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RESUMO: Apesar de serem considerados ferramentas poderosas e de ampla aplicação na 
interpretação de sistemas deposicionais, os modelos de fácies tradicionais vêm sendo 
questionados por conta das ambiguidades derivadas de seu caráter essencialmente qualitativo. 
A quantificação de unidades genéticas (e.g. fácies, associações de fácies, elementos 
arquiteturais) vem a auxiliar os métodos tradicionais na interpretação das unidade genéticas e 
suas relações espaciais, além de possibilitar a avaliação de incertezas e ampliar a capacidade 
preditiva dos modelos de fácies. Esse trabalho objetivou descrever, interpretar e quantificar as 
fácies e associações de fácies da Formação Serraria, a fim de discutir os padrões de 
preenchimento e acumulação sedimentar de forma precisa, baseado na organização interna, 
relações espaciais e distribuição de unidades genéticas. A Formação Serraria, preservada na 
Bacia Sergipe-Alagoas, foi depositada durante o Neojurássico-Eocretáceo na Depressão Afro-
Brasileira. Essa ampla e rasa depressão desenvolveu-se no interior do Gondwana, e englobava 
grande parte das bacias do nordeste brasileiro, sendo interpretada como o reflexo dos 
estiramentos crustais iniciais do rifteamento sul-atlantino. Neste trabalho foram identificadas 14 
litofácies, agrupadas em 7 associações de fácies: lacustre (FA1), de barras de canais de 
pequeno porte (FA2), de barras e canais entrelaçados (FA3), de extravasamento de canal 
(FA4); de barras cascalhosas (FA5), de planície/frente deltaica (FA6) e de dunas eólicas (FA7). 
A associação de fácies FA2 representa 26% dos dados 2D, e 19% dos dados unidimensionais. 
Já a associação FA3 engloba 54% dos dados 2D e 77% dos dados 1D. Isso mostra que a 
Formação Serraria é amplamente dominada pelas associações FA2 e FA3, sugerindo um 
ambiente amplamente fluvial, ou um maior potencial de preservação desse cenário. A 
abundância das associações FA2, FA3 e FA5 indica sedimentação dominantemente intracanal 
(83%). Dessa forma, é possível inferir um sistema deposicional compatível com rios 
entrelaçados, onde a razão canais arenosos/planícies de inundação é elevada. Em relação às 
litofácies, 81% representam produto da migração de formas de leito arenosas sob regime de 
fluxo inferior, reforçando interpretações de rios de carga arenosa, propostas por vários autores. 
Entretanto, a distribuição de fácies geneticamente associadas a fluxos desconfinados (Sh - 3%) 
aponta que eventos de enxurrada poderiam ser menos significativos do que foi proposto até 
então. Isso poderia implicar na pequena influência de efeitos climáticos sazonais, uma vez que 
a velocidade da mudança na descarga fluvial é um condicionante para o desenvolvimento e 
preservação de estruturas sedimentares. 
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