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RESUMO

Neste tra ba l ho foram estudados os calc.ários das Formações Ria

chuelo e Cotinguiba (Cretãceo da Bacia Sergìpe/Aìagoas), apl icando-

-se as classificações de F0LK (1959) e PLUMLEY et al. (l962).

0 estudo propiciou a deterninação das microfacies dos calcã
ri os daquelas formações, fator de s una importânci a pa ra a identifi
cação dos ambientes onde eles se depositaran.

¡lr'' .

As microfacies e'terrîgenos associados foram classificados em

trâs' grandes grupos, informalmente denomi nados facíes ' Estas foram

divididas em sete subgrupos, tamb6m i nforma lmente denomi nados eub'

facies .

As Facies I e I I correspondem ã Forrnação Rjachuel o, enquanto

a Facies III corresponde ä Formação Cotinguiba. Existe 6tima corres
pondôncia entre as subfacies, definìdas pelas microfacies, e os

membros daquelas formações definidos peìa Comissão de Revisão Estra

tigrãfica da Petrobrãs/RPNE (cRE), em I968.

A apl icação coniunta das classificações acima referidas revg

lou-se excelente ferramenta para a reconstituição da hist6ria sedi

mentárì a das formações. éstudadas.

As condições de sedimentäção variaram de ãgua caimas, por6m

rasas, raramente pouco profundas, qua ndo foram deposi tados os ca lcã

ri os micrîticos, a ãguas rasas e agitadas, quando se formaram os

cal cãri os oolîticos/pisolîticos e se desenvol veram rec i fes a1gãt i
cos i sol ados.
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I - INTRODUÇÃO

'I .l - oBiETrvos

0 estudo detalhado dos calcãrios das Formações Riachuelo e co

ti ngu i ba do Cretãceo da Bacìa Sergipe/Atagoas (fig. l) teve por ob

jeti vos: I) conhecer sua s caracteristicas petrogrãf icas e 2) obter

subsîdios que permitissem a reconstituição da histõria sedimentãria

do i nterval o representado por aqueì as formações '

Para este e s tudo foram usadas as amo s tra s co l etada s pel a Ïur
ma de Geologia nQ 7 (IG-7 ), da PETROBRÃS, t iderada peìos Ue6logos

Ivan de Ara uj o Simões (chefe ) e Fred er i co Laier (assistente), duran

te o mapeamento das. ã'reas de a,f loramento das Formações Riachuelo. e

Cotinguiba (SIM0ES'ê LAIER, I968), e, tamb6m, amostras de calha e de

testemunhos de poço s da PETR0BRÃS que a tra ve s sa ram o pa co te sedimen

tar que constitui aquel a s formações.

Foram escol hidas 23 perfurações, representadas pelos seguin

tes prefìxos: l-ATA-0Ol-SE, l-AU-001-SE, 2-BG-001-SE, l-CA-001-St'
3-CP-007-SE, I-CV-0Ot-SE, I-DP-001-sE, I-FA-00.l-sE' I-M0-00.|-sE' 1-

MT-0ol-AL, l-NI-OOl-SE, l-PB-o0l-sE, l-PR-001-sE, 1-PTA-001-SE, 1-

PTA-OO2-SE, l:PTA-003-SE, l-QM-001-SE, 2-RC-001-SE' 3-R0-00s-SE'

l-sAB-001-sË, l-sB-0ol-st, l-sM-o0l-SE e 1-T0-00.l4-st, (fis. 2).

I.2 - E STRATIGRAF IA

0 interva l o estratigrãfico, e s tuda do neste traba l ho, envo lve

as Formações Riachueìo e cotinguiba, as quais, juntamente com a For

mação Piaçabuçu, constítuem o Grupo Sergipe da Bacìa SergÍpe/A1ago

as, A i dade do i nterva I o vai desde o Al bj ano (fins do Cretãceo I nfe

rior) at6 o Coniaciano/Santoniano (Cretáceo Superior)'

0 quadro da figura 3

cia Sergipe/A1agoas, fo rma

grãfica (ScHALLER, 1969),
to do presente estudo.

Adiante se faz um

conforme definidas Pe 1a

reproduz a col una es tra t i gráfi ca da Ba

'I izada pela Conrissão de Revisão Estrati
estando nel e assinalado o i nterval o obi e

resumo descri tivo das formações estudadas '
cRE (re68).

't-
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1 .2.1 : lojm¡jÃ9_nu:lrg]g

A Formação Riachuelo estende*se desde o flanco sul do Horste

de Penedo e do Alto Muribeca/Japoatã, em direção ao sul, para alãm

do rio Vaza-Barris, em Sergipe. 0corre ainda no Grã'ben do Pontal
de Coruri pe, em Alagoas, Suas área s de afl oramento distribuiem-se
apenas em Sergipe, numa faixa de cerca de 20Km de largura, entre a

ãrea de Itaporanga, ao sul de Aracaju, at6 o vale do rio Pox ìm, ao

nor te de Pacatuba.

0 contato inferior da Formação Riachuelo coincidô con a lintn
de transgressão que i ni ciou o ciclo sedimentar marinho do Grupo Ser

gipe, sendo formado por uma discordância de manifestações a pena s ìo
caîs, deì i neada sobre os sedimentos euxinicos da Formação Muribeca,
0 contato superior, tomado na base dos ca r bo na tos e ca lc i l uti tos da

Formação cotinguiba, 6, em gera1, d i scorda nte , podendo se apresen
ta r, Iocalnente, gradacionaì,

A Formação.Riachuelo constitui uma assocìação I itolõgìca for
mada por calcários o o I i t i c o s / p i s o I i t i c o s , dol omi to s , fol helhos, sil
ti tos, arenitos e, a-s vezes, congì omerados. Sua espessura alcança
atE 1700 metros nos poços l -S0-0014-SE e l-PR-001-SE, osc il ando a

m6dia em torno de 500 metros

0 pacote representado por esta formação 6 Aividido em

tro membros , denomi nados de baixo pa ra cima:
qug

1.2.1 ,i - Membro Angico

Constituido de arenitos finos a c o n g I om e r ã t i c o s , i n terca
ìados de siltitos, foihelhos e caìcãrios. 0s arenitos e siltitos con

têm, ãs vezes, Iei tos coquinõides. Estes sedìmentos sobrepõem-se

ã Formação Muribeca e, em geral, estão recobertos pelos estratos Ta

quari ou Maruim, algurnas vezes interdigì tando-se com os prìme iros.

1.2.1 .2 - Membro Taquari

Caracteri za-se por i ntercal ações sucessivas de cálcarios
e folhelhos.0s calcãrio, ,ão brancos a cinzentos, em geral cripto
cristal inos, em parte margosos; ìocalmente aparecem Ieitos algã1i
cos,-com frequentes o6iitos e pisólitos. 0s folhe't hos são cinzentos,

-4-
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em parte I i s trados, cal ciferos,
fÍci e, estes sedimentos rnostram

as I i tologias Muri beca ou Ang ico

micromicãceos e físseis. Em super
cores amareladas. Situam-se entre
e o Mcmbro Maruim.

'I . 2.1 .3 - lvf embro Maruim

Constítui-se de cal cãri os o o I î t i c o s / p i s o I i t i c o s , calcá
ri os coqu i n6j des, ca lcárìos atgálicos (reci fes ) e ca lcários detrÍ
ticos, com horizontes de arenitos, siltitos e folhelhos. Predominam

os ca 1cãri os oo líti cos/pi soì iti cos. Nas ãrea s de afl oramento obser
vam-se ocorrências de rec i fes a lgá1i cos, os quais resistem bem ã

erosão. Este membro recobre os sedimentos Taquari e 6 sotoposto ao

Membro Agu i t hada ou â Forma ç ão Cotinguiba.

1 .2,1 ,4 - lvlgmÞro Agui I hada

Consta essencialmente de dol omi tos sacar6ides, cremes e

castanhos, com intercalações de aren.i tos fi nos a conglomerãticos,
conglomerados,,foìhelhos verdes, cinza ou verme'l hos, e ocasionais
calcãrios ainda não dolomitizados. Este membro sobrepõe-se aos cal
cãri os Maruim e é recoberto peì os argi'l itos e carbonatos da F orma

ção Coti ngu i ba .

1 ,2,2 - Formação Cotinguiba

Esta formação ocorre desde o f'l anco sudeste do Horste de

Penedo atE a foz do rio Reai, con tendância a desaparecer ao longo
da costa. Sua s exposiçõ-es estendem-se numa faixa de 5 a I 0km de lar
gura, desde Japaratuba, ao norte, at6 o rio Real, ao su1.

0 contato inferior, com a Formação Riachuelo, .encontra¡se
dernarcado por boa quebra Iitol69ica e representado, nas ãreas de

afloramento, pol discordância bern evidenc'iada, porõm obscura e du-
vidosa.para dentro da bacia, onde o contato pod e ser concordante ,

gradacionaì. Ao sul da Bacia de Sergipe, a formação ã citada como

assentando diretamente sobre rochas do embasamento. 0 contato supe

ri or, com os c lásticos da Formaçã'o Piaçabuçu, ã cons i derado di scor
dante.

A formação Cotì ngu i ba está consti tuîda por uma espessa se

ção de carbonatos, com ocorrência Iocal de clãsticos finos a

-6



grosseiros, entre os estratos das Formações Riachuelo e Piaçabuçu.
Observa-se a espessura mãxima na ãrea a oeste de Aracaju. No Pio
neiro l-QM-0Ol:SE, a broca atravessou cerca de 750 metros de ro

chas desta unidade. A espessura mêdia varia em torno de 200 me

tros. Em s up erfic i e, a seção med i da na es trada de Itabaiana acusou

espessura de ì 380 me tro s

Esta formação, que corresponde ã antiga Formação Sapucari/
Laranjeìras, foi divjdida em dois membros:

1 .2,2.1 - lÌembro Araca j u

Esta subunidade basal da Fo rma ç ão Cotinguiba constitui-
-se de calcários intercalados com folhelhos cinza e castanho- escu

ros, pouco resi stentes, ca l ciferos, e argilitos cinza a verdes, mo

les a moder'adamente consistentes. Tem espessura m6dia, aproximada,
de 50 metrds, raramente uì tra pa s sa ndo .l00 rnetros. No p oço 1-CAU-

001-SE se verif ica espessuna excepcìonal, que atinge mais de 300

metros

1 ,2.2,2 - Membro Sapucari

Consti tuîdo essenci a lmente de ca l cãr i os ,, Oou.o u muito
argilosos, gradando para margas, calcã'rios dolomiticos e dolomitos;

i nterca ì ações de sil ex castanho a preto, sob forma de camadas, 1en

tes irregulares e n6du los , e delgados hori zontes de clãsticos mE

dios a grosseiros, pri nci pa lmente iunto ã base da formação. A es

pessura m6dia alcança aproximadamente 200 metros, mas no poço I -QM

00i -SE se constatou espessura de 750m.

