vale ressaltar 

que o material lamoso para esta classificação é menor que 20 µm. 

Embry e Klovan (1971) desenvolveram uma classificação com o objetivo de 

classificar as rochas recifais devonianas que estudavam no Canadá (Terra et al., 

2009), criando assim cinco novas denominações: Floatstone, Rudstone, Bafflestone, 

Bindstone E Framestone (Figura 23). Vale salientar que os termos Floatstone e 

Rudstone correspondem respectivamente ao mudstone e o Grainstone de Dunham, 

considerando o tamanho dos grãos maior que 2 mm. 
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Figura 22 - Classificação para as rochas carbonáticas (Dunham, 1962). 

 

Figura 23 - Classificação utilizada para rochas recifais (Embry e Klovan, 1971). 

Para descrever as parassequências carbonáticas, a classificação de 

Embry e Klovan (1971) será utilizada quando ocorrerem rochas formadoras de 

recifes. Quando não ocorrerem, a classificação de Dunham funciona perfeitamente, 

assim como utilizada nesta dissertação. 

  

3.2.5) Diagênese 

Caracteriza-se por diagênese todos os processos físicos, químicos e 

bioquímicos que alteram as rochas sedimentares durante ou após a sua deposição 
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sem considerar os processos de metamorfismo em altas pressões e temperatura 

(Scholle & Ulmer-Scholle, 2003).  

Choquette & Pray (1970) definiram três estágios para esse processo: 

1) eodiagênese: atuante após a deposição e normalmente a pequena 

profundidade, diretamente influenciada pelo ambiente deposicional e/ou pela 

circulação de água superficial (marinha ou meteórica) e por baixas pressões e 

temperaturas; 2) mesodiagênese: atuante após o “soterramento efetivo”, ou seja, 

subsequente ao efetivo isolamento da superfície, sob influência de fluidos 

diagenéticos intersticiais modificados pelas reações com os minerais e sob influência 

de pressões e temperaturas crescentes; 3) telodiagênese: provocada pela re-

exposição de rochas que já estiveram soterradas às condições superficiais por 

soerguimento e erosão, associado a infiltração de águas meteóricas. 

 Os principais processos diagenéticos que afetam as rochas carbonáticas 

segundo Scholle & Ulmer-Scholle (2003) e Flügel (2004) são:  

Dissolução: quando ocorre a lixiviação de minerais instáveis, formando 

poros, vugs ou cavernas; 

Cimentação: são processos que levam à precipitação de minerais nos poros 

primários ou secundários a partir soluções supersaturadas nesses minerais; 

A ocorrência de estilolitos está ligada aos processos mecânicos e químicos, 

desencadeados pelo aumento da pilha de sedimentos durante o soterramento e 

aumento das condições de pressão e temperatura. 

Neomorfismo (Folk, 1965): refere-se à todas as transformações que ocorrem 

na presença de água por meio de processo de dissolução-reprecipitação entre um 

mineral e ele mesmo ou um polimorfo. 

Recristalização: referem-se às mudanças no tamanho, forma ou orientação 

da rede do cristal, sem mudar a mineralogia. A mudança gradual de aragonita em 

calcita é um exemplo deste processo; 

Dolomitização: processo de transformação completa ou parcial dos minerais 

originais da rocha em dolomita. 



54 

 

     

 

Micritização: Processo pelo qual bioclastos são alteradas por algas 

endolíticas, fungos e bactérias. Os grãos esqueletais são perfurados e os buracos 

formados são preenchidos por sedimentos de granulação fina ou cimento. Se a 

atividade dos micróbios endoliticos é intensa, os grãos são completamente 

micritizados e a natureza original do esqueleto é difícil de determinar. Esse processo 

é considerado um tipo de substituição conforme descrito por Bathurst (1975). 

Bioturbação: O termo bioturbação (Bioturbation) foi proposto para 'todos os 

tipos de deslocamento dentro de sedimentos e solos produzidos pela atividade de 

microrganismos e plantas '(Richter 1936). Pedley (1992) define bioturbação (Bio-

retexturing) como os processos pelos quais biotas escavadores pode modificar ou 

transformar texturas originais por realocar volumes significativos de sedimento não 

litificados para dentro ou fora de acamadamentos sedimentares. 

Os principais controles da diagênese em carbonatos são a mineralogia e a 

química do cristal, a química da água dos poros, o movimento das águas, as taxas 

de dissolução e precipitação, tamanho dos grãos e a interação com substâncias 

orgânicas. O tamanho e os caminhos que as reações diagenéticas seguirão são 

determinados pela: estabilidade termodinâmica dos minerais sendo dissolvidos ou 

precipitados (Maclnnys and Brantley, 1992 apud Flügel, 2003), o estado de 

saturação do fluido diagenético e a área da superfície para reação. 

Os principais processos e ambientes diagenéticos descritos em rochas 

carbonáticas estão relacionados e ilustrados na Figura 24. 
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Figura 24 - Ambientes diagenéticos principais em rochas carbonáticas (Flügel, 2003). 

 

Com os mais recentes avanços na petrografia de rochas carbonáticas 

envolvendo o reconhecimento de componentes aloquímicos e o aprofundamento dos 

estudos diagenéticos, relacionados à criação do espaço poroso, Lindsay (2010) 

definiu um esquema pragmático de classificação da porosidade, dividindo-a em 

microporosidade (poros<4µ), mesoporosidade (30 µ >poros>4 µ), macroporosidade 

(poros>30 µ) e megaporosidade (poros>30 µ). A análise dos estágios diagenéticos 

(eo, meso ou telodiagênese) leva a ocorrência de processos de dissolução, 

cimentação, neomorfismo, recristalização e dolomitização, processos estes que 

estão intrinsecamente ligados com o aumento ou diminuição da quantidade de 

porosidade, principalmente nas rochas carbonáticas, dada a maior instabilidade dos 



56 

 

     

 

minerais carbonáticos, nomeadamente calcita, aragonita, calcita magnesiana e 

dolomita. 

3.2.6) Quadro para descrição petrográfica 

As descrições petrográficas realizadas nesta dissertação seguiram o 

modelo do quadro abaixo. Nele são contempladas as principais informações 

microscópicas que auxiliam na interpretação paleoambiental e dos padrões 

diagenéticos, além das características permoporosas que auxiliam na interpretação 

da qualidade reservatório. 

O processo de dolomitização está em evidência, dado que este processo 

diagenético tem fundamental importância na evolução diagenética dessa unidade. 

Quadro 1 - Modelo de quadro utilizado para descrições petrográficas. 

Afloramento: Lâmina: R24BF-1 

Nome da Rocha: Doloespatito  

Grãos: Relíquias de grãos arredondados variando de 0,6 a 3,6 mm. 

Tipo de Matriz: Remanescente de matriz micrítica. 

Tipo de Cimento: Ausente. 

Empacotamento: ---- 

Dolomitização: Intensa, cristais anédricos a subeuédricos. O processo de dolomitização 
afetou tanto a matriz, quanto os grãos. A cristalinidade da dolomita da matriz é mais fina, de 

≅ 40 µm, enquanto que a cristalinidade da dolomita dos grãos é de ≅ 100 µm. 

Porosidade: 
(não tingida) 

Seleção:  
Mal 
selecionada. 

Energia 
Deposicional: 
---- 

Ambiente Deposicional: 
---- 

Diagênese: Dolomitização intensa. 

Comentários: Presença de óxido de ferro. 

Fotomicrografias: 

  
Doloespatito. A) Aspecto geral da rocha. B) Notar a presença de relíquias de grãos arredondados. 

Polarizadores paralelos.  

A B 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1) INTERPRETAÇÃO DE PERFIS LITOESTRATIGRÁFICOS SOB A ÓTICA DA 

ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS - AFLORAMENTOS 

Nesta seção serão discutidos os aspectos descritivos em meso e micro 

escalas dos afloramentos estudados, a partir da seção geológica levantada. 

A partir das descrições petrográficas pôde-se obter as características 

petrológicas e petrofísicas das rochas aflorantes da Formação Riachuelo na área de 

estudo, além de possibilitar uma interpretação estratigráfica de alta resolução. Como 

descrito nos trabalhos de campo, os afloramentos da seção geológica levantada na 

área (Figura 1) passam de essencialmente siliciclásticos com pouca contribuição 

carbonática (às vezes misto/híbrida) a noroeste (R22, R23, R24, R80) para 

puramente carbonáticos à sudeste (Pedreiras Carapeba, Brejo e Mata de São José). 

