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RESUMO: Com a descoberta e produção de hidrocarbonetos dos reservatórios do Pré-Sal, 
estudos em rochas carbonáticas tornaram-se de suma importância. Estudos de afloramentos, 
considerados análogos ao Pré-Sal auxiliam no desenvolvimento de técnicas e métodos, 
contribuindo para o entendimento das formas e distribuição dos depósitos sedimentares de 
forma a subsidiar a modelagem geológica tridimensional e a simulação de fluxo de 
reservatórios. Baseado nos preceitos da Estratigrafia de Sequências e na identificação e 
caracterização de elementos arquiteturais, este trabalho buscou caracterizar depósitos de 
calcários bioclásticos (chamados aqui informalmente de “Coquinas”) da Formação Morro do 
Chaves, Cretáceo Inferior, na Sub-bacia de Alagoas, nas cavas de mineração da Pedreira 
Intercement, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Foram levantados dez perfis 
litológicos/estratigráficos, que originaram seção vertical de 62 m; adquiridos perfis de Raios 
Gama; dados de Laser Scanner e GPR; coletadas amostras; e descrito furo de sondagem com 
228 m localizado a aproximadamente 1,5 km da cava principal. Estudos anteriores 
classificaram o contexto deposicional desta unidade como lacustre ou lagunar, com evidências 
de influências marinhas esporádicas. Nos trabalhos de campo e laboratório foram descritos 
calcirruditos e calcarenitos bioclásticos a bivalves, arenitos, arenitos conglomeráticos e 
folhelhos. As principais estruturas sedimentares observadas foram estratificações cruzadas dos 
tipos tabular e acanalada, gretas de ressecamento, marcas onduladas, estruturas de carga e 
superfície erosiva. Em relação à geometria dos depósitos, eles apresentam geometria externa 
tabular, lenticular, e em lobos sigmoidais, ao longo de ciclos com espessamento e afinamento 
das camadas. Foi possível identificar variações no grau de ressedimentação e reelaboração 
dos restos esqueléticos de bivalves, resultantes das variações de energia e ação de ondas 
(normais e de tempestades) e/ou correntes que retrabalharam o sedimento. Também foram 
encontrados, em alguns folhelhos, registros de fósseis marinhos, como peixes e tartarugas, 
indicando eventuais incursões marinhas. O conjunto dos dados permitiu interpretar o ambiente 
deposicional como um lago de grandes proporções, com dinâmica costeira similar a um 
ambiente marinho raso. Desta forma, as rochas descritas foram agrupadas em associações de 
fácies de Foreshore, Shoreface e Offshore. Os folhelhos ocorrem intercalados com os calcários 
ao longo de toda a seção e representam eventos transgressivos, nos quais as barras de 
coquinas foram recobertas por sedimentos mais finos. Durante períodos regressivos, parte das 
rochas foram expostas gerando gretas de ressecamento por exposições subaéreas. Toda a 
seção foi subdividida em sequências deposicionais com espessuras entre 15 e 25m limitadas 
por superfícies de regressão máxima (SRM’s). No topo da seção as “coquinas” são 
interdigitadas e intercaladas com depósitos siliciclásticos continentais da Formação Coqueiro 
Seco, que evidenciam um ciclo regressivo na passagem do sistema lacustre/lagunar para 
fluvial na escala de observação deste trabalho.  
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