ì.3 - ME ToDoLoG IA

0 estudo detalhado dos calcãrios baseou-se em amostras cole-
tadas nas seções medidas no campo pela TG-7, em amostras de calha

e em testenunhos de sondagens da PtTR0BRÃS.

As amostras de campo, bem como aquelas retiradas de testemu

nhos, foram pri me i ro descri tas peì o seu aspecto negascõpico. e dg
pois cortadas com serra de diamantè, ficando com a superfície mais

ou menos polida. As amo s tra s assim p repa ra da s pa s sa ram por um exa

me preliminar, feito com o auxilio de uma lupa binocular, sob

7-



aumento de 6 a j0 vezes. Antes do exame sob a Iupa' apìicou*se azul

de meti I eno ä superficie a ser exam i nada , a fim de ressal tar os as

pectos textura i s e estruturais, principalmente o contorno e algu

mas ornamentações de conc ha s f6sseis

Ap6s este exame ' as superfTctes ana li sadas foram submetidas a

corrosão em HCI diluîdo a 10%, por 30 segundos' e' em seguida, a

uma descriçã'o petrogrãfica macrosc6pica, pela classificação de FOLK

(r ese) .

Qua ndo ju lgado necessãrio, pro ced eu - se ã confecção de I âmi

nas delgadas pa ra descrição e ciassificação sob microsc6pìo, ef e

tuando-se tambãm, anãt i se mìcropaleontol69 ica.

As seções de subsuperfîcie atravessadas nos poço s seleciona
dos pa ra estes trabal hos foram estudadas principalmente nas amos

tras de calha, em vista da ausância quase conrpleta de testemunhos.

Na observaçã'o das amostras de calha dos intervalos ìdentifi
cados e escol hidos pelos perfi s el6tricos se u sou 1u pa binocular,
com aumento de l0 vezes. 0s fra gme n to s de calcário representativos
do i nterval o foram cu i dado same nte se lecionados e descri tos prel imi

narmente,

Como rotina, procurou-se confeccionar' sempre que possivel,lâ
minas dêlgadas dos fragmentos selecionados, para entãó descrevê-

- ìos e classificã-los sob mi croscõpio petrográfi co. Esses f ragmen

tos foram submetidos, tamb6m, a anãlise micropaìeontol6gica, para

compl ementar a determi nação das microfácies.

Das anál i ses micropaleontol6gicas encarregou-se o pa ì eon t6'l o

go J,C. Troel sen, que exami nou as amo s tra s col etadas pel a TG-7 e

parte das lâminas de amostras de calha.

Pa ra a di ferenciação da dolomita e calcita, tentou-se de inT

cio aplicar testes de tingimento com solução de alizarina vermelha,

ou com cromato de potãssio e nitrato de prata. Pela dificuldade en

obter alizarina no mercado nacional e por haver argiìa presente em

certas rochas dolomitizadas, falseando os testes de tingimento' og

tou-se pel o segui nte procedimento: dura nte a corrosão da superftï
cie serrada das amos tra s , peì o HCt diluido, registrar'o ti po de

-8



reação (mu i to Ienta a lenta, ra ramen te um pouco rãp î da nos dolomi
tos, um pouco rãpida a violenta nos calcãrios) e confinmar, quando

necessãrio, pela observação em lâmina delgada ao microsc6pio petro
grãfjco. E sabido que a dolomîta ocorre comumente em romboedros qua

se perfei tos, enquanto a calcita qua se nunca se apresenta sob esse

aspecto. Uma s6rie de o.bservações atentas, feitas a princípio, de

monstrou a validade do procedimento, den.tro de limites aceitãveis.

Uma vez que, nes te tra ba I ho, se pretendeu descrever e classi
fi car os carbonatos dasrFormações Riachuelo e Cotinguiba no senti
do de identificar os seus ambi entes de deposição, foram escolhidas
as c l a s s 'i f .ì c a ç õ e s de F0LK (l959) e PLUML EY et all . (il962), por se

tratar de sistemas de classificação essencialmente genõticos.

A classificação de F0KL (op, cit. ) consìdera principalmente
os calcãrios de origem clãstica, como 6 o caso dos calcãrios estu
dados, e bas.eia-se.em seis elementos prìncipaisi ¿ntracLastos, fõs
seís (inclusìve fragmentos), páLetes, oõLitos (inclusive pis61i
tos), nicríta (ca l ci ta microcrista lina ) e o eímento de caLcita es

pãtica.

rntz'acLastos são particulas formadas pela erosão de carbona
tos penecontemporâneos, em geral Iigeiramente consol'idados, na p16

pli a bac ia de deposição. 0s intraclastos ì nc luem partlicuì as como

os gz.apes.tone,. e :l,umps. (aglomerados) de ILLING (ì954)' embora .estes
úl timos sejam antes produto de agregação que de erosão; porEm ex

cluem especificamente fragmentos de calcãrios iã consolidados, de

rivados de ãrea s emersas e s i tuada s fora da bacia de-deposição.

pêLetes ( "pel l ets " ) são agregados subesf6ri cos de vasa cal cã

ria m i c r o c r i s t a I i n a ' sem estrutura i nterna distinta; via de ".g"ul
manti veram notãvel uni formi dade em forma e tamanho. 0s fóssei s e

o6l i tos não necessi tam defi ni ções parti cul ares ' poi s 'são ''' tomad'os

nas ace p çõe s consagradas na I i teratura geol õgi ca.

Mdcrita ou calcita microcristaL¿na consiste em grãos com diâ
me.tro en,tre 1 (hum) e 4'(quatro) mîcrons. Na maioria -dos casos' es

ses grãos hoje em dia são de calcita, embora pudessem ter sido ori
gi nalmente de aragoni ta. F0LK acredi ta que esses grãos se formam

principaìmente por precipitação quimica ou bioquimica e podem sofrer
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transporte dentro da bacia de deposição. "Poeira" (dzrst) de calcã

rio produzida por a bra são não pod e ser distinguida genetìcamente

dos grãos de ca.l c i ta supradescri tos ' mas' segundo F0LK (op' cit' )'
tal "poeira" oc orre em quantidade desprezîvel '

Cínento de caLctl;a espã.t;íca 6 a calcita clara' com diâmetro

nunca inferior a 4 (quaLro) microns' que geralmelìte se formam como

preench imento de poros, precipitada qu inr i came n te. ca be toma r pre

cauções para nãp se confundir a calcita espãtica, forntada como ci

mento, com a que resulta de processos de recristal ização'

A classificaçâo
sificar rapìdamente os

medidos.

Paral elamente ã

-.fi caçao de I-uLK (oP.

terminação do indice
ção de PLUMLEY et al.
biente deposicional.

de F0LK, transcr.ita na figura 4, permite clas

cal cári os cujos parâmetros il te n ham sido

descrìção dos cat'bonatos, baseada na ciassi
cit. ), procurou-se fazer observações pa ra de

de energ i a dos calcãrios segundo a classìfica
(1962), como subsidio ã t n terpre ta ção do am

De acordo com PLUMLEY et al . (op. cit. ), o espectro de ener

gia, em qualquer sîtio de deposição que depende da ação de ondas

e correntes., pode variar desde âguas calmas atê á9uas fortemente

agi tadas. 0 espectro de energ i a e a correspondente agitação da

ãgua não tôm relação direta com a profundidade, uma vez que sedi

mentos de ãguas calmas (baixo indice de energia) podem ser deposi

tado s em águas muito rasas.

A classìficação de PLUMLEY et a1. (op' eít' ), como a de F0LK

(op. eit.), têm implicações genêticas e fornece elementos para a

i n terpre ta ç ão dos ambi entes de sedimentação dos cal cãri os. Nesta

classificação, o mais importante item considerado para 0 grupamen

to gen6ti co dos calcãrios 6 o grau de agi tação da ãgua do amb i en

te deposicìonal. Daî a denominação de "sistema de Classificaçãope

1o fndice de Energia",9uê os autores Ihe conferem'

Recorre-se a dados texturais e de composição para classifi
car os calcários nas vãrias categorÍas gen6ticas da classificação
de pLUMLEY et al. (op. cit.). 0s dados texturais constituem os mais

- l0
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relevantes e são representados pelo tanlanho, seleção e arredondg-

mento das partículas, e pel a na tu re za da matriz' 0s dados de contpo

sição, de natureza complenlentar, são representados pela mìneralogia

e co n teûdo f6ssil '

0s dados tex tura i s e composicionai s tornam*se mais fãceis de

observar em lâminas delgadas, r6plicas pìãstìcas (pelicuìas) e su

perfic ies polidas. As es tru tura s primãrias ' quando observávei s em

afloramentos, ou em testemunhos de sondagem' muito auxìliam na jn

trerpretação dos dados texturaj s '

A classificação de PLUMLEY et al ' (op' cit' ,) considera c.in

co ti pos pri nc ipaì s de calcãrios' que estabelecem Um espectro

gradual entre ãguas calmas e ãguas extremamente agitadas ' 0s auto

res subdjvidem cada um dos tì pos prì nci paì s em trôs subtipos' que

servem para i ndi car simi laridade gen6ticas en tre cal cãrios com di-

fere nte s propr ì edades texturaìs, e diferenças gen6ticas entre caì -

cãrioscompropriedadesteXturajssimi]ares.Nopresentetraba]ho
a classificação de PLUMLEY et al. (op, eit. ) tem apìicação sìmpli

ficada, sem se atentar para a subdivisão dos cinco tipos pri ncipais

(tabela I ).

TABELA I

fNDrcES DE ÈNERGTA DE AMBTENTES DE DEPoslçÃo

(simplificaclo cle PLUMLEY et al ', 1962)

fndice de energ i a Ambi ente de dePos ição

I

II
III
IV

V

Ãguas

Ãguas

Águas

Água s

ca lmas

i ntermi tentemente agi tadas

I evemente agi tadas

moderadamente agÍ tadas

fortemente agitadass
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0s dados observados nas anãl ises foram regi strados em f ichas
para esse fjm elaboradas, que se vâem nas figuras 5, 6 e 7.

A ficha da fig..5 6 um aide-mâmoite onde se regjstram as ca-
rac teri s ti ca s necessárias ã classificação da roc ha dentro do siste
ma de F0LK (op. cit, )., bem como os el ententos que permi tem deter
minar o "indi ce de energia" do ambi ente em que se deposì tou a ro

cha, s egu ndo o mãtodo de PLUMLEY et al. (op. cùt. ) . Esta fi cha foi
utilizada para reg i s tro dos dados das anãl ises efetuada s tanto em
.l 

âmi na deì gada como em superfic ie atacada pe lo ác ido (etching ) .

lla fjcha da f igura.6 foram r.egistrados os dados obtidos .-na

análise paleontolõgìca, quer em lâmina deìgada' quer em superficie
polida.

A ficha da figura 7 consiste na ìntegração dos dados submeti
dos a estudos no carnpo e no laborat6rio, a qual l eva ã classifica
ção fìnal da roc ha e ã determi nação do ambi ente de deposição.