Para melhor entendimento da ocorrência destas litologias, os afloramentos serão 

descritos por setores. 

 

4.1.1 Povoado Bonfim 

4.1.1.1 Aspectos macroscópicos 

Os afloramentos estudados neste trabalho, como dito anteriormente, 

compõem uma seção geológica NW-SE. Os afloramentos a noroeste, localizados na 

área do povoado Bonfim, apresentam de modo geral uma seção basal 

essencialmente siliciclástica, passando a calcarenitos ooidais a oncoidais com 

siliciclásticos, além de bioclastos marinhos (Turritelas, equinoides, biválvios, etc.) 

(Figura 25). 

Detalhadamente, os depósitos da base são de conglomerados polimíticos, 

marrom avermelhados, mal selecionados, desorganizados, de geometria lenticular, 
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com alta frequência de seixos de quartzitos, de tamanhos variando de 1 a 5 cm, de 

bem arredondados e baixa esfericidade e matriz de areia grossa. Apresentam seixos 

imbricados e aparente gradação normal (Figura 26), tem estrutura friável devido a 

pouca cimentação. 

Estas características texturais permitem associar estes depósitos a um 

sistema deposicional de leques aluviais sub-aquosos que formam pequenos deltas, 

por vezes com fluxos de detritos. 
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F i g u r a  2 5  -  V i s t a  g e r a l  d o  a f l o r a m e n t o  R 2 2 ,  c o m  p o s i c i o n a m e n t o  d a s  s u a s  p r i n c i p a i s  l i t o f á c i e s .  
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Figura 26 - Conglomerados polimíticos do Membro Angico, notar imbricação de alguns 

seixos. 

Sobrepostas a estas camadas iniciais, ocorrem arenitos conglomeráticos 

cinzas esbranquiçados, com seixos diversos de menor tamanho (1 a 3 cm) do que 

nas camadas basais, com bioclastos de moluscos do gênero Turritelas (Figura 27). 

Apresentam gradação inversa e estratificação cruzada, muito cimentado. Estes 

depósitos podem ser interpretados como sendo fluxos canalizados na parte distal de 

uma planície deltaica, porém, mais consolidada do que no momento anterior. 

Em sequência, sobrepostos, apresentam-se arenitos médios a grossos, 

maciços, creme amarelado, micáceo, bioclásticos, com fragmentos vegetais, e 

seixos de quartzo dispersos. Observou-se também vugs preenchidos por calcita. Os 

elementos constituintes como os fragmentos vegetais e os bioclastos podem indicar 

um ambiente continental inundado com afinidade marinha, como uma planície 

deltaica, com desenvolvimento de vegetação. A camada sobreposta apresenta 

calcarenito grosso, cinza amarronzado, mal selecionado, bioclastos diversos 

(bivalves, equinoides, gastrópodes). Ocorrem lentes de oncoides e por vezes 
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apresentam rodolitos, que são estruturas oncoidais compostas (Figura 28 e Figura 

29). O núcleo dos oncoides pode apresentar bioclastos e por vezes grãos 

siliciclásticos, estando os últimos presente na matriz da rocha. Estas lentes de 

oncoides apresentam gradação normal, o que evidencia uma resedimentação destes 

elementos, transportando-os do seu local de origem, talvez por ondas de 

tempestades. Interpreta-se que a parte carbonática deste aforamento tenha sido 

depositada em ambiente de shoreface superior. 

 

Figura 27 - Arenito conglomerático cinza cimentado a bioclastos de moluscos Turritelas, 

notar gradação inversa. 
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Figura 28 - Calcirruditos bioclásticos com oncoides, por vezes múltiplos (rodolitos). 

 

Figura 29 – Detalhe do calcirrudito bioclástico com rodolitos da Figura 28. 
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Figura 30 – Perfis litoestratigráficos dos afloramentos R22 e R23. Notar na sua parte 

superior a presença de hemiciclos transgressivos, que significam aumento da influência marinha, com 

a deposição de oncoides e ooides, além de bioclastos diversos. 

 

4.1.1.2 Aspectos microscópicos 

Esta área caracteriza-se por uma sedimentação de caráter misto. Os 

afloramentos R22 e R23 têm na base o predomínio de componentes siliciclásticos, e 

no topo, Grainstones bioclásticos com ooides e oncoides. 

No R22, de modo geral, em sua parte carbonática mista há o predomínio 

de Packstones e wackestones, ambos peloidais, com terrígenos, de empacotamento 

normal a frouxo, com grãos de quartzo angulosos a subangulosos, variando de 0,1 a 

2,4 mm de tamanho. Estão presentes fragmentos de bivalves e equinoides. Não 

apresentam cimentação expressiva. Os principais processos diagenéticos 



64 

 

     

 

identificados foram micritização, compactação e dissolução, ocorrendo 

predominantemente nesta ordem, e define desta forma sua paragênese diagenética. 

Apresenta baixa porosidade, e quando existente, é do tipo móldica (dissolução de 

bioclastos) e raramente intergranular, resultando em baixa conexão dos poros. O 

óxido de ferro identificado está associado à exposição durante eventos 

telodiagenéticos, assim como a pouca dissolução. 

  

 

Figura 31 – Fotomicrografias da lâmina R22BF-1, referente ao afloramento R22. 

Packstone peloidal com terrígenos. A) Aspecto geral da lâmina. B) Oncoides mal formados. C) 

Ostracode. (Polarizadores paralelos) 

 

A B 

C 
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Figura 32 - Fotomicrografias da lâmina R22BF-2, referente ao afloramento R22. 

Wackestone peloidal com terrígenos. A) Vista geral da rocha. B) Molusco biválvio. (Polarizadores 

paralelos) 

 

Figura 33 – Fotomicrografia da lâmina R22BF-3. Wackestone peloidal com terrígenos. 

Aspecto geral da lâmina. (Polarizadores paralelos) 
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Figura 34 - Fotomicrografias da lâmina R22BF5, referente ao afloramento R22. 

Wackestone peloidal com terrígenos. A) Textura da rocha. B) Rodolito. C) Gastrópoda (seta azul) e 

bioturbação(?) circundado em amarelo e matriz micrítica. (Polarizadores paralelos) 

O afloramento R23 apresenta Grainstones em sua parte carbonática, 

numa sucessão para o topo de micropeloidais, oncoidais e ooidais. Nota-se nestes 

depósitos o aumento da energia em relação aos outros afloramentos desta área, 

devido à predominância de rochas com cimento em seu arcabouço, ao invés de 

micrita, em arcabouço de empacotamento normal a frouxo. Seus principais 

bioclastos são: micropeloides, ooides micritizados. Frequentes grãos siliciclásticos 

finos e angulosos de quartzo, feldspato e micas. Estão presentes oncoides regulares 

com até 3,5mm, com núcleo de peloides, moluscos biválvios e indistintos, além de 

fragmentos de ossos, artrópodos, filamentos de bioclastos e gastrópodes e raros 

equinoides. Das três lâminas descritas apenas uma se diferencia das demais (R23-

2C) devido à ocorrência de fragmentos de algas verdes Dascicladaceas e Algas 

vermelhas Marinellas, o que sugere uma leve mudança no ambiente deposicional. A 

porosidade é incipiente, e quando existente é do tipo intergranular, mas com baixa 

conectividade. 

A paragênese diagenética pode ser descrita como precipitação de 

cimento de calcita em franja isópaca, precipitação de cimento de calcita micro 

A B 

C 
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granular entre os grãos, deposição de micrita secundária devido a entrada de água 

suja e dissolução incipiente. Na lâmina R23-3, localizada na parte superior do perfil 

litológico, dissolução incipiente gerando porosidade móldica completa a paragênese 

neste afloramento. Este evento de dissolução deve estar associado à telodiagênese, 

dissolução por intemperismo. 

A partir das características apresentadas nos parágrafos anteriores pode-

se avaliar como muito baixa a potencialidade reservatório para as rochas da área do 

povoado Bonfim, dadas suas feições diagenéticas que obliterou o espaço poroso 

primário, e não criou porosidade secundária efetiva. 

