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RESUMO: As rochas carbonáticas são de grande interesse para os geocientistas devido a sua 
importância como reservatórios de petróleo. Neste âmbito, as rochas carbonáticas da 
Formação Riachuelo, Albiano-Cenomaniano da Bacia de Sergipe-Alagoas, auxiliam nos 
estudos de análogos de reservatórios, pois apresenta seções aflorantes de calcarenitos 
ooidais/oncoidais bioclásticos, calcirruditos, bioconstruções e calcilutitos. Os principais 
objetivos deste trabalho, que resultou em uma dissertação de mestrado no âmbito de um 
projeto P&D, foram integrar parte dos dados de afloramentos com dados de alguns poços 
localizados próximos à área aflorante para propor uma interpretação estratigráfica em alta 
resolução além de analisar a qualidade como rochas reservatórios dos afloramentos 
estudados. Para isso, foram utilizados 6 perfis de afloramentos que compreendem um total de 
aproximadamente 160 m de sucessão estratigráfica descontínua, os quais foram amostrados 
em seus intervalos principais para confecção de lâminas petrográficas para descrição das 
microfácies, viando compor as associações de microfácies e consequentemente interpretação 
dos ambientes deposicionais; além de 3 perfis de poços, na região das cidades de Divina 
Pastora, Riachuelo e Laranjeiras, área central do estado de Sergipe, região NE do Brasil. 
Foram delimitadas sequências transregressivas marcadas pela Superfície Regressiva Máxima 
(SRM), e o hemiciclo transgressivo, parte média das sequências, marcado pela Superfície 
Transgressiva Máxima, ambas demarcadas com os ciclos de Karagodin. Foram interpretados 
ciclos de alta frequência em 6ª e 5ª ordens nos afloramentos estudados e definidas suas 
sequências elementares, e ciclos de 3ª, 4ª e 5ª ordens nos perfis de poços. A partir dos dados 
de poços foi possível definir 3 Tratos de Sistemas Transgressivos e 3 Tratos de Sistemas 
Regressivos. A seção carbonática aflorante na pedreira Carapeba foi identificada em 
subsuperfície com o auxílio do perfil de raios-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 de 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, devido sua baixa conectividade. 
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