Infel izmente, não houve condìçôes para fazernos medições de

porosidade e permeabi ì idade em laborat6rio, nem tampouco determinar

o teor de terrigenos em toda s as amo s tra s estudadas ' como seria de

sejãvel, Neste úl timo caso, optamos peì a determi nação de terrig e

nos, rnédi ndo tamb6m os teores de quartzo detritico e de arg iì a,
apenas em aìgumas amo s tra s consideradas padrão para cada grupo de

term i nado de calcãrio.

Depoi s de efetuado o estudo petrográf ico e paleontolõgico, e

completada a descrição e classificação das rochas, e, portanto, ccn

c I uido o es tudo das microfãcies, os resuì tados foram montados em

3ì perfi s corre s pond entes a 23 poço s e I seções medidas em superf i
ci e (fi s. 2) , Nestes perfi s adotamos a mesma representação grãtj
ca usada por RIZZINI e MATAVELLI (l964) no es tudo dos ca lcãri os ju
rãssicos e cretãcicos de uma parte da Itãlia Central. No presente
traba ì ho anexamos apenas um perfi ì, o do poço 1-PTA-l-SE (Anexo

I), o qua l re p res en ta o padrão adotado.

0s resul tados das anãl i ses foram igualmente aplicados para

a construção do rnapa de litofacies (fig. B) da área estudada em su

perfîcie pela TG-7.
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Correlações entre os perfis de nricrofacìes ¡rermitiram a cons

trução de trâs seções correlativas entre poços, e cntre estes e se

ções nredidas om superfîcie.

Com os dados dos perf i s foram ai nda cons truidos doi s diagra
mas em painel (figs. 9, ì0 e Iì ), os quais, com a ajuda dos mapas

de área s de oco rrânc i a (f igs. l2 a ì5) e seções correlativas (fì gs.

l6 a l8), representam as trôs d imensões da distribuição atual e

da va ri ação das diversas facies.

Neste trabalho foram analìsadas l4l9 atrostras coletadas na

faixa de af Ioramento das Formações Riachuelo e Cotinguiba, em 9

seções medidas pela TG-7 (fig: 2); 134 amo s tra s de tes temu nhos; 'e
1332 amostras de ca1ha, selecionadas em 23 poços, durante o exame

dos pacotes sedimentares que compreendem aquelas formações.

Preparadas destas 28B5 amostras resultanam .l290 1âminas del-
gadas, a saber, 575 1âminas de amostras de superfîcie, 591 de amos

tras de ca lha e 124 amostra s reti radas de testemunhos. Foram tira
das cerca de 18 00 fotomi crograf ias de mi crofaci es.
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DI-SCRIÇÃO DAS FACIIS

0s estudos petrogrãfico e paleontol6gico em lâminas delgadas,
isto é, os estudos de ni crofac i es, associados ãs i nformações I ito
1ógicas coletadas em þoços e em afloramentos, permitiram dividir o

pa co te sedimentar estudado, o qua l compreende as Forma çõe s Riachue

lo e Cotinguiba, em trôs grandes facies. Estas são divididas em se

te diferentes subfacjes, de acordo com as caracteristicas das diver

sas microfacies estudadas e os sedimentos terrígenos com el as asso

c i ados. tstas sete subfacies correspondem a*s unidades estratigrãfi
cas determi.nadas peìa CRE (1968). A tabela II inãi.u us relaçõese:
tratigráfìcas das facies eom aquelas unidades..'

TABELA I I

CoRRESPONDENCTA ENTRE AS FACTES E SUBFACTES COlt aS rOruaçõns
. 

E MEMBROS DEFINIDOS PELA CRE (1968)

2.I - FAcrEs r

Corresponde

'lo'."Es'tã dr' v'i d i da

aos membro s Angico
' na's't'râs subfa'cies

e Taqua r i da Formação Riachue
descri tas em contì nuação.

2.1 .1 -

2.1.1.ì

Subfacies Ia

Dados geraì s

Es ta subfacies
Riachuelo, definido pela

corre s po nd e ao Membro Angico, da Formação

cRE (le68).

- l9 -

acies III
Subfacies IIIb Mb. Sa puc arì

Formação Coti ngui ba

Subfacies IIIa Mb. Ara caj u

aci es II Subfaci es IIb
Subfac i es I Ia

'lb, Aguilhada

'lb. l'laruim

Formação Riachuelo

aci es I

Subfacies Ic

Subfa ci es Ib

vlb. Taquari

Subfa c i es Ia iîb, Angico



Seu s sedinentos
l',laruim ou Taquari. No poço

temen te pelos calcãrios do

ocorrerÌ, etn genaì

I -NI-001-SE, são

l',lembro Sapucari

, sotopostos aos luicnrbros

recorbertos di scordat
(Fm . Coti nguiba ).

2.1 .l .2 - -LjlqlgCit

A subfacies Ia constìtui-se pri nc i pa lmen te de terrigenos
coul finas intercalações de calcãr'i os. Estes f ornram apenas ì0% a

25% do total de sedìmentos.

0s ter"rîgenos são represcntados por ancni tos fi nos a con
glomeráticos e por conglomerados, i ntercal ados com fol hel hos.

2.1 ,1 .3 - Microfacies

0s ca I cáni os desta subfacies envol vem g ra nde varj edade

de microfacies. tm geral, predomi nam as microfacies nicrîticas,
entretanto, em algumas ãreas, condições locais permì ti ram a fo rma

ção de oó1i tos, comumente de or^igem a'l gãl ica.

Nas seções de Pedra Branca e de Fazenda Coqueiro, medi

das pe"l a TG-7, como tamb6m nos poços l-NI-001-SE e 3-R0-003-SE,pre
domi nam as microfacies ool íticas, enquanto nas dema i s s eçõe s e po

ços estudados estas não aparecem ou tâm presença apenas assinalada,

As seguintes microfacies estão representadas nesta subf a

cies: micritos fossiliferos, micritos intraclãsticos e ooliticos
al gá1i cos, biomicritos e biomicrudi tos, oomìcrj tos e oomi crudi tos
atgálicos, oosparrudi tos alSál icos e intrabiomjcritos algãt icos
(estampas I e iI).

. Estas microfacies mostram-se ãs vezes recristalizadas
microspari tos, biomicrosparrudì tos, oomi crospari tos, etc., e,
a 1gu ns ca sos, dolomitizadas

Nesta subfacies ocorrem, ainda, zonas de biolititos aìgã
1icos, isto 6, zonas onde se desenvol vem colônias de algas que f or
mam recifes isolados, como se observou na seção medida em superfi
cie na estrada de Itabaiana. S IMTES & LAIER (ì968) deram a estes
biolititos, em particular, a denomi nação de "facies Marui m ( rec i
f e ) " .

a

em
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0s o6litos e f6sseis constituem os prìncipais aloquimi
cos das nlicrofac.i es desta unidade.0s o6litos exil¡em grande variq
ção cle tamanho,. indo de 0,llnm at6 pisólitos maìores que 2Omnt, ou

seja, 2 (dois) centînetros. Estes aloquimìcos sã0, em 9eral, de ori

gem algãlica. 0s restos fósseis compõem-s e de fra 9me n to s e conchas

de gastr6podes (em antostras de superficie encontra-se ãs vezes '
grande núnlero de conchas de gastr6podes maiones que 6cm), e frag
mentos de pel ecipodes e equin6jdes.

Intraclastos e pé1etes são aloquimìcos tamb6m presentes

nosotas microfacies. 0s primeiros consistem princìpalntente em intra
clastos de origem algãlica, aos quais F0L K (1959) denom i nou "algal
c l a s to s " .

2.1 ,1 .4 - Arnbiente De.P:iicional

0s calcários desta subfacies são ' em grande parte, de

orìgem a1gáìica, tendo-se portanto, deposi tado em atrbi ente de ãguas

rasas. A energìa do ambiente (PLUlvll-tY et al., 1962) variou de I,
no caso dos mi cri tos foss i I iferos, eventualmente até IV, c omo indj
cam os o6litos, a lcançando indices de mãx i ma energia (V) nas zonas

de biol ititos algãlicos.

A Fac i es Ia representa a primeira fase do ciclo trans
gressi vo, que se iniciou no Albo/Aptiano. Nesta fase, o gra nde as-

soreamento de cìásticos fi nos a grosseiros não permitiu maior de

senvolvìmento dos ca lcári os.

2.1 .2 -

2.1 .2.1

Subfacìes Ib e Ic

Dados Gerai s

Neste ítem são ccinsideÈadas em conjunto as duas subfacies ' Ib
e Ic, pois correspondem ao Membro Taquari. Dividimos este intervalo
em duas subfacies diferentes, com base nas microfacies nele . conti
das; Na superfíci e a subfaci es Ib não foi detetada, aparecendo, po

r6m facilmente jndividuaIizada s¡ subsuperficie como aconteceu na

maioria dos poços analisados. Estas duas subfacies podem ocorrer iso

ladamente ou a lternar-se em quaì quer ordem, como se veri fi cou nos

perfi s de microfaci es de alguns dos poços anal i sados.

-?1



2.1 .2.2 - Li to logja

0 l'lenrbro Taquari, ao qual estas duas subfacies correspon
dem, possuì Iitoiogia constituida de intercalações de fol hel ho e

calcãrjos, corn raros lejtos de siltitos.0s calcãrios ocorrem em

leitos pouco espessos (m6dia de 30 centimetros e nrãximo de 2 metros

de espessura ).

2.1 .2.3 - lt'l jJrofq_cies

Como se sa I iåntou acìma, os cal cãri os do I'lembro Taquari
revelaram caracteristicas m i c r o f a c i o l õ g i c a s que permitìram a divi
são do i ntèrva I o êm duas subfacj es distintas, que são aqui discuti
das scparaddnrente

2.1 .2.4

2.1 .2.4

Subfac i es Ib

1"1 iqrofac i es

As microfãcies des ta unidade são essencialmente repre
sentadas por micri tos fossiliferos e bionricritos, ocorrendo rarame-n

te 1ei'tos deìgados de intra-oomicrosparruditos algãìicos arenosos
(estampa II fotos 7 a l0).

0s principais aloquîmicos destas mi crofáci es são restos
de fósseis constituídos de fragmentos de pel ecípodes e gastr6podes,

carapaças de foranriniferos pìanctônicos e calcisferas' Nas raras
ocorrências das microfáceis ooliticas preponderam os oó1i tos e p1

s6l i tos algãlicos, os primeiros com dimensões entre 0,09 e 0 
' 
93mm, e

os segundos com 1,86 at6, raramente, 4,5Omm. 0s ìntraclastos, que

são geralmente algaì'clastos, variam entre 0,07 e 0,74mm, alcançand'o

excepcionalmente l,5Omm.

2.1 .2,4. 2 - Ambi ente__!S-peejrje!3.l

As microfacies caracteristicas desta unidade 
- 

micr
tos e biomicritos 

- 
indicam depos ição em ãguas gera ìmente rasas

por6m calmas, ou mesmo em águag pouco profundas, variando entre
zona epi neritica e a zo na i nf raner"íti ca.