 

  

 

Figura 35 - Grainstone micropeloidal com terrígenos (R23-1B). Notar a baixa 

macroporosidade em lâmina. Em A ooides e oncoide, em C, oncoide com bioclasto de molusco no 

núcleo. (Polarizadores cruzados) 

A B 

C 
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Figura 36 - A) Grainstone oncolítico bioclástico, alga verde Dascicladácea no núcleo do 

oncoide. B) Gastrópodes como núcleo de oncoide. C) Intraclasto de possível microbial. D) Grãos 

orientados com ciclo de granodecrescência e grãos orientados (Lâmina R23-2C). (A, C e D com 

polarizadores paralelos) 

A B 

C D 
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Figura 37 - Nas fotomicrografias A e B, Grainstone oolítico. Em C, placa de equinoide no 

arcabouço oolítico. (R23-3). (Polarizadores paralelos) 

Interpretação: A descrição litológica das camadas aqui apresentadas 

indica que para o topo da seção ocorre um aumento da contribuição marinha 

carbonática na sedimentação destes depósitos. Este fato, associado à história 

sedimentar desta unidade, evidencia o estabelecimento de uma estreita plataforma 

com sedimentação carbonática acima dos depósitos continentais. Na escala de 

afloramento, pode tratar-se de sucessivos ciclos transregressivo em 6ª ordem, 

resultando em um processo de afinidade transgressiva (Figura 30).  

A interpretação estratigráfica realizada em nível de camadas, a partir de 

seus constituintes, mostra momentos de raseamento e afogamento deste intervalo, 

devido às mudanças no ambiente deposicional. Quando do predomínio de 

constituintes siliciclásticos grossos, como os conglomerados, sabe-se que a 

influência continental é maior, e a tendência é de preenchimento do espaço de 

acomodação em um hemiciclo regressivo até o próximo evento de subida do nível 

A B 

C 
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de base (transgressão). Quando da presença de elementos marinhos, percebe-se 

esta subida, a exemplo dos perfis R22 e R23, o qual apresenta em seu topo 

calcarenitos bioclásticos com ooides. Em uma frequência menor, os afloramentos 

deste setor da seção geológica apresentam uma regressão na parte inferior, limitada 

pela SRM, e tem um padrão transgressivo na parte superior, o qual não é possível 

verificar o seu final, marcado pela STM, por este motivo seu topo é delimitado por 

uma linha pontilhada (Figura 30). 

 

4.1.2 Estação Coqueiro 

4.1.2.1 Aspectos macroscópicos 

Na região conhecida por estação Coqueiro, o afloramento que localiza-

se no trend da seção confeccionada é o R80. Contempla uma seção vertical de 

aproximadamente 61 m, mas descontínua em sua construção, pois parte da seção 

não é aflorante, sendo esta calculada em aproximadamente 30 m. Sua interpretação 

é similar à dos afloramentos do povoado Bonfim sendo composto essencialmente de 

sedimentos siliciclásticos da base até a metade do perfil, interpretados como leques 

aluviais subaquosos, depositados por vezes em uma estreita planície deltaica. 

Passa a apresentar constituintes carbonáticos, como bioclastos diversos e ooides, 

na sua metade superior, sendo estes de ambiente de shoreface numa plataforma 

com afinidade calcária. Estes sedimentos se alternam com camadas de arenitos 

médios com restos vegetais (afinidade continental) e calcirruditos bioclásticos com 

oncoides formando as parassequências em 5ª ordem (Figura 42). 



71 

 

     

 

 

Figura 38 - Arenito grosso conglomerático, marrom claro, com seixos milimétricos a 

decimétricos. 

 

Figura 39 - Calcarenitos oncoidais bioclástico, bem selecionado, com grãos 

siliciclásticos. 
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Figura 40 - Arenito fino marrom claro com restos vegetais. 

 

Figura 41 - Calcarenito marrom claro com oncoides compostos. 
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4.1.2.2 Aspectos microscópicos 

Este afloramento tem em sua sucessão estratigráfica a ocorrência de 

litologias de forma similar aos afloramentos descritos anteriormente. Na base 

apresenta rochas siliciclásticas variadas, arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos, sem bioclastos. Para o topo, ocorrem rochas de caráter híbrido, ou seja, 

calcários bioclásticos com grãos siliciclásticos, e também arenitos bioclásticos com 

restos vegetais. Sobre esta parte da sucessão, seguem as descrições 

microscópicas. 

A primeira camada de calcário, em 33 m (Figura 42), é um Packstone 

oolítico/oncolítico, com leve compactação resultando em contatos tangenciais entre 

os oncoides e ooides, e está parcialmente micritizado. Em seguida passam a um 

Grainstone/Packstone oncolítico, com algumas feições estilolíticas. Apresenta 

gastrópodes e peloides como núcleos de oncoides. Na camada da amostra R80-5 

ocorre um mudstone rodolítico (Figura 43), rocha composta por diversos fragmentos 

de microbial em matriz micrítica, com bioclastos de gastrópodes e bivalves, por 

vezes como núcleo dos oncoides. Suas características remetem a um forte 

retrabalhamento de um boundstone de algas vermelhas, e deposição em shoreface, 

juntamente com grãos siliciclásticos (principalmente quartzo). 

Próximo ao topo do afloramento afloram Mudstones com matriz micrítica 

peloidal, com foraminíferos planctônicos espiralados, raros fragmentos de 

gastrópodes, equinoides e ostracodes. Grãos de quartzo em tamanho argila. Na 

ultima camada de calcirrudito, aflora um Packstone de microbial, com algas 

vermelhas, grãos de quartzo e raros foraminíferos. 

Sua paragênese diagenética contempla micritização, precipitação de 

calcita em eodiagênese. Feições estilolítcas descritas remetem a soterramento da 

seção, com compactação mecânica, e por último ocorreu dissolução incipiente, 

piritização e oxidação em telodiagênese. Em termos de porosidade, toda a parte 

superior do perfil apresenta baixa macroporosidade, pois não se observa conexão 

entre poros. É perceptível que a microporosidade seja responsável pela porosidade 

total da rocha. Por estas características, a qualidade como rochas reservatórios 

desta parte é baixa.  
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Figura 42 - Perfil litológico do afloramento R80 com a indicação das superfícies-chave e os ciclos T-R delimitados. 
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Figura 43 - A e B- Packstone oolítico oncolítico, notar os oncoides quebrados por 

compactação mecânica; C- Rodólitos com estrutura microbial; D- Marinella ocorre no núcleo do 

rodólito; E e F- Mudstone floculado bioclástico, com foraminífero bentônico. (Polarizadores paralelos 

em B, D e E) 

 

 

 

A 
B 

C D 

E F 
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Sequência elementar: Esta parte da seção geológica contempla uma 

sucessão de associação de fácies (AF) de calcarenitos oncoidais/ooidais 

bioclásticos passando a arenitos finos a médios bioclásticos com matéria orgânica 

que se repetem sucessivas vezes. Pode-se interpretá-la como uma sequência 

elementar da parte noroeste aflorante da Formação Riachuelo (Figura 44). No topo 

do hemiciclo transgressivo tem-se a STM e na parte superior do hemiciclo regressivo 

está marcada a SRM. Por vezes pode-se encontrar mudstones no topo do ciclo 

transgressivo, evidenciando máximo afogamento com fácies carbonáticas finas, 

como no afloramento R80. 

 

Figura 44 - Sequência elementar para os afloramentos das regiões noroeste e central da 

seção geológica estudada. 
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4.1.3 Região Central 

4.1.3.1 Aspectos macroscópicos 

Próximo à região central da seção geológica, ocorre o predomínio de uma 

sedimentação siliciclástica fina, como folhelhos e/ou argilitos, intercalados com 

arenitos muito finos, micáceos, por vezes com cimento carbonático, que junto aos 

sedimentos finos remetem às laminações do tipo swaley. Compõe uma seção de 

aproximadamente 30 m, onde foram descritos os afloramentos R85 e R86 (Figura 45 

e Figura 46). Apresenta, por vezes, acumulações localizadas de conchas de bivalves 

e gastrópodes, evidenciando episódios de escorregamentos subaquosos similares 

aos turbiditos, causados possivelmente por instabilidade tectônica, os quais carreiam 

de forma não seletiva bioclastos diversos, depositando-os em partes mais profundas 

da bacia. Estes depósitos podem ser interpretados como de ambientes marinho 

profundo em offshore. 