A energÍ a do ambi ente manteve-se em torno de I ( PLUMLEY

I

a
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et al., 1962 ) , atingìndo raramente indi ces nlais altos, at6 IV ou

nresnro V, apenas nas ãreas mais rasâs e turbulentas, onde se deposìta
rarr as nli crofác i cs oolîticas.

2.1.2.s - !ÈLe-ç:-uLlr

2.1 .2,5.1 - ¡'f icrofacies

Apesar r:1e conter grande vari c'dade de m icrofac i es, esta
subfacies õ re¡:resentada essencia'l mente peìas microfacies intraclãs
ticas. tilicritos e biomicr'Í tos intraclãsticos algã1 icos, intÅmicri
tos e i ntraspari tos algãì icos são al¡udantes entre os calcários e

caì^actcrizam csta subfac ics, Subordinadamente ocorrem calcãrios de

or'í gcrn algãlica, representadas por oomicritos, oomicruditos, oospa-
ritos, oosparrudì tos, pelmjcritos e pel spari tos, em geral intraclãs
ticos. Estes calcários d eno tam recri stal i zação mais ou menos fre
quente eü quase todas as microfacìes, e então ocorrem intra¡r'i crospa
nitos, o o. i c r o s p a r i t o s , etc. (estampas Iil e IV).

Entrê os aloquÍmicos predorninanr os intraclástos, em di
mensões m6dias de 0,4Onrm, variando entre 0,03mm, quando se confun
dem com pãletes, at6 0,74mm, raramente chegando a diãmetros maiores
que l,Onrm. Estes intraclastos são representados principalmente por

fragmentos ðe colônias algais, consti tui ndo, por ta n to, "algalcìas
tos". (F0LK, 1959).

Seguem-se, por brdem decrescente de abundância, os o6li
tos e pis6litos, geralmente al gãl i cos, f6sseis e p6l etes, 0s o61i
,tos a pr,esenta,m .d ir¡en,sõ.es. en.tre 0,4..e,.1.,Omm e os pi s6l..i,t0.s.. . ...va.r.i,am.

desde l,Omm at6 espastõìitos algãl icos maiores que 4,5Omm, com di
mensões m6dias de 2,0mm.

,,,..,0.s .res.tos, fósseis destas microfacies revelam grande va

ri edade e são representados por forami niferos planctônicos e bentô
nicos, cal ci sferas, fna gme n to s de pelecípodes, ga s tr6podes e equi
n6ides, Foram tamb6m assinalados raros ostracodes, fragmentos de

bn:i o.zoãri o.s e...tubos., de vermes. .As a,ìgas constituem o,s ,f.6s.sei,s. m.ai,s.

abundantes nestas microfacies. Zona s de biolititos a ìgál ì cos f oram

I ocai i zadas nas seções de Fa zenda Lombada, 0rla do Campo de Carmõ

pol i s, Pedra C.hata e Pedra Bra nca , med ida s em superfici e peì a TG-7.
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hm sul¡superficie não se verì ficou ocorrôncia st:gura de zonas de bío

I ititos nesta subfacìcs, talvcz dcvido ãs ì imitaçöes inlpostas pela

utiìização quaée exclusiva de anlostras de calha' No poço I -'10-001-SE

parece ocorrer unla l)rovãvel zona cle biolitjto entre 909 e 924 me

tros, As amos tra s de ca lha deste intervalo acusaram a presença de

fragmentos, possivelmente de colônìas de algas azujs - verdes, oS

qua i s, embora tenham s ido classificados como "peìnricrito intraclãs
tico algá1ìco", podem representar rca'l nenl-e unr biol itito algãlico.

2 .1 .2 .5 .2 - 411qiejle_¿-c_Pq:j-ejgi3I

A matr.iz mícrítica predominante n a s . ln i c r o f a c i e s desta

u.nidade sugere deposição ern ãguas calmas, embora a presellça de in
traclastos e biolititos indique zonas de alta energ ì a. Provavel

mente, a topografì a de fundo apresentava ãreas al tas , otlde se for
mavam o6l.i tos e pis6litos ou se desenvolviam biolititos algãlicos
iso.lados, Estes, em consequêncja de oscilações eventuais no nívet
das águas, provocadas por mar6s al tas ou tormentas, eraìÌì sub¡retidos

a uma erosão rãpìda, depositando-se os f ragtrentos (algalclastos) em

áreas abrigadas, protegidas pelos biolititos rcnarrescentes' nas

q.ua.i s .,a .baixa. enengia d.0.. a¡rb.i ente, permìtia a f ornaçõo.,de..umê rìlattLi ?

micrîtica.

HAMBLtT0N (1962)
,to's, €, b;iom-i cr.i to.s... em á.r'ea.s.' de

tetora destes il timos.

2.2 . FACIES II

Esta facies corresPonde
Membro Maru i m e aos dol omi tos
chueìo. Estã dividjda aqui em

jã assinalava que a presença de micrì
biolit,itos evidencia a,. natqìîe.z,a ,Bnq

aos calcãi"jos oolitìcos/piSoìiticos do

do 14embro Agu i t hada, da Formação 'R"ia-

duas subfacies,

,2.1 - Subfacies IIa

2.2,1 .'l Dados Gerai s

Esta subf aci es

ti cos e reci fes algálicos
corresponde aos calcár'i os o o I i t i c o s,/ p i s o I í
do l'lembro 14aruim.
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¿.¿.1.¿ Litologia

Calcãrios oolÍticos e pìsoliticos, com raros leitos dolo
mi ti zados e i nterca I ações de areni tos fi nos a m6dios, siltitos e

fol heì hos, constituem a litologia geral da subfacies IIa.

?,2,1 .3 - M icrofaci es

Esta subfaci es mo s tra gra nde variação em sua s microfa
cies, com predominância dos tipos ooliticos e i n t r a c l ã s t i coo s . Res

saltam princìpalmente as microfacies com o6litos, pisõlitos e espas

t6litos de origem aìgãlica, e b io li ti tos al9ãticos.

As mi crofaci es c ompre end em uma gama que vai desde biomi
cruditos e.peìmicritos at6 oosparitos, oosparruditos, intrasparitos
e bi ol i ti tos algãt icos, ocorrendo mi crofaci es mais compì exas, onde

a contribuição dos diversos aloquimicos se equivalem, predominando
ora um, ora outro tipo. Temos, então, microfãcies mistas, algumas
vezes recristalizadas parcial ou intensamente, tais como bioomi
crosparitos algát icos, i ntrabi omi crospari tos algã1icos, i ntrapelm i

crosparrudi tos ooliticos atgã1icos, etc . (estampas IV a VII),

Todos os quatro tipos de aìoquîmìcos se fazem presentes
nas microfäcies desta. subfacies, em quantidades variáveis. Prepon
deram, entretanto, os o6l i tos/pi s6li tos, seguidos peìos ìntraclas
tos, ambos de origem algãlica.0s oõtjtos variam de 0,3 a 2,Omm

e o pis6litos tâm dimensões m6dîas de 2,Smmt ocorrem tambêm espas

tõl i tos (pi s6t i tos deformados ) de or ì gem al gál ica med i ndo

20,0Omm, ou seja, 2,0cm de diâmetro.
até

0s restos fósseis são aloquîmicos que atestaram também

ampì a variação, As mi crofac i es des ta subfacies a pres en ta ram equi
n6ides (ocu pa ndo mais de l0% da ãrea submetida a estudo, em super
fície atacada ou Iâm ì da de lgada ) , pelecipodas, gastrdpodes, fo ram ì

níferos p1a nc tôn i co s e bentônìcos, cal ci sferas, todos com percenta
gens variãveis entre 1 a 7%, raros ostracodes e corais solitã'rios,
e briozoãrios.

Algas azuis-verdes e algas vermelhas são abundantes em

quase todas as microfacies, fornando principaìmente os biolititos
algáìicos.
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2.2,1 ,4 - Ambiente Deposicjonal

As niicrofacies desta unidade foram, na maioria, deposita
das em ambì ente epeneriti co de ãgua s rasas e turbu le n ta s , como evi
denc i a a grande ocorrâncja de o6l i tos, intraclas!os e biolititos
a lgã1 ì cos.

061itos formam-se atualmente .t p.ofrndidades de menos

de 3 metros. Ntl,ltLL, PURDY & EIvIBRIE (1960) assinalam que a profun
didade ótima fica em torno (e 6 p6s, ou seia, menos de 2 metros.Pi
sõlito algálicos, com algas da familia Dasycìadaceaer como os que

se acham presentes nesta microfacies, desenvolvem*se, segundo HAM

BL ET0N (l962), em profundidades i nferi ores a l0 p6s, isto 6, apro
x i ma damen te 3 metros.

2.2.2 - Subfacies IIb

2.,2 ,2.1 - Dados Gera i s

A subfacies IIb corresponde ao Membro Aguìlhada

2.2.2.2 - Litologia

. Esta subfacies 6 constituida essencialmente de dolomi
tos, com intercalações de arenitos finos a c o n g I om e r á t i c o s , con

gìomerados e folhelhos, inciuindo às vezes calcãrios gera.lmente

oo líticos, do'l omi ti zados ou não

? .2.2.3 - Microfacies

0s dol on:i tos c.ara.cteri.zaram esta
contram-se reì iquias de o6l i tos/pi s6t itos,
.ginaram de uma dolomitização secundãria dos

subfaci es IIa (estampa VII - fotos 3 a 6).

2.2.2,4 - Ambi ente Deposic'ional

subfacies. Loca I men te en

demonstrando que se ori
calcãrios que formam a

Atri bui -se âs mi crofac i es des ta subfacies o mesmo ambi en

te de sedimentação que ãs da subfaci es IIa, com posterior dolomiti
zação em planícies de marãs.

-26-





FIG. IO - DIAGRAMA EM PAINEL
PROJEÇÃO rSOMÉtRtCÀ 20o OESTE

DATUM, DISCORDÂNC|A pR É - praçA BUç U

ESCALAS



2.3 . FAcIES III

Es ta fai i es corresponde
microfacies e terrígenos assoc

cies, des,critas a seguir.

2.3.1 - Subfacies IIIa

ä Formaçã'o Cotinguiba. Com base nas

iados, estã divîdida em dua s subfa

2.3.1.1 Dados Gerais

Esta subfacies Ë constitulda peìos sedimentos do Membro

Aracaju da Formação Coti nguìba.

2.3.i.2 - Litologia

L i to'l og i camen te, es ta subfacies 6 rep res enta da por argi-
lìto cinza a verde, calcifero, foìheìho cinza e castanho-escuro'
cal cifero, i nteri ami nados com calcãrios micrÍticos.

2.3,1 .3 - Miclofacies

As microfacies desta subfacies es tão repre s en tada s por

micritos fossiliferos e biomicritos (estampa VII - fotos 7 a 10).
Nestes calòários ocorrem como f6sseis relativamente mais abundantes

as caicisferas, com percentagens entre 5 e 12% (percentagem em re
1açã.o ã ãrea da amostra, investigada em lâmina deìgada) e os fora
miniferos planctônicos' com percentagem m6dia menor que,5%. Presen

tes com percentagens em torno de 3% estão fragmentos de pelecipo

des e de equin6ides, e conchas de ostracodes.

2.3.1 .4 - Ambiente Deposicional

As nicrofacies mi criti cas desta unidade indicam deposi

ção em ãguas ca'lmas, em condições de mar aberto. Quanto â profun

didade, seri am ãguas não mu ito profundas ' provaveìmente com acen

tuada tendência para ãguas rasas ' como sugerem a pequena quantl
dade de foraminiferos pìanctônicos (menos de 5%), a abundância

relativa de ca 1c i sfera s e a presença de ostracodes ' princi paìmen-

te de Brachycgthere ephenoides (CRE 1968). A energia do ambiente

deve ter-se mantido em torno de I (PLUMLEY et al.' I962)' permitindo
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a deposìção de mjcrofacies exclusivanlente micriticas

2.3.2 - Fágjes IIIb

2 .3 ,2.1 - Dados Gera i s

Esta subfacies engl oba os ca I cãri os estratificados e os

ca I cã'ri os mac i ços da F orma ção cot ingu i ba , c o r r e s p o n d e n d o , p o r t a n t o '
ao Membro SaPucari da formaçã0.

2.3.2.2 - Litologia

Calcãrios criptocristal i nos, sub a l i tog ráf icos, pouco

a muito arg i losos , gradando pa ra margas' com alguns I eitos de tql
cã'rio dol omi ti zado e intercaìações de sîl ex castanho a pre to ' e

del gados I ei tos de c ìãs ti cos m6di os a grossei ros próx i mo ã base.

2.3.2,3 - Microfaci es

Biomicritos e micri tos foss i I îferos constituem as . mi cro

fãcies da subfaci es IIIb (e s tampa s VIII e iX)'

2.3.2.4 - Ambiente DePosicional

, CondiCões dË ambi ente i dênti cas ãs da subfaci es IIIa, po

r6m com menos afl uxo de terrigenos , o que favoreceu o desenvol vi

mento dos ca I cári os. 0s terrîgenos tornaram-se gradualmente mais

fi nos e i ncorporaram-se aos carbonatos, formando os cal cários argi

l osos (mi cr i tos e biomicritos arg iIosos ) e as margas '
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3 - DISTRIBUIç,q0 DAS FACITS

As figuras 'ì 2 a l5 são mapas onde estão del imi tadas as ãreas

de ocorrência, em superficie e em subsuperficie, das facies e sub-

facies. Estes mapas fo ram construîdos com base nos mapas de ìs6pa

cas do Rel at6ri o da cRE (1968), el aborado pel o 9eól ogo P' Palagi

(pETR0BRÃS). tvidentemente, os mapas ex i bem a di stri bu ì ção das fa

cies qUe restoU ap6s os fenômenos erosjvos que eventualmente as

afetaram. E o caso das Subfacies Ib, Ic, IIa, IIb e IIIb' as quais,

em aìguns sitios, foram parcialmente removidas pel a er.,osão '

3.I - FACIES I

3..l.1 - Subfaci es Ia

Estas subfac ies corresponde ao Membro Angico' 0corre na

borda oeste da bacia, consti tuj ndo uma faixa de I argura variável,
que não atìnge 20km (fi S. l2). A espessura mäxima regìstrada em

subsuperfîci e deu 915 metros, no p i onei ro l -US-l -SE (Usina Serg!

pe), por6m os valores médios situam-se entre 100 e 400 metros (CRE,

r e68 ) ..

3.1.2 - Subfaci es Ib e Ic

Estas duas subfacies correspondem ao Membro Taquari e são

consideradas em conjunto, quanto ã ãrea de ocorrência (fìg' l3)'

Estas dua s subfacies estendem- se desde a falha de I ta pora n

ga até a ãrea de Piaçabuçu e do Pontal do Peba, e prolongam-se

desde a borda oeste da bac ia no rumo da pì ataforma conti nental . A

espessura m6d.ia do pac ote por el as representado varia entre 100 a

300 metros, excepci ona lmente alcançando cerca de 650 metros ' como

aconteceu no poço 1-tc-001-sE (Estação ca lumbi , a oeste de Araca

ju ).

3.2 - ¡ActEs rr

Esta facies corresponde aos ca I cãri os ool iticos e pisolîti-
cos do l,lembro Maruim (Subfacies IIa) e aos dolomitos do Membro

Aqu.i ìhada (Subf.acies IIb).0corre, numa faixa de menos de 2okm de

3l
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'I argura, desde a ãrea de Pìaçabuçu atõ as prox i nli dades da cjdade

de Laranjeiras (fi g. ì4), Sua espessura varia de nenos de 100 me

tros at6 majs de 250 metros, como se verificou na ãrea do 1-DP-001-

SE e l -PB-001-SE. No ma pa de ocorrôncjas da fì gura 14, as hac hu ra s

vert i ca i s. co b rem a ãrea cle ocorrânci a da Subfac i e I Ia; as hachuras

horizontais, a da Subfac i es IIb. A trama quadrì cul ada cobre a ãrea

de ocorrênc i a de amba s as subfacies.

3.3 - ËAclEs rrr

Esta facies corresponde ã Formação Cotingujba' incluindo as

Subfacies IIIa e IIIb.0corre nunla faixa de mais ou nenos 20km de

largura, na área centra l da parte continental da bacia de Serg i pe

(fi g. l5). Estende-se a leste do fl a nco sudeste do Horste de Pene

do, atê a foz do rio Real. A Subfacies IIIa (Menrbro Aracaju), ocu

pa, em geral, a p.arte leste da faixa de ocorrência (ãrea coberta de

hachura s holi zonta i s no ma pa da figura l5), enquanto a Subfacies
IIb (Membro Sapucarì ) jaz na parte oeste (á rea de hachuras verti
cais). Nas áreas centraìs (trama quadricul ada no mapa ) ' as duas

subfacies se sobrepõem. 
I
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sEcÇlJIs c0RRrlt_AT IVAS

0s resultados do estudo das microfacies clas alltostras coleta
das na faixa de afloranento das For"rrrações Cotinguiba e Rìachuelo,
pela TG-1, e das anlostras de calha dos poços estudados, foran ìnt.e
grados em perfis de mi crofac ies. (ìonstruìu-se un perfìì na escala
1:.l000, pa ra cada poço ou seção med i da err superfic j e. Nestes p e.ll

f is foram integrados os dados 1.i toì6gicos genais (pri ncì paìmente os

respeitantes aos sedinrentos terrigenos, sobre os quais não houve

estudos em laborat6rìo) Ievantados peìa TG-ì ou pelos ge6logos de

poç0, dados de perfi ìagem el6tnica, sobretudo os perf is de raios
gama, e os dados resul tantes. do estudo.c{as microfacies.

Al guns perfi s, reduzidos à escala de l:5000, serviram para a

construção das três seções correlativas, ì l ustradas nas figunas 16,

17 e lB.

Estabel eceu-se a correl ação ao nível das facies ou subfacies,
pois tentativas, baseaddsr' nas microfacies, para a identificaçao e

correlação de camadas-chave, revelaram-se inpratìcãveis, não s6

por causa dâ grande var.i ação lateral das camada s cono , Principal
mente, 

.em 
vi rtude das l imi tações i postas peì a ut i1i zação quase ex

clusiva de amostras de calha no estudo das microfacies em subsuper
Ïrcte.

Nas seções correlativas, representa-se em cada poço, no esPl

ço compreendi do entre as curvas el6tri cas, a col una estrat.i grãfica
revi sada pel a CRE (1968). A correlação entre as facìes ou subfa
cies, determinadas pelo estudo de nlicrofacies, 6 representada por

simbologìa apropri ada e por linhas de contato entre as colunas cor
respondentes aos poçó s e/ ou seções de superfici e. Assim, embora

estejam sendo correlacionadas nrìcrof'acies, e não unìdades estrati
grãfi ca s, as di screpâncias entre estas dej xam-se facj lmente obser

var.

Nestas seções foram omitidas, de maneina geral, as faìhas, in
dicando-se apenas as mais proenrinentes notadas no embasamento, quan

do este representa a discordância pr6-Þluri beca. Entretanto, as es

truturas que di zem respei to ãs seções estão aì i representadas, poìs

os poços são correlac ionados com referênc i a ao nivel do mar.
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A conr¡raração das seçõcs cort^clativas com os diagrirtrtas cm pa-i

nel dã uma id6ia panorînrica das reìações eìltre as diversas facies
e as feições es,Lrutura js do intervalo estudado neste trabalho.
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RIC0NSTITUIÇÃ0 DA IjIST0RIA SIDIMINTARIA

A deposição'dos sedi¡lentos das I'acies I, II e III, compreendel

do as Fornrações RiachLrelo e cotinguìba, deu-se ent anlbiente nerítj
co, varíando entre epì nerítico e i nfranerîti co. 0 ind i ce de ener

gia nas diversas fascs da sedìmentação vari ou entre I inli tes extre

nros, desde I at6 V na esca la de PLUI''ILEY et a1- (op, cit')

A sedimetìtação inìciou-se com a

posi tando.osedinrentos mari nhos sobre
transgressão a lbo-aPti ana

a superfíci e p6s -l'''lu ri beca

de

Essa fase transgressiva come ç ou com a deposìção dos clãsticos
grosseiros a fi nos e de del$ados leitos de calcãrio (Faci es I)' A

sedimentação processaVa-se em anlbiente de águas rasas, normaltrente

agi tadas, onde o grande af Iuxo de clãsticos terrí9enos e va|i ações

nos fatores fîs i cos do ambi ente I imi taram a deposìção dos calcá

rios, Condições favorãveis ocasionais perrrìtiram a deposição de

delgados I ei tos de micritos fossi liferos I esLes eram , l ogo em se

guida, soterrados por sedìmeñtos terrî9enos, forna ndo as i nÙercala

ções dos del gados I ei tos de calcários ent re estratos maìs espessos

de clásticos finos a grosseinos, que formam os nlenlbros basais na

Formaçào Riachuelo, isto 6, os Membros Ang i co e Taquari.

0s clásticos forne.cidos ã bacia nas ãrea s de depos i ção da Sub

fac i es Ia eram ' em geral, grossej ros a muito grosseiros, provavel

mente dévido ã prox.i mi dade das fontes supridoras e ã el evada ener

gia na frente da transgressão. Nas ãrea s de sedimentação das Fã

cies Ib e Ic, os clásticos fornecidos eram mais finos, constjtuin
do-se de folhelhos, e subordinadamente de siltitos, os terrígenos
destas duas fãcies.