 

Figura 45 - Argilitos de cor amarela ocre com camadas de arenitos muito finos 

bioclásticos do afloramento R85, similar ao afloramento R86. 
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Figura 46 - Arenitos muitos finos marrons com restos vegetais e bioclastos, afloramento 

R85. 
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Figura 47 - Perfil litoestratigráfico do afloramento R86, no qual predominam argilitos, com 

bioclastos e restos vegetais, intercalados por lentes de arenito muito fino, por vezes calcilutitos, 

sedimentos comuns na região central da seção geológica. 
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4.1.3.2 Aspectos microscópicos 

Esta área da seção estudada caracteriza-se pela ocorrência de argilitos 

(por vezes arenitos muito finos a síltico) com cimento carbonático incipiente, 

predominantemente quartzoso, com micas, descritos petrograficamente como 

argilitos micáceos com bioclastos. Os fósseis predominantemente identificados 

indicam sedimentação em ambiente marinho profundo, a exemplo de foraminíferos 

planctônicos espiralados (favuselas) (Figura 48), radiolários, com episódicos aportes 

de componentes de ambiente raso (placas de equinoides, ostracodes, fragmentos 

de gastrópodes e moluscos biválvios) (Figura 49). Seu arcabouço é fechado, 

compactado, por vezes com feições estilolíticas, e consequentemente com pouca 

macroporosidade. Desta forma, a permeabilidade é afetada dada a baixa 

conectividade dos poros. 

Seu aspecto diagenético mais evidente é a oxidação que forma óxido de 

ferro (cor marrom) nos espaços porosos restantes, em evento telodiagenético, 

relacionado ao retorno dessas rochas às regiões próximas à superfície e 

consequente exposição, por soerguimento tectônico. Processos de dissolução são 

pouco atuantes, identificados pela dissolução da estrutura de ooides (Figura 50). 

  

Figura 48 - Foraminíferos planctônicos favuselídeos que remetem a uma sedimentação 

em ambiente marinho profundo. (Polarizadores paralelos) 
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Figura 49 - Crinoides e equinoides (à esquerda), e bioclastos diversos à direita. Notar 

caráter não seletivo dos depósitos. (Polarizadores paralelos) 

 

Figura 50 - Dissolução seletiva de ooides e matriz bastante oxidada, geral à esquerda, 

em detalhe à direita. (Polarizadores paralelos) 

Interpretação: estratigraficamente estes afloramentos indicam episódio 

de forte subida do nível do mar, que afogou a plataforma continental e a plataforma 

marinha rasa. Para o intervalo estudado pode-se interpretar como uma superfície de 

transgressão máxima de baixa frequência. 

Da parte noroeste à central da seção geológica interpreta-se uma gradual 

transgressão das associações de fácies de sistemas marinhos rasos sobre a parte 

continental siliciclástica, até um intenso episódio de afogamento marcado pelos 

afloramentos R85 e R86, os quais apresentam fácies e fósseis de ambiente marinho 

profundo. Este episódio está marcado em toda a região e pode ser visto em outros 

afloramentos dispostos lateralmente à seção geológica levantada. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PARTE CARBONÁTICA 

Após os afloramentos descritos anteriormente, a seção geológica de 

afloramentos estudada cruza um importante limite tectônico para o Baixo de Divina 

Pastora, passando a configurar um intervalo completamente carbonático que, ao 

interpretar os poços, verifica-se que atingem profundidades de até 550 m no poço 

GALP quase que continuamente desde a superfície. 

Nesta região em um trend SW-NE em torno da área de estudo, afloram os 

calcarenitos ooidais e oncoidais bioclásticos, de cor bege a cinza esbranquiçados, 

por vezes dolomitizados, conhecidos litoestratigraficamente como Membro Maruim. 

Importantes ocorrências de bioconstruções de algas vermelhas também são 

conhecidas nessa região, como nas localidades Massapê e Pedra do Padre, no 

município de Laranjeiras. Estas bioconstruções têm uma sequência elementar 

diferente da que será apresentada, marcadas pelas suas ocorrências como registro 

do início do hemiciclo transgressivo, sobrepostos por hemiciclos regressivos 

marcados por Grainstones de shoreface. aproximando-se do tipo 9 de Lerhmann 

and Goldhammer (1999) (Figura 16), como acontece na localidade Massapê, 

próximo ao afloramento Carapeba. 

A seção geológica contempla nesta área dois afloramentos: Mata de São 

José (MSJ), Carapeba. 

 

4.1.4 Pedreira Mata De São José 

4.1.4.1 Aspectos macroscópicos 

Nos afloramentos MSJ 1 e 2 afloram predominantemente calcarenitos 

oncoidais (Grainstones) de cor bege clara a branca, com bioclastos dispersos. O 

afloramento apresenta camadas com geometria tabular, com espessuras médias de 

30 cm, e representa o registro da sedimentação de extensas barras carbonáticas, 

em bancos oncoidais na parte rasa da plataforma carbonática. Apresenta diferentes 

graus de dolomitização em toda sua extensão, estando em alguns níveis até mesmo 

completamente dolomitizado. 
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Estratigraficamente, é um afloramento de difícil interpretação sem o 

auxílio da descrição petrográfica, isto quer dizer que macroscopicamente suas 

variações não podem ser notadas. Mesmo se considerarmos a espessura e o ritmo 

deposicional das camadas, mudanças não são percebidas. Dada esta uniformidade 

em sua textura macroscópica, pode-se apenas interpretar uma estabilidade da linha 

de base, nível do mar, para estes depósitos, que registram um padrão deposicional 

agradacional, ou seja, registram a manutenção do sistema carbonático de bancos 

rasos. 

 

 

Figura 51 - Fotografia de parte da Pedreira Mata de São José, no lado esquerdo da foto 

notar geometria tabular das camadas. 
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Figura 52 - Perfil litológico da pedreira MSJ e seus ciclos T-R interpretados, segundo Pereira, F. M. C. C. (2013).
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4.1.4.2 Aspectos microscópicos 

O afloramento pedreira Mata de São José apresenta dois perfis 

litoestratigráficos. Ambos apresentam um intervalo semelhante em sua sucessão 

estratigráfica, os quais compreendem uma espessura de aproximadamente 16 m, 

distantes cerca de 180 m. No total, foram descritas 55 lâminas petrográficas, as 

quais definiram na base um Packstone oolítico/oncolítico por vezes parcialmente 

dolomitizado. Sobreposta a esse pacote, ocorre um espesso intervalo de um 

Packstone com algas vermelhas e verdes, também por vezes parcialmente 

dolomitizado. Próximo ao topo do perfil MSJ-2, ocorrem um pacote de camadas de 

1,50 m de Grainstone oolítico/oncolítico. A sucessão se correlaciona até a 

camada superior de Packstone oolítico/oncolítico por vezes parcialmente 

dolomitizado, pois não há mais exposição no perfil MSJ-2. A seção finaliza-se com a 

ocorrência apenas no perfil MSJ-1 de um pacote de wackestone oncolítico 

bioclástico com 1,2 m de espessura e packstone oolítico/oncolítico com 2 m. 

As feições diagenéticas mais expressivas são dolomitização, infiltração de 

micrita secundária e cimentação de cimento em franja. A primeira acontece em todo 

o perfil estudado, distribuído parcialmente ao longo da seção, gerando cristais 

subédricos muito finos até cristais euédricos. A partir da paragênese aqui definida, 

pode-se associar este processo aos eventos de infiltração de água meteórica 

associada à telodiagênese destas rochas, dado o longo período de exposição destes 

afloramentos à esta condição. 

A precipitação de cimento calcítico em franja deve estar associado aos 

períodos de soterramento raso desta seção, relacionado à zona freática marinha. A 

saturação de CaCO3 dos fluidos percolantes precipitam a partir do soterramento, o 

qual quanto mais rápido, menos propício ao crescimento dos cristais. 

Na ordem de ocorrência no trend NW-SE da seção geológica, o 

afloramento da Pedreira Carapeba é o próximo, a qual apresenta uma sucessão de 

depósitos carbonáticos mais complexa, que será descrita a seguir. 

Interpretação: O ambiente deposicional deste afloramento pode ser 

interpretado como de bancos rasos, e refletem um período de estabilidade ou leve 
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subida do nível de base, acompanhado pela fábrica carbonática, resultando em um 

padrão deposicional que tende à agradação. 

 

 

Figura 53 - Packstone Oolítico com terrígeneos. A) Aspecto geral da rocha. B) Oólito com 

estrutura radial e concêntrica. (Polarizadores paralelos) 

 

Figura 54 - Packstone Oolítico com terrígeneos. A) Aspecto geral da rocha 

(Polarizadores cruzados). B) Oncoide (Polarizadores paralelos). 

 

4.1.5 Pedreira Carapeba 

4.1.5.1 Aspectos macroscópicos 

A Pedreira Carapeba tem em sua frente principal uma exposição de 

aproximadamente 17 m de altura por 100 m de largura, na qual foi levantado um 

perfil litológico. Em outras duas frentes menores foram levantados mais 2 perfis. 

B A 

A B 
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Estas três frentes foram nomeadas PC1, PC2 e PC3 respectivamente. Nos três 

perfis foram coletadas amostras e confeccionadas lâminas petrográficas. 

Na parte mais inferior da pedreira, setor do perfil PC1, ocorrem 

calcarenitos finos a médios, gradando entre calcirruditos e calcarenitos 

grossos de geometria lenticular a levemente tabular, num total vertical de 

aproximadamente 3 m, com boa continuidade lateral. As variações de espessura das 

camadas, que diminuem para o topo, mostram ciclos de raseamento ascendente 

(Figura 56). Seus principais constituintes macroscópicos são bioclastos (moluscos 

bivalves e outros) e ooides. Internamente apresentam algumas estruturas visíveis, 

como estratificações cruzadas e bioturbação tipo Thalassinoides. São encontradas 

também marcas onduladas capeadas por uma camada de folhelho (Figura 57). 

Estas estruturas evidenciam sistemas carbonáticos marinhos de água rasa, em 

ambiente de laguna à bancos rasos na margem da rampa. O perfil de raios-gama 

marca com clareza a radiação esperada para a camada de folhelho. 

 

Figura 55 - Detalhe das fácies do perfil PC1: marcas onduladas assimétricas formadas 

por correntes de tração e modeladas por ondas. 
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Figura 56 - Foto do nível basal da pedreira, perfil PC1, calcarenitos bioclásticos. 

 

Figura 57 – Perfil litológico esquemático da frente PC1A. Topo do hemiciclo 

transgressivo no folhelho marinho profundo, e hemiciclo regressivo acima com depósitos de bancos 

rasos em margem externa. 
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Na parte média, denominada de PC2, aflora uma sucessão de 

calcarenitos finos a médios ooidais, pouco bioclástico, depositados em barras 

carbonáticas formadas em ambiente marinho raso de média a baixa energia, 

separados por uma camada de marga dolomitizada (0,75 m), com restos vegetais 

(Figura 58), totalizando 7,5 m. Apresentam geometria externa lenticular. 

Pode-se notar o aumento da espessura das camadas para o topo 

(thickning-upward), na segunda parte do perfil PC2 após a ocorrência da marga 

dolomitizada, mostrando o afogamento progressivo deste intervalo, num ciclo de 

caráter transgressivo.  

 

Figura 58 - Perfil PC2A da Pedreira Carapeba. Hemiciclo regressivo até os mudstones 

de laguna, afogados pelos depósitos de margem externa. 
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Figura 59 - Contato entre nível de marga dolomitizada e camadas de calcarenitos (Perfil 

PC2A). 

A parte superior é a mais espessa e como foi dito anteriormente é 

denominada de PC3 (Figura 60). São aproximadamente 17 m de calcarenitos finos a 

médios, ooidais, bioclásticos, com intraclastos e grãos terrígenos (quartzo e 

feldspato). Tem geometria externa geralmente lenticular. Os bioclastos 

predominantes são bivalves, gastrópodes, ostreídeos, raros equinoides, e 

amonoides. É possível observar em vários níveis fragmentos de algas vermelhas. 

Possui um intervalo de margas dolomitizadas, as quais apresentam excelente 

continuidade lateral, e marcam um limite de parassequências. Em alguns níveis 

apresenta estratificações cruzadas e plano-paralela (Figura 61), evidência de 

transporte de sedimentos e retrabalhamento por ondas. Esse intervalo foi descrito 

pelos integrantes do Projeto "CAMURES - CARAPEBA" no ano de 2011 com a 

técnica de rapel. 

Em geral, o afloramento apresenta boa porosidade vugular, que está 

associada, por exemplo, à ocorrência de fósseis de gastrópodes Peruviella dolium, 

cuja carapaça com câmaras grandes propicia a formação de vugs (Figura 62). As 
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camadas são predominantemente maciças, com poucas estruturas internas visíveis, 

apresentando apenas raras bioturbações e estratificações cruzadas de baixo ângulo. 

Apresenta também bioacumulação de ostreídeos localizada em nível próximo do 

topo (Figura 63). 

  

Figura 60 - Vista geral do nível PC3. Camada cinza mais clara é de marga dolomitizada 

e apresenta boa continuidade lateral. (Acervo Prof. Paulo Tibana) 

 

Figura 61 - Calcarenitos com estratificações plano-paralelas. (Acervo Prof. Paulo Tibana) 

1,5 m 
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Figura 62 - Gastrópodes Peruviella dolium acumulados em nível de calcarenitos. A 

presença deste tipo de fósseis favorece o surgimento de porosidade intrapartícula. (Acervo Prof. 

Paulo Tibana) 

 

Figura 63 - Calcirrudito com acumulação de ostreídeos próximo ao topo do nível PC3. 
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Dadas as características aqui apresentadas é possível interpretar os 

ambientes deposicionais desta pedreira como marinho raso carbonático, de 

depósitos que se alternam entre lagunares e de bancos rasos. A estratigrafia será 

melhor interpretada com os dados petrográficos, pois estes depósitos apresentam 

variações minuciosas em microescala que definem ambientes deposicionais mais 

específicos. 

Macroscopicamente, podemos interpretar apenas algumas 

parassequências. Na base do perfil PC1 interpretou-se uma parassequência 

delimitada pela camada de folhelho em 1,40 m, ou seja, por afogamento e deposição 

de sedimentos de águas mais profundas. Todas as outras parassequências 

interpretadas neste afloramento são marcadas por afogamentos, assim como elas 

são definidas, porém para este ambiente carbonático tais superfícies são marcadas 

não por folhelhos, mas por calcarenitos ooidais/oncoidais bioclásticos depositados 

sobre as margas dolomitizadas durante subidas do nível de base. No perfil PC2, 

como dito anteriormente, podemos perceber o gradual afogamento após a 

deposição da camada de marga, com o aumento da espessura dos calcarenitos 

para o topo do perfil. Os mesmos tipos de parassequências acontecem no perfil 

PC3. 

Os três perfis representativos de cada intervalo podem ser empilhados e 

interpretados conjuntamente. Com o auxílio da petrografia, são identificados 6 ciclos 

transregressivos, os quais são formados por curtas parassequências carbonáticas. 

De fato, dada a ordem destes ciclos, eles devem estar relacionados aos ciclos de 

Milankovitch, e são de, no mínimo, 5ª ordem. 

Estes ciclos representam pulsos deposicionais com avanços e recuos 

relativos do mar e aporte de sedimentos continentais numa região costeira rasa. Os 

depósitos da Pedreira Carapeba terminam com o domínio de uma sedimentação de 

características deposicionais mais marinhas e uma diminuição do aporte terrígeno 

do continente. 

Os perfis de raios gama para a coluna litológica composta para a 

sucessão litoestratigráfica estudada na pedreira Carapeba apresentam no geral 

baixos valores de radioatividade com alguns picos de magnitude razoável. Os baixos 
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valores de radiação gama são normais e já eram esperados em rochas de origem 

carbonática já que estas normalmente possuem poucos elementos radioativos na 

sua composição química. 