A sedimentação decorreu em amb i ente de águas rasas e pouco pro

fundas, mas, em geral, de energ i a moderada a baixa. 0s calcãrios
são representados por mi cri tos fossilíferos, que consti tuem gran

de parte dos carbonatos desta fac ì es (fig. l9A).

Em certa s ãreas mais rasas e de ãguas agi tadas, a natureza do

fu ndo e as condi ções locais fa vo re ce ran a formação de o6l i tos e pi

s6litos e, atÉ mesmo, o florescinlento de colônias de aìgas, que

originaram os biolititos algãticos observados nos Membros Ang i co e
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Taquarì.

0s intraclastos cle origem at gãt i ca, ou 5cjù, os aìgaclastos que

caracterizaranr a Subfacies Ic, formaranr-se ã custa da t1 esagregação
desles biolit'i tos, subtnetidos ã ação violellta de ondas resultantes
de mar6s al tas 0u t0rnrêntas. l--ragfientos dessas col ônias f oram en

tão depositados em áreas abrigadas, onde se forntaram os n.i cri tos
e bjomicritos intraclÃsticos. HA¡'1Bl-E I0N (1962) já acentuava que a

presença cle r¡.i cril"os e biolr jcri tos cnr ãreas de biolititos cviden
cja a natureza protetora destes últirtos.

A sed.imentação continuou, em condìções tllais ou nlenos

tes, at6 o f im da deposição da l-ãcies I (f ig. l9A ).
seme I han

Ã med i da que a sedimentação prosscguia, a bacia de depósição
tornava-se nrais rasa e aumentava a energ i a do ambi ente, inicjando
-se a depos ição dos ca lcãri os ool it icos, pisoliticos e intraclãstj
cos da Fácies II (fig. l9B). Nas ãreas de de¡rosição clestes calcã
rjos a profundidade das águas, provaveltnente, não ul trapassava 3

metros

Fatones fisicos do ambi ente e um nrenor afl uxo de terrigenos,
assocìados a uma lenta subsidência da bacia, favoreceram o desen

vol vìmentos dos ca lcãri os durante esta f a se da sedìmen Lação ' quan

do se fo rnra ram camada s mais espessas destes carbonatos.

Em ãreas nrais propicias d e s e n v o I v e r a m - s e co lônias de algas,
que fo rma ram os biol i titos algã1icos observados nesta facies.

Nas partes nais profundas da bacia, onde o ind i ce de energia
não se el evou, contihuavam sendo depos i tados sedimentos terrigenos
e cal cãri os da fase anterior (Faci es I).

Essas condi ções de deposição pe rd u râ ram atõ o fim do período
transgressjvo iniciado no Al bo-Aptìano. A I enta retj rada do mar

de i xou então os calcãrios o o I i t i c o s / p i s ó I i t i c o s na Subfac ies iIa
expostos em pl anici es de ma r6s, onde eles foram compl eta ou parci
almente dolomitizados, passando a constituir os dolomitos e calcã
rios semidolomitizados da Subfac i e IIb (fì g. 19C).
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sIM0ES E BANDEIRA (1967) atribuiram essa dolomitilìzação ao me

canismo sugerido por alguns pesquisadores para expìicar a formação

de dolomitos recentes nas Caraibas, no goìfo P6rsico e nas BahamaS

(DEFFEYES et al., .l965: ILLING et al.1965¡ SHINN et al.' 1965)'

segundo esse mecanismo, a dolomitização resulta da percolação

por efei tos gravitacionais, nos ca lcãrios por eì as recobertas, de

ãgua s hi persal i nas pcsadas, produzidas pel a parcial evaporação da

ãgua do mar em planîcies de ma16s (zonas acima da linha de ma16 nor

nal, inundadas durante as marés muito altas ou ressacas ). 0 estudo

da ãrea sul de Bonai re, nas Caraîbas, efetuado por D EFF E YES et al .

(1965), esclareceu que ã9uas supersalinas, com alía razão Mg/Ca,

são produzidas pel a eva po ra ção de ãgua do mar em ambi entes de pla

níci es de marãs 
"

No caso dos dolomitos da Subfacies IIb (Membro Aguilhada)' oS

seguì nies indÍcios sugerem aqueì e mecani smo:

ø) regres são do mar l ogo apõs a depo s ì ção dos ca I cãri os da

cies IIa, formando planicies de marEs¡

b) alta salinidade das ãguas do mar, condìção necessãria "para

formação de o61i tos e P i s6t i tos;

Su bfa

a

c ) dol omi t ização sel eti va

mais i ntensa na matriz,
fenômeno ' estava menos

e fõsseis)¡

dos calcários ool iti cos e fossiliferos,
demonstrando que esta, durante aquele

consolidada que os aloquimicos (oõlitoi

d) presença de discordîncia no topo dos dolomitos,.isto 6' no topo

da Fac i es II.

Ap6s a regressão que submeteu ä erosão os calcãrios oo'l iticos e

pi sol îticos da Faci es II (fig. 19D ) e provocou sua doì omi ti zação

parciaì, ocorreu nova transgressão, que presì di u a depo s i ção dos

sed i me nto s da Fac i es III

A sedìmentação se fez em ambiente nerîtico de ãguas calmas,com

influência oceânicas, mantendo-se o nîve1 de energia mais ou men0S

constante em redor do indice I de PLUMLEY et al ' (1962)'
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I

No inicio da sedimentaçã'o desta facies, houve certa predominân
cia de terrigenos, limitando o desenvolvimento dos calcãrios da Sub

facies IIIa (fig. l9E). Em seguida, as condições se modificaram li,
geiramente, e então uma relativa diminuição do afluxo e do tamanho

das particulas dos terrigenos, causada .talvez pelo avanço da trans
gressão, favoreceu o desenvolvimento dos calcãrios, formando-se en

tão os micritos e biomicritos da Subfacies IIIb (fig. l9F).

Com o ìnÍcio de nova movimentação regressìva do mar, encerrou-
-se o cicìo deposicional que formou o pacote sedimentar que corres
ponde ãs Formações Riachuelo e Coti ngu i ba

-46-



CONCLUSÕES

A apl i cação' conjunta das cl ass i fì cações de F0LK ( op. cit.) e

Pt. UI\41-EY et al. (op, cit,) reve lou-se c ono excel ente netodol og ia pq

ra a reconstituíção da histõria sed'i nentãria das sequôncias carbo
nutje¿s e tcrrígcn0s iìssocjùdos quo constituerìt as f oì'ìnaçõùs cstudî
dos neste trabalho.

47



BIBLIOGRAFIA

IIATHURST, R.G.C, Carbonate sediments and theír d.iagenes'is. New York,

Elsevier, ì 971. 620p. (Deveiopments in sedimentoìogy, I2).
Bl:HRINS, E.W. tnvironment reconstruction for a part of the Glen-Ro

se I inrestone, central l'exas . SedimentoLogy. Ansterdam , + (1 /2):
65-112, 'l965.

l]ISl-10P, l^/,F. Petrol ogy of Upper Snrackover jinrestone in North Hu.y-

nesville Fjeld, Clairborne Parish, Louìsìana..,rl,4PG Bu.LLel;in,
Tulsa, 0kla., 5z(1 ):92-128, Jan. I968.

IIRAITIIl\lAITE, C.J.R. Carbonate environnents in the niddle Devonian
of South Devon, England, sedímentary Geologg, Ahsterdarn, i(3):
283-321 , 1967 .

CHILINGAR, G,V. el; aLii Caz.bonate rocks: or,igin, occurr ence and

cLassification, Ansterdam, Eìsevier, 1967. 47ìp. (Developments
in sedimentol ogy, 9A).

COI"I ]SSÃO DE RTVISÃO TSTRATIGRÃFICA DA BACiA SERGIPE-ALAGOAS. L¿TO

estz'atdgrafia da Bacia Sergipe-ALagoas'Fm. I'(uz,ibeca,Gz.upo Ser
gip.e, Fm, Baz'r,eiras e Sed. de Praía e ALuoiões. Maceio, PETR0

BRÃS/RPNE, 1968. 69p.

CUViLLItR, J. & SACAL, V. Stratigraphic coz.r,eLations by mícr,ofã
cies in Western Aquíl:aine. Lei den, E.J . Bli ì ì , 1 956. 33p.

DEFFEYES K.S, ¿ú alií, Dol omitization of recent and Pl io-Pleistoce
ne sediments by marine evaporite waters on Bonaire, Netherlands
Antilles. rn: PRAY, L.C. & MURRAY, R.C,, eds. DoLonÌtízat'íon
(tnd Limestone díagenesis, Tulsa,0kla., 1965, p.7l-88. (SEPM,

Speci a l publ icati.on, ì3).

DEMIRMEN. R. & HARBAUGH J.l,'l. Petrography and oli gìn pf Permian lrlc.

Cloud limestone of Northern California, JournaL of Sedímentany
PetnoLogg" Tulsa, 0kla., es(l): 136-54' March 'ì965.

DtRIN, B. & REISS, Z, Jut:assic mict'ofacies of rsz'aeL ls.l.l I966.
43p. (lnstituto de Petr6l eo de I srael . Publ ì cação especial ).

ELF-AQUITAINt. Essai. de carac táz,i s ati on sâdímentoT'ogíque des depã
' ts caxbonatás, Elf-Aquitøine, Bousseus et Pau. Pau, ì975, i73p.

F0L K, R.L, Practicaì petrographic classification of l imestones.
AAPG BuLLetín, Tul sa, 0kla,, 43 (l ); l-38, Jan. ì959.

48 -



FOLK, R.L. Spectral subdivision of limestone types' Iæ" AAPG' Rg

SEARCH C0MMITTEE. CLaseifieation of earbonate noeke; a egnposiwn'

Tulsa, 0kla., 1962. p. 62-84. (AAPG' Memoir 1)'

FRIEDMANrG.M"ed.Depoeitiona|'entsironneíteínearbonatetocke¿'
Tulsa,0k.la., sEPM, '|969.209p. (sEM Speciaì publication, ]4).

GoLDBERG, M. Supratidal do]omitization and dedoìomitization in Jg

rassic rocks of Hamakhtesh Hagatan, Israel ' JoutnaT of Sedímen

tary PetnoLogg, Tulsa, 0kla., 3?(3):760-7 3' Sept' 1967'

GUTSTADT, A.M. Petrology and deposìtional evironments of the Beck

Spring dolomite (Pre-Cambrian) Kingston Range' California' Jou?

naL of Sedinentary PetroLogy, Tulsa' 0k1a" s8(4):l 280-9' Dec'

I 968.

HAMBLET0N,A'W.Carbonate-rockfabricsofthreemissourianstrati
graphicsectionsinSocorroCounty,NewMexico'JournaLofsedi
nentary PetloLoga' Tulsa, 0k'l a', 3e(3):579-601' Sept ' 1962'

ILLINGn L.V. et aLii. Penecontemporary dolomite in the Persian

Gulf. ¡n.' PRAY, L.C. & MURRAY' R.C., ede' Dolomitizatíon and L¿

mestone diagenesís. Tul sa , 0kl a. , I965. p. 89-l ì 1 . (SEPM. Special

publ ication ' l3).