 

 

Figura 64 - Perfil esquemático para interpretação paleoambiental dos carbonatos 

depositados da Pedreira Carapeba com ocorrência de seus constituintes. (Garcia, A. J. V. 2015) 

 



95 

 

     

 

 

Figura 65 - Perfil litofaciológico composto da Pedreira Carapeba com a interpretação dos ciclos deposicionais. 



96 

 

     

 

 

4.1.5.2 - Aspectos microscópicos 

O afloramento da pedreira Carapeba caracteriza-se por um intervalo de 

aproximadamente 25 m de seção contínua. Afloram principalmente Grainstone/ 

Packstone oolítico oncolítico, Grainstone/Packstone peloidal bioclástico, wackestone 

peloidal parcialmente dolomitizado e doloespatitos. O principal ambiente 

deposicional interpretado para os depósitos é o lagunar, com pequenas variações 

para retaguarda de bancos, com aporte siliciclástico episódico. 

As feições diagenéticas mais importantes seguindo a paragênese 

diagenética aqui proposta são micritização, precipitação de franja ao redor dos 

grãos, infiltração de água depositando micrita, cimentação por calcita granular, 

dolomitização e por fim dissolução. 

Micritização e bioturbação são processos diagenéticos iniciais, os quais 

promovem o preenchimento do espaço poroso primário e destruição das estruturas 

sedimentares primárias respectivamente. Estão associados a eodiagênese, estágio 

inicial que se desenvolve com pouco soterramento, e pode estar associado a 

intervalos tanto progradacionais quanto retrogradacionais.  

O processo de cimentação por calcita granular neste afloramento é o mais 

importante e inicia logo após o início do soterramento dos depósitos, promovendo 

consequentemente a diminuição do espaço poroso. 

A dolomitização está presente em toda a seção colunar, e varia de 

intensa a parcial. Como em outras localidades da área de trabalho, este processo 

está associado principalmente à exposição das rochas em telodiagênese, visto que 

na paragênese diagenética este é interpretado como o penúltimo a ocorrer, antes 

apenas da dissolução. Diferente apenas no caso dos mudstones dolomitizados 

descritos como lagunares, resultado de dolomitização em mixing-water. 
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Figura 66 - Principais características petrográficas das rochas da Pedreira Carapeba. O 

código "PC" representa o nome da amostra. A) PC1A-1 Wackestone micropeloidal parcialmente 

dolomitizado. B) PC1A-3 Alga solenoporácea Picnoporidium. C) PC1A-4 Foraminífero aglutinante. D) 

PC1A-8 Grainstone peloidal intraclástico rudáceo  Presença de ooides em meio aos peloides. E) 

PC2A-4 Grainstone oolítico peloidal. aspecto geral. F) PC2A-3n Doloespatito (Mudstone). Aspecto 

geral da rocha. (Polarizadores paralelos) 

A B 

C D 

E F 
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Figura 67 - G) PC2A-10 Grainstone peloidal bioclástico rudáceo Alga vermelha 

solenoporácea Picnoporídium. H) PC3E-22 Floatstone oncolítico rudáceo parcialmente dolomitizado 

Algas vermelhas. I)PC3E-15 Doloespatito (Wackestone) Bimodal: Microdoloespatito a Doloespatito 

com porosidade intercristalina e vugular. J) PC3C-37 Ooides e neomorfismo da matriz. Grainstone 

(Packstone) oolítico oncolítico. L) PC3C-36 Notar presença de Foraminífero Aglutinante. Grainstone 

(Packstone) peloidal bioclástico. M) PC3C-25 Microdoloespatito Observar porosidade do tipo vugular. 

(Polarizadores paralelos) 

G H 

I J 

L M 
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Interpretação: A sucessão estratigráfica deste depósito registra a 

sedimentação em ambiente deposicional marinho raso, principalmente lagunar, 

como interpreta-se da ocorrência de foraminíferos bentônicos, ostracodes e 

peloides, além de gastrópodes e bivalves. Os bioclastos de algas vermelhas, dada a 

sua abundância, sugerem que bancos de bioconstruções algais estariam próximos a 

este ambiente, servindo de fonte de sedimentos para o mesmo, fruto do 

retrabalhamento pelas ondas. A base dos ciclos T-R são os Grainstones 

ooidais/oncoidais bioclásticos, quando se dá a subida do nível de base, e o topo são 

os mudstones dolomitizados de laguna, interpretados como o máximo 

progradacional destes ambientes deposicionais (Figura 68).  

Sequência elementar (parte carbonática): Na parte carbonática da 

seção geológica estudada, as associações de fácies de bancos ooidais/oncoidais 

marcam os episódios de transgressão marinha, sendo estes ambientes colmatados 

pela deposição de fácies carbonáticas finas (mudstones lagunares) por vezes 

dolomitizadas, as quais apresentam no topo a SRM. Por vezes, as fácies 

carbonáticas de lagunas podem ser substituídas por fácies de arenitos bioclásticos 

como os que ocorrem na base e no topo da pedreira Brejo, as quais representam 

fácies de leques deltaicos distais em laguna. 
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Figura 68 - Sequência elementar para a parte carbonática da seção geológica levantada. 

As fotos são exemplos de fácies como as que estão no perfil. 

 

SEÇÃO ESTRATIGRÁFICA DOS AFLORAMENTOS 

A Figura 69 ilustra a correlação estratigráfica proposta para a seção 

geológica estudada. Não contém toda a sucessão estratigráfica por ausência de 

dados, por isso as linhas vermelhas pontilhadas deixam em aberto sobre a 

espessura do pacote de rochas ausente. Diferentemente da SRM em preto que 

cruza os afloramentos R22, R23 e R80, nos quais as mudanças deposicionais são 

gradativas e foram mapeadas com clareza. 
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Figura 69 - Seção estratigráfica Norte/Sul (linha verde do mapa) que cruza todos os afloramentos estudados. Depois da falha, para sul, toda a seção carbonática passa a aflorar, e a 

parte respectiva aos afloramentos à norte estão sotopostos, abaixo da superfície hipotética STM "X". 
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4.1.7 - Interpretação dos perfis de raios gama nas áreas de calcário 

Como explicado anteriormente no tópico sobre a metodologia utilizada 

neste trabalho, o perfil de radiação gama é a ferramenta básica mais utilizadas para 

identificação de litologias siliciclásticas de granulometria fina (argilas, folhelhos, 

margas) de forma indireta. Porém, no desenvolvimento deste trabalho, observou-se 

que os picos positivos de raio gama identificados na Pedreira Carapeba não 

correspondem à ocorrência de folhelhos, como pôde ser observado durante o 

levantamento do seu perfil de campo. Estes picos estão associados aos mudstones 

dolomitizados e/ou às margas, litologias que apresentam grãos siliciclásticos 

(quartzo e feldspatos) em fração argilosa, característica verificada nas lâminas. 

O processo de dolomitização ocorre em toda a seção da pedreira 

Carapeba, de forma dispersa e de forma concentrada em camadas específicas, 

resultado principalmente do processo de dolomitização por misturas de águas 

(Figura 70). Está concentrada nas camadas de mudstones dolomitizados, como se 

pode observar no perfil litológico da Figura 65. As curvas de raios gama levantadas 

no afloramento Carapeba foram utilizadas na correlação entre as perfis litológicos de 

superfície e subsuperfície (perfis de poços). 

 

Figura 70 - Ilustração do processo de dolomitização por misturas de águas em rochas 

carbonáticas. (Tucker and Wright, 1990) 

Além de quartzo e feldspato, os mudstones dolomitizados têm em sua 

composição raros peloides, estas características são indicativas de ambiente 

deposicional lagunar, como mostrado na Figura 64. Estas lagunas, para o ambiente 
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deposicional carbonático considerado para a Formação Riachuelo, representam o 

máximo da progradação do sistema carbonático em direção ao depocentro da bacia, 

visto que estes são o ambiente deposicional mais proximal no contexto carbonático 

aceito neste trabalho. 

Diante do exposto, ao se utilizar como parâmetro os picos da curva de 

raios-gama composta da Pedreira Carapeba, pôde-se correlacionar a seção 

estudada com um intervalo em subsuperfície nos poços MAT-1 e GALP. A curva da 

Pedreira Carapeba tem na base 2 picos positivos, acima deles a curva apresenta 

uma forte queda nos seus valores, com uma espessura de aproximadamente 10 m. 

Para o topo, três picos positivos marcantes ocorrem, sendo o do meio o menor. 

Ao analisar os perfis de raios-gama dos poços estudados, pode-se notar 

que em apenas um trecho dos poços supracitados os mesmos picos acontecem, na 

mesma ordem e na mesa intensidade relativa. Eles estão a aproximadamente 250 

metros de profundidade em ambos os poços. No perfil MAT-1 a camada de folhelho 

na base do perfil composto da Carapeba encontra correspondente, mesmo com 

variação lateral de espessura, sendo assim uma forte evidência de correlação. 

No poço GALP, todo o intervalo do poço relacionado ao afloramento 

Carapeba é descrito como calcarenito fino a médio bege acinzentado, oolítico, 

bioclástico, pois é feita por amostras de calhas. Mas essa uniformidade só é aceita 

em uma grande escala. No detalhe dos perfis descritos em campo, as variações 

litológicas são como descritas no item anterior, o que não condiz com o perfil 

litológico de poço. Desta forma, pode-se interpretar que as variações existentes no 

dado de poço podem ser como acontece no afloramento Carapeba. 
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Figura 71 – Correlação dos perfis raios-gama da Pedreira Carapeba com o poço MAT-1. 

 

 

Figura 72 - Correlação da Pedreira Carapeba com o poço GALP através dos seus perfis 

de raios-gama. 

 

4.2 - INTERPRETAÇÃO DE PERFIS LITOESTRATIGRÁFICOS SOB A ÓTICA DA 

ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS - DOS POÇOS DA ÁREA DE ESTUDO 

As interpretações segundo a Estratigrafia de Sequências foram realizadas 

no intervalo referente às litologias descritas como pertencentes à Formação 

Riachuelo identificado nos perfis de poços. A partir da curva de raios-gama foi 
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possível definir as parassequências carbonáticas em subsuperfície, e a partir delas 

demarcar os ciclos transregressivos em alta, média e baixa frequências. 

As sequências de 3ª ordem foram definidas por Mendes (1994) e foram 

marcadas como referência no poço PB-1. 

MAT-1 

Este poço está localizado na região do povoado Mata de São José. Sua 

seção carbonática correspondente ao Membro Maruim tem aproximadamente 400 m 

de espessura, com intercalação de camadas de folhelhos ao longo deste intervalo. 

Dois ciclos transregressivos de 4ª ordem completos foram interpretados neste 

intervalo, além de um hemiciclo transgressivo no topo. 

O primeiro hemiciclo regressivo marca a implantação do sistema 

carbonático de água rasa na região deste poço. A forte tendência progradacional 

das suas parassequências está bem marcada pelo perfil de raios-gama, quando se 

dá o sucessivo empilhamento de valores baixos de radiação gama marcadas por 

afogamentos com camadas de folhelhos (Figura 73) até a profundidade de 245 m, 

quando acontece o início do segundo ciclo transregressivo. Este intervalo apresenta 

um ciclo de shallowing-upward, quando se dá a diminuição dos intervalos 

regressivos para o topo. Após este afogamento, outra tendência de raseamento 

acontece, sendo este o ponto onde foi marcado o datum (linha amarela) de 

correlação dos perfis neste poço. 
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Figura 73 - O hemiciclo regressivo da base marca a implantação do sistema carbonático 

de água rasa. Notar no topo o ciclo de shallowing-upward destacado com um quadro preto. 

Após o datum, um forte afogamento da seção carbonática marca o início 

de outro ciclo transregressivo. Uma espessa camada de folhelho seguida de uma 

outra mais fina apresentam alta radiação gama, até 200 m de profundidade, com 

uma forte tendência retrogradacional, por isso transgressiva. Após este evento, 

iniciam-se fortes ciclos regressivos com proeminentes tendências progradacionais 

nos perfis de raios-gama. Entre 160 e 60 m de profundidade é possível demarcar 

seis parassequências carbonáticas de 4ª ordem (Figura 74), que juntas formam 

outro ciclo de shallowing-upward. Após este importante hemiciclo regressivo, um 

acentuado afogamento da seção carbonática sotoposta está marcado pela 

sedimentação de espessas camadas de folhelhos, finalizando nesta localidade o 

registro da sedimentação da Fm. Riachuelo. Dada a espessura destas camadas de 

folhelhos, pode-se inferir um possível controle tectônico da sedimentação, causador 
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de uma forte subsidência da bacia na região, inviabilizando a manutenção da fábrica 

de carbonatos. 

 

Figura 74 - Hemiciclo regressivo de 4ª ordem formado por parassequências carbonáticas 

de 5ª ordem em ciclo de shallowing-upward. 

 

PB-1 

Neste poço da área do povoado Pedra Branca em Laranjeiras (Figura 1), 

a espessura de rochas carbonáticas relativas ao Mb. Maruim é de aproximadamente 

250 m, menor do que no poço MAT-1. Foi possível interpretar dois ciclos 

transregressivos de 4ª ordem completos ao longo da sucessão. 

Após um longo período de sedimentação de calcilutitos e folhelhos 

intercalados intensamente, na profundidade de 275 m este período atinge seu ápice, 

a partir do qual inicia-se a sedimentação de espessas camadas de carbonatos. 

3ª 4ª 5ª 
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Aproximadamente 80 m de um padrão caixote (empilhamento agradacional) está 

registrado pelo perfil de raios-gama, evidenciando um longo período de afinidade 

regressiva nesta área. Este intervalo é afogado por uma forte transgressão, 

registrada por duas camadas bastante espessas de folhelhos na profundidade de 

220 m, de forma similar ao do poço MAT na profundidade de 245 m. 

Sobre estes depósitos, espessa camada de calcarenitos (85 m) está 

depositada, a qual apresenta um padrão serrilhado de baixa radiação gama, 

registrando novamente um forte intervalo regressivo no qual a fábrica de carbonatos 

está estabilizada e a produção está elevada. Neste, é possível a interpretação de 

dois ciclos de thickning-upward das parassequências carbonáticas no topo deste 

poço (quadros pretos na Figura 75). 

Este perfil litológico de poço se encerra com o registro da deposição de 

calcários dolomitizados, sobrepostos em discordância por sedimentos da Formação 

Barreiras. Estes dolomitos são registros da fácies Aguilhada, a qual foi formada 

devido à exposição subaérea durante a forte queda do nível de base, evento que 

está registrado nos sedimentos da Formação Riachuelo regionalmente em algumas 

áreas do estado de Sergipe (Figura 75). 

As interpretações realizadas para este poço contemplam os padrões de 

empilhamento formadores das sequências de 3ª ordem, que estão demarcadas 

como sugerido por Mendes (1994) a partir de dados bioestratigráficos, e contemplam 

também o seu refinamento em sequências de 4ª ordem (parassequências) e 5ª 

ordem. 
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Figura 75 - Intervalo da Fm. Riachuelo interpretado no poço PB-1. Marcado com os 

quadros pretos estão dois ciclos de thickning-upward. 

 

GALP 

O poço GALP está localizado próximo à BR-101, no povoado Pedra 

Branca, em Laranjeiras (Figura 1). É o mais extenso (1075 m) e contempla o maior 

intervalo litológico da Fm. Riachuelo (840 m) dentre os poços estudados, com um 

total de 525 m de depósitos carbonáticos associados litoestratigraficamente ao Mb. 

Maruim. 
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O início da sedimentação do Mb. Maruim começa após a discordância 

(superfície erosiva) do topo do Mb. Angico. Seus depósitos entre as profundidades 

550 e 450 m apresentam um padrão de empilhamento retrogradacional, evidência 

de um evento regressivo (Figura 76). Dois ciclos de shallowing-upward podem ser 

interpretados para este intervalo regressivo. 

  

Figura 76 - Padrão de empilhamento retrogradacional, evidência de um evento 

regressivo e dois ciclos de shallowing-upward destacados nos quadros pretos. 