JENIK, A.J. & LERBEKMO, J.F. Facies and geometry of Swan' Hills
reef member of Beaverhill lake Formation (Upper Devonian)' Goose

River field, Alberta, Canada . AAPG BuLletin, Tul sa ' 0kla ' " 52

( l ) :21-56, Jan. 1968.

L0GAN, B.N. et aLii- Catbonate sedímentation and entíronments 
'Sha?k

bq, r¡estern Austl'aL¿a. Tulsa, Ok'l a', 1970' 223p: (AAPG' Memoir 13)'

LOGAN, B.N. et aLii. EOoLution and diagenesis of Qudternal! eatb
' nate sequences, Shatk BaA ' Weste?n AusttaLia' Tulsa' 0k1a ' 1974"

358p. (AAPG. Memoi r 22) .

MILLIMAN, J.D. Manine eay,bonates. New York, springer-verlag' 1974.

37 5p..

PAYT0N, C.E. Petrology of the carbonate members of the Swope and

Dennìs Formations (Pennsylvanìan), Missouri and Iowa . ,Ioutnal of,

Sedimentany Pet?oLogA' Tulsa, 0k1a', 36(21 :576-601 ' 'June I966'

PLUMLEY,N.J,etaLíi.Energy.indexfor]irnestoneinterpretationand
classificati on. In: AAPG. RESEARCH CoMMITTEE. CLassifíeatíon of
carbonate tocke; a eymposiun. Tulsa, 0kla ', 1962 ' p'85-107'

(AAPG. Memoir 'l ) .

-49-



REINECK, H.t. & SINGH, I.B. depositíonal sedimentary enoíronments;

wíth refenence to tenrigenoue eLastíce. New York, Springer-Ver-
lag, 1973. 439P.

RIZZINI, A. & MATTAVELLI, I. Logs pEtrographiques et cartes de t!
thofaciès pratiques des roches carbonattães. Râoue de L'Inetí
tut Français du PâtroLe, Paris, 19(5)2720-8, Mai 1964.

RUPP, A. Lnigín" struetune and. enúíronmentaL signíficance of reeent

and. fossiL CaLcispheres. Boul der, Col . , I 967 " I 86p. (GSA. Spe-

cial paper n. l0l) lRbstractl
SADLER, H.E. A detai'l ed study of microfacies in the Mid-Visãan (Sz-

-Dr) limestone near Hartington, Derbyshjre, Enéland. JournaL of
Sedímentany PetroLogA, Tulsa, 0kla., 36(4):864-79, Dec" t966.

SHINN, E.A. et aLii. Recent supratidat dol omfte from Andros Ig
land, Bahamas.In.. PRAY, L.C. & MURRAY' R.C., eds. DoLonitíza
tíon and Límestone díagenesis. Tul sa, 0kl a . , t 965. p .112-23.
( SEPM . Speci al Publ i catì on, I 3 ) "

SIMÛES, I.A. & BANDEIRA JIJNI0R, A.N. ApLíeação da eLassífieação de

F7LK no mapeamento de Litofãeíes d.os earbonatos da quadríeuLa

d.e carnõpoLis no Estado de sergípe. Macei õ, PETRoBRASiRPNE, 'i967

t 6p.

SIMUES, I.A. & LAIER, F.P. Geología d.a ã.rea de Pirambu, CarmlpoLís

e RiaehueLo (Cretã,eeo marínho de Sergipe). Maceiõ,- PETR0BRÃS/

RPNE I 968. 86p.

SIJETT, K. petrotogy and petrogenesis of the 0rdovician Maniton

Formation along the Front Range of Colorado. JournaL of Sedimen

tary PetroLogï" TuJsa, 0kla., 34(3):615-24, Sep't. .¡964'

l^lI LS0N, J . L . Carbonate faeies in geoLogíe hístory. New York, Spri n

ger-Verlag, 1975 . 471P,

hJILS0N, R.C.L. Carbonate facies variation within the 0rmington 0oli

te sèries in Southern England. PaLaeogeography, PaLaeoeLímatolo

gA, PaLaeoeeoLogV, Amsterdafi,' 4(2) :89-124, .l968b'

1¡ILS0N, R.C.L. Upper 0xfordian palaeogeography of Southern England.

PaLaeogeagnaphy, PaLaeoeLínatoLogy, PalaeoeeoLogy. Amsterdamt

4 (1): 5- 28 , I 968a .

l,l0LF, K.H. Petrogenesis
mestone of New South

and paleoenvironment Devonian

l{a1 es. Sedimento
l-of algal I

a(1t2\z

IJItsLICTF-C A

¡"¡>b-50



I I3-78 , 19652.

l,JOLF, K.H. & C0N0LLY, J,R, Petrogenesis and paleoenvironmente of li
mestone Iensôs in Upper Devonian red beds of New South l,Jales.
Palaeogeography, PøLaeocLimatoLogy, PaLaeoecoLogy. Amsterdam,
r(l):69-ì12, l96sb.

- 5l -



GLOSSÃRIO

ALGAL - Relativo a calcãrios ou dolomitos formados por algas ou com

com elas associados, princìpaìmente Rodõ¡ittts (aìgas vernrelhas)
e aìguns gêneros das cianõfitas (aìgas aiuìs-verdes).

ALGALCLAST0 - Fragme n to s de algas ou de biol ititos algá1icos,
origem autõctone, isto 6, intraclastos de ori gen a1gãl ica

A L0QU fM I C0 - Designação dada por F0LK (1959) aos agregados origina
dos denl;z'o da bacìa de deposição e que, em sua maioria, sofre
ram algum transporte. F0LK (op. cit.) defi ne 4 tipos de aloquí
micos: intracLastos, fõsseís, péLetes e oóLit;os (inclusive pìs6
1ì tos ).

BI0CLÃSTIC0 - Calcãrio sedimentar formado pe 1a acumu I ação de restos
. de organisnros (f6sseis), em geral carapaças e conchas, transpor

tados e/ou fragnrentados por correntes e ondas antes de serem de

posìtados

BI0LITiT0 - Ca I cári o constituido de estruturas orgânicas, forma ndo

uma massa resistente, na posição de vida, como, por exemplo, o

núc I eo de alguns recifes orgâni cos. Exclui os fra gme nto s de bio
ermas que formam tálus assocìados ãs estruturas recifais ou que

te n ham sido tra n s porta do s e deposi tados,

BI0MICRIT0 - Catcãrio composto de f6sseis (representando mais de

l0% do vo I ume da rocha ) ì nc lusos numa matri z de calcita micro
crista'l i na.

BIOMICROSPARITO - Ca I cãri o comp o s to de fóssei s (representando maìs

de 10% do volume da rocha) inclusos numa matriz que' constitui
da anteriormente de calcita microcri staìina, sofreu cristaliza
ção.

B I0M ICR0SPARRUD ITO - Biomicrospari to com AloquÍmicos (f6sseis )

dimensões acima de 2 milimetros.

de
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B i01"1 ICRUDIT0 - Bi omi cri to com fósseis de di mensões acima de 2 rnili
metros,

B i000lvl ICRITO - Calcãrio composto por aloquímicos representados por
f6sseis e por o6litos, ern matriz de calcita nricrocri stalina.

BI000MICRUDIT0 - Biooomicrito com a loquimì cos (fõsseis ou oõli
tos ) de d imensões acima de 2 mi l íme tr^o s .

Bi000MiCR0SPARiT0 ç Biooomicrito cui a matri z sofreu recri stal iza -

çao.

B I000M I CR0SPARRUD I T0 - Biooomicrudito cuja ma tri z sofreu recri sta
I i zação,

BI000SPARIT0 - Calcãrio constituído de fõsseis e o6l itos, com prg
ponderância dos prìmeiros, cimentados por caìcita espática.

B I0OO SPA RRU D I TO - Bì ooospari to com aloquimìcos de dimensões acima
de 2 milimetros.

CALC I SFERAS - Esferas de paredes de calcita, em geral preenchidas
por calc.ita espãtÍca, com diâmetro entre 60 e 225 microns. Em

alguns casos, apresentam espi nhos na pa red e externa. Elas têm

sido atri buîda s a d iferentes "taxes" de pl antas e de anirnais,
RUPP (l967) assinalou que as calcisferas não-espi nhosas se as

s eme l ham aos cistos re prod u tore s das a'l gas dasicladacianas do

genero Acetabulaiia.

CALCITA ESPÃTICA - CElcita clara, precipitada químicamente em cris
tais nunca menores que 4 microns, e que se forma, geralmente,
como preenchimento de poro s.

D0L0SPAR lT0 - Dol omi to grossei ro, formado por cristais claros nun

ca menores que 4 mÍcrons.

DOLOST0NE - 0 mesmo que dolomito. Termo preferido por alguns geólo
gos de ì íngua inglesa, para as rochas carbonãti cas composta s

de mais de 50% (em peso ) do m inera l dol omi ta,



TSPASTOLIT0 - Pis6litos defornrados, em geral de orìgem algãljca'

INTRABIOMIcRIT0'-Calcãr.iocompostoporintrac.lastosef6ssiesem
matri z de calcita microcri staI ina '

INTRABI0MICRUDiT0 - Intrabiomicrito com alguns aìoquîmicos (f6sseis

ou intraclastos) de dìmensões acima de 2 milimetros'

INTRABI0MICRoSPARIT0-Intrabiomjcrjtocujamatrjzsofreurecrista
1 i zação. ì

INTRABI0PTLMICRITO - Ca lcãri o composto poLi ntraclastos ' fõssei s e

p6letes em matriz de calcita microstalina'

I NTRAB I OSPAR IT0 - Calcãrio comPosto por intraclastos e fõsseis ci

me nta do s Por caìcì ta esPãt i ca '

INTRABI0SPARRUDIT0S . Intrabiosparito com aloquimicos (intraclastos

ou fõsseis) de dimensões acima de 2 mi límetros '

INTRAB.I 0PtLMICR0SPARIT0 - I n t r a b i o p e l m i c r i t o cuja matri z s ofreu re

cri stal i zação '

INTRAMICRIT0 - Calcãrio composto de intraclastos (representando

mais de t0% do volume de rocha) em matriz de calcita microcrista

. 
I i na.

INTRAMIcR'oSPARIT0-Intramicritocujamatrizsofreurecrista]jza
ção.

I NTRAM I CR0 SPARRU D I fó - lntramicrudito cuj a matri z sofreu recri sta

I ização.

INTRAMIcRUDIT0-Intramicritocomalgunsintrac.lastosdedimensões
acima de 2 mi I ínetros '

INTRA00MICRIT0 - calcãrio composto de intraclastos e o6ìitos, pe!

fazendo mais de 10% do volume da rocha, em matrìz de calcitami

crocri stal i na. '
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I N T R A 0 0l'l I C R 0 S P A R I T 0 - Intraoonli crì to cuj a nlatriz s ofreu recristaìi
zaçã0.