Sobreposto a este intervalo, estão depositados folhelhos intercalados com 

calcarenitos e calcilutitos em forte tendência transgressiva, com o aumento da 

quantidade de folhelhos para o topo, até atingir a máxima transgressão (STM) em 

aproximadamente 420 m. Após este evento transgressivo, há uma forte quebra na 

curva de raios-gama para valores baixos, exibindo um ciclo regressivo que acontece 

até a profundidade de 380 m. Sobrepostos a estes acontece a deposição de mais 

dois ciclos transregressivos de 4ª ordem (Figura 77), marcados por um padrão 

serrilhado da curva de raios-gama, remetendo a uma alta frequência nas mudanças 

deposicionais. 
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Figura 77 - Dois ciclos transregressivos de alta frequência (4ª ordem) entre as 

profundidades de 375 e 220 m. 

Na profundidade de 170 m, o evento transgressivo causado pela forte 

subsidência marcado nos outros poços está também registrado neste. Três 

espessas camadas de folhelhos estão depositadas intercaladas com delgados 

arenitos em padrão retrogradacional, em ciclos de deepening upward (Figura 78). 

3ª 4ª 5ª 
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Figura 78 - Evento de transgressão marinha causado pela forte subsidência da bacia, 

espessas camadas de folhelhos foram depositadas. O quadro preto indica o ciclo de deepening 

upward. 

Após este evento, uma regressão está registrada até a profundidade de 

105 m. Após este último, três episódios de transgressão marinha com picos 

consecutivos de raios gama, com aumento da radioatividade gama das camadas de 

folhelhos para o topo, marcam um hemiciclo transgressivo, que é sotoposto por uma 

nova regressão que alcança até 50 m de profundidade. O último hemiciclo 

transgressivo deste poço está cortado pela discordância (evento erosivo) do topo da 

unidade, em contato direto com a Fm. Barreiras. 

 

Figura 79 - Topo do poço GALP com a interpretação dos ciclos transregressivos. Última 

transgressão está erodida. 
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4.1.8 - Correlação dos poços e Interpretação das Sequências Deposicionais 

Após a interpretação dos perfis de poços, seus intervalos puderam ser 

estratigraficamente correlacionados. Como consequência, limites de tempo são 

sugeridos para os intervalos depositados em cada ponto geográfico da estreita 

plataforma carbonática da Fm. Riachuelo. 

Nesta interpretação, o datum estratigráfico ficou definido no topo de um 

intervalo regressivo a 245 m no poço MAT-1, a 210 m no poço PB-1 e 220 m no 

poço GALP o qual está marcado pelo início da deposição de uma delgada camada 

de folhelho. Ao definir a correlação desta forma, o poço GALP localizado mais a sul, 

revela uma espessa camada de rochas carbonáticas para os mesmos intervalos dos 

poços a norte. Isto é explicado pela variação do nível do mar e a consequente 

geração de espaço de acomodação. Pode-se também atribuir à rápida produção de 

carbonatos, que acelerou a subsidência da área em seu entorno e a reativação de 

falhas existentes na mesma, visto que o ambiente à época da deposição era quente 

e seco (Carvalho, 2001), com pouco aporte siliciclástico, condição favorável à 

sedimentação de carbonatos. 

Através dos padrões de empilhamento interpretados à partir dos ciclos 

transregressivos e das superfícies chave identificadas (SRM e STM), os Trato de 

Sistemas deposicionais foram definidos nesta correlação. Desta forma, definiu-se 

apenas tratos transgressivos e regressivos em 4ª ordem . 

Na base, um Trato de Sistemas Transgressivo (TST 1) marca o início 

da sedimentação da Fm. Riachuelo. É marcado pela deposição de folhelhos, 

calcilutitos e arenitos finos intercalados em alta frequência. Neste intervalo, pode-se 

identificar um nível espesso conhecido como 12 picos, nome que faz referência ao 

padrão do raio-gama destas rochas, e que está distribuído em toda a região do Alto 

de Aracaju e entorno. 

O próximo trato de sistemas é o Regressivo 1 (TSR 1) e está depositado 

apenas no poço GALP em contato erosivo com o trato sotoposto. Pode-se 

interpretar desta forma porque o padrão deposicional forma um hemiciclo regressivo 

de 4ª ordem nos depósitos do Mb. Angico. Estes arenitos intercalados com 
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calcilutitos foram sobreposto por uma camada de folhelho de alta radiação gama, em 

um hemiciclo fortemente transgressivo (TST 2) (Figura 80), mas que foi erodido, 

segundo o levantamento deste perfil de poço, na profundidade de 550 m. 

O Trato de Sistemas Regressivo (TSR 2) sobreposto ao anterior foi 

interpretado por inferência a partir do trato sobreposto. O TST 3 está claramente 

definido pela forte transgressão na profundidade aproximada de 225 m em todos os 

poços, na qual ocorrem os espessos folhelhos. De posse da informação de que este 

trato transgressivo não está depositado em discordância, pode-se inferir que o trato 

de sistemas sotoposto a ele é Regressivo, o que é condizente com a predominância 

dos hemiciclos regressivos interpretados neste intervalo. 

Sobreposto ao TST 3 está sedimentado o Trato de Sistemas 

Regressivo 3 (TSR 3), visto que a mudança de padrão deposicional acontece 

gradualmente, ou seja, não apresenta discordâncias. De fato, o predomínio de 

hemiciclos regressivos neste intervalo corrobora com esta interpretação. Este trato 

de sistemas está cortado por uma discordância nos poços PB-1 e GALP, 

discordância esta que marca a ocorrência da fácies Aguilhada, dolomitos que 

afloram regionalmente na bacia. Como dito anteriormente na descrição 

individualizada dos poços, esta fácies marca um forte ciclo regressivo na sub Bacia 

de Sergipe, que expôs totalmente os sedimentos da plataforma carbonática 

"Riachuelo", motivo da sua dolomitização. 
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Figura 80 - Correlação entre os poços interpretados na região de estudo, Baixo estrutural de Divina Pastora. O Trato de Sistemas Transgressivo 1 

corresponde litologicamente aos sedimentos do Mb. Taquari. As setas pretas indicam o intervalo da pedreira Carapeba.
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo realizado nas rochas carbonáticas e mistas da Formação 

Riachuelo buscou caracterizar suas características estratigráficas na região aflorante 

da sub-bacia de Sergipe, e resultou nas seguintes considerações: 

- A área mais próxima à borda da bacia, região de Bonfim, apresenta 

rochas essencialmente siliciclásticas grossas e passam a carbonatos num trend para 

SE após a falha de Divina Pastora, região da Carapeba, como preconizado por 

estudos anteriores; 

- foram definidas duas sequências elementares, uma para a parte 

siliciclástica mista e outra para a carbonática. Estas sequências servem como base 

para interpretar diversas áreas da Formação Riachuelo; 

- para a área de sedimentação siliciclástica mista os limites de 

parassequências são os arenitos de frente deltaica, e para a parte carbonática são 

os mudstones dolomitizados de laguna; 

- com o auxílio do perfil de raio-gama foi possível estabelecer que o 

intervalo aflorante na região da Pedreira Carapeba está a aproximadamente 250 m 

de profundidade nos poços GALP e MAT; 

- para a seção correlativa estudada nos perfis de poços, os ciclos de alta, 

média e baixa frequência correspondem respectivamente à  5ª, 4ª e 3ª ordens, 

sendo o de baixa frequência correspondente ao proposto por Mendes (1994); 

- foram identificados um total de 78 ciclos transregressivos de alta 

frequência (5-10 m de espessura), 11 de média (20-30 m de espessura) e 1 de baixa 

frequência nos poços estudados; 

- três tratos de sistemas transgressivos e três tratos de sistemas 

regressivos foram interpretados na correlação estratigráfica dos poços; 
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- a maior espessura de rochas carbonáticas no poço GALP está 

relacionada ao grande potencial de sedimentação destas rochas quando em regime 

transgressivo, acompanhando a subida do nível do mar; 

- o modelo proposto de Embry e Johannessen (1992) associado aos 

ciclos de Karagodin (1975) apresenta-se como uma boa metodologia para estudar 

rochas carbonáticas, pois necessita-se entender apenas os padrões de 

empilhamento, para identificar os hemiciclos, associando à SRM e a STM; 

- as rochas aflorantes da Formação Riachuelo na região estudada 

apresentam baixo potencial reservatório dada sua baixa microporosidade, resultado 

dos processos diagenéticos cimentação precoce e tardia, micritização e 

neomorfismo em estágio de eodiagênese e mesodiagênese; 
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