INTRA00MICRUDIT0 - Intraoomìcrito com alguns aloquimìcos ( ìntracìas
tos e o6li tos ) de dimensões acima de 2 milîmetros.

I NTRA00SPAR IT0 - Calcãrio consti tuido por intraclastos e o6l itos cj

mentados por calc ita espãti ca.

I NTRA00 SPARRU D I T0S - Intraoospari to.rcom al oquimicos ( i ntraclastos e

oól i tos ) de dimensões acima de 2 mi I imetr"os .

INTRAPELI'l ICRIT0 - Calcãrio constituido de intraclastos e p61etes,
perfazendo mais de 10% do volume da rocha, em matrìz microcris
tal i na .

INTRAPTLMICR0SPARRUDIT0 - Intrapelmi cri to com aloquimìcos ( i ntra l

. clastos e p6l etes ) de dimensões acima de 2 m i l Ímetros e cuia
matri z s of reu recri sta li zaçã0.

INTRAPELSPARIT0 - Catcário constituido por intraclastos e pãletes

cimentados por calcita espáti ca.

I NTRA SPAR IT0 - Caìcãrio consti tuido por intracìastos c imentados por 
ì

calcita espãtica. 
I

:

tvtICRITO - Calcãrio constituído essencialmente por calcita micro
cristalina (1 a 4 microns) com a participação de menos de 10/. 

i

de al oquîmi cos (f6sseis, p6ì etes e o6l i tos ou pi s6l i tos ). ,De 
i

acordo com o tiPp do aìoquÍmico presente, ou dominante, será 
i

denominado fossl Lífez'o, peLetífero, oóL¿tico ou pisoLíl;ico. 
,

M icR0sPARITO - Mi cri to origi na lmente formado por calcita microcri s

talina (ì a 4 microns) que sofreu recristaì ização, passando a I

âpresentarcristaiscomdjmensõesentre5el5mîcrons.

00BI0MIcRUDIT0-Ca]cárioconstituîdoporo6ìitosef6sseiscomdi
mensões acima de 2 milímetros, em matriz microcristalina I
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0 0 D 0 L 0 S p A R R U D I T 0 - Dolonrito com aioquimicos de dimensões acima de

2 milimetro.s (pîs6l itos).

00MICRIT0 - Ca lcãri o constì tuido por o6l i tos, perfazendo mais de

10% d,o vol ume da rocha ' em matriz rnicrocristal i na.

00¡4 ICR0SPARIT0 - 0onricrito cuja matriz sofreu necristalização.

0OMICROSpARRUDIT0 - 0omicrosparito com aloquîrnicos de dimensões

acima de 2 milimetros (pis6litos).

0O¡4 ICRUDIT0 - 0omicrito com aloquimicos de dimensões acima de 2

mi I Írnetros (p i s6l i tos ) .

00PELMICRUDIT0 - Calcário consti tuido por p6ìetes e pis6lì tos (acj
ma de 2 milímetros de diâmetro), em matriz m i c r o c r i s t a I j n a .

0OSPARIT0 - Calcãrio constituido por o6litos, perfazendo nlais de
- 

10% do vo I ume da rocha, cimentados por caìcita espãtica.

00 SpARRU D IT0 - Oospari to com aìoquimicos de dimensões acima de 2

mi iîmetros (p is6l i tos ) .

PELMIcR IT0 : Ca lcã'r i o .constituido por p6l e tes, perfazendo mais de

i0% do vol ume da roc ha , em matri z m i c r o c r i s t a I i n a .

pELSpARIT0 - Cal cárjo constì tuido por pã1etes, per fa ze ndo mais de

10% do volume da rocha, cimentados por calcita espática.

p S tUD0 SpAR I T0 - Calcãrio que, te ndo sofri do completa recristal iza

ção, se apresenta constituîdo inteiramente de calcita espãtica.
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I -ATA-OOI -SE

I -AU-001-sE

2-BG-001-sE

I -CA-00t -sE

3-CP-007-SE

l -cv-001-sE-

I -DP-001-SE

I -FA-00t -sE

ì -¡,10-001-sE

l -MT-00.l-sE

l-NI-00t-sE

I -PB-00.l-SE

I -PR-001-sE

I -PTA-OO] -SE

I -PTA-OO2.SE

I.PTA-OO3-SE

I -QM-001-sE

2-RC-00ì -st

3-R0-003-sE

I -SAB-OOI -SE

Rf L AçÃ0 p0 s*lq çir q[u]¿Àq!!

ATALAIA (PI0NE IR0 N9 I ) , SERGTPE

ARACAJtI (Pr0NErR0 NA I ), STRGTPE

BREJO GRANDE (ESTRATIGRAFICO N9 I ), STRGIPE

cALU¡.18i (pt0NErR0 N8 'l ), StRGIpt

CARMOPOLIS (IXTTNSÃO f\E9 7), STRGIPE

cATETE VELH0 (pI0NEIR0 N9 I ), SERGIpE

DIVINA pAST0RA (pl0NErR0 Ng I ), sERcIpE

FAZENDA ANctC0 (pt0NErR0 N9 I ), SERGIpt

l"10SQUEIR0 (PI0NtlR0 Nq I ), SERGIPE

MARITUBA (P]ONEIRO N9 I), ALAGOAS

NORTE DE ITAPORANGA

PEDRA BRANCA (PIONE

PTRANHAS (Pr0NriR0

PACATUBA (PI0NEIR0

(PIONEIRO N9 I ), SERG

rR0 N9 I ), StRGtPE

Nç 'I ) , SERGI PE

NS l), SERGIPE

I PE

PACUTUBA (PI0NEIR0 N9 2), SERGTPE

PACATUBA (PI0NEIR0 N9 3), StRGTPE

QUrçAMÃ (Pr0NErR0 N9 l), SERGIPT

R0sÃRr0 D0 cATETE (ESTRATTcRÃFrCO N9 t ), sERGrpE

RIACHUEL0 (EXTENSÃ0 N9 3), SERGIPE

sANT0 AMAR0 DAS BR0TAS (plONrtR0 N9 t ), sERGIpE
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I -SB-001-SE - SA¡lBArBA (pI0NrrR0 N9 I ), STRGIpE

I -SM-001-sE - sANTA MARIA (pI0NEIR0 N9 I ) , SERGIpE

I -T0-001A-SE - TTMB0 (ptoNErR0 Ns I , REpETTD0), sERGrpE.



ESTAMPASDE, IAIX
E RESPECTIVAS LEGENDAS
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FACIES

Subfacies

I

Ia

ESTAMPA I

Microsparito arenoso.

Amostra cle calha (360-366 metros) do poço I-DP-001-SE.

Oomicrosparito arenoso. Oólitos superficiais co¡n núcleos de
cita. Matriz recristalizada .

Amostra 5-5668 (l) .

Nficrito/microsparito oolítico arenoso. Idem anterior, porém
sidade de oólitos. Matriz parcialmente rccristalizada,
Amosrra 5-566.

Intrapelsparito algálico.
Amostra 5-6058.

Intrapelsparito algálico, arenoso.
Amostra S-519C.

Intrasparito síltico.
Arnostra "f-94 - Test.:

Intrabiosparito algálico.

Intrabiomicrito arenoso.

Amostra 5-272 (l)

Intrabiomicrito algálico.
Amostra S-5 l6Il.

6 (l 026-1 028 rnetros) do I-TO-001-SE.

Fragmentos dc conchas de peleclpodes.

Fragnrcntos de pelecípodes.

Foto I - Micrito arcnoso. Nicóis cruzados.

Amostra de calha (3-6 mctros) do poço I-FA-001-SE.

Foto 2 -

Foto 3 -

Foto 4 -

Foto 5 -

Foto 6 -

Foto 7 -

Foto 8 -

Foto 9 -

Foto l0

quartzo c de cal-

com menor den-



ESTAMPA I
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FACIES

Subfacics

Foto I -

Iìoto 2 -

Iioto 3 -

l;<.rto 4 -

Iioto 5 -

Sul¡[acies I l¡

Iroto 7 -

Foto I --

l-oto I -

Ioto l0

I

Ia

ESTAMPA II

Oomicrito/oomicrosparito arenoso. Matriz parcialmente recristalizada.

Ârnostra S-!'rl4E.

Iclcrn, c/mcnor al¡nlento.

Amostra S-514E.

Bionricltrclito arc¡loso.

^nìostr';t 
S i"r67r\.

I\Iicrito lossilílcro. liragnrctrtos rlc ¡;:rstr<ipo<lcs c ¡rclccípoclcs.
Aurostr'¿r 5-601.

Pis<ilito aÌgiïlico, cnvoìvc¡rcl<.¡ conclur rlc ¡rclccÍporlc (?) c tul)os clc vcrmc (?) .

Arnosrla s-5ll (l).

Iioto 6 - 'l-ubos dc l'ct'rncs(?) . Detulhc rlir lotr¡ 2 tlu cstrrnt¡r:r l.
Atnostt¿t clc clrlh¿r (360-366 tttt:tlos) tlo ¡roço l-DP-(X)l-SE

I\I icri t<-r [<-¡ssi l ífcl'o . l'-or:r rn i n íferos (?)

Aurostt'a <lc c¡rlha (936-939 nrctros) rlo ¡roço l-AtJ-(X) l-SIÌ

lliomiclit<¡. Calcisfcras (?)

^mostl-a 
cle calha (2 583-2 586 rnctros) tto l-NIO-(X)l SIr.

lVlicrito fossilílero.
liorami¡rífcros (?) Calcisferas (?)

lliomicrito. Forantir.rífcros c fl'Írgrìrcntos clc ct¡rrirtriitlcs.

Atn<¡stra clc calha (6-9 rnctros) clo poço l-(;V-(X) l-SE.
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ESTAMPA III

FACIES I

Subfacies Ic

Foto I - Micrito intraclástico algálico.
Amostra de calha (318-321 metros) do poço l.CV-o0lSE.

Foto 2 - Micrito intraclástico, fossillfero, oolltico, algálico.
Amostla 5-107.

Foto 3 - Micrito inffaclástico, algálico.
Amostra S-97.

Ioto ,1 - Micrito intraclástico algálico.
Amostra de calha (537-540 meros) do poço I-CV-001-SE .

Foto 5 - In trabiornicrito oolltico, algálico.
Amostra V-77 .

Foto 6 - OoDricrosparito algálico (?). Matriz recristalizada.

Amostra de calha (345-348 meros) do poço I-SB-001'SE.

Foto 7 - Oosparito algálico (l), em parte arenoso. Note'se oólito algálico (?) com núcleo
de pelsparito (?)

Foto 8 - Intrasparito algálico, arenoso.

Amostra de calha (981-984 metros) do poço l-TO-00I.A-SE.

Foto I - Intra-oosparito algálico.
Amostra de calha (l 323-1 326 metros do poço l-PR-001-SE).

Foto 10 - Intrabiopelmicrito/intrabiopelmicrosparito algálico. Matriz parcialmente re-
cristalizada.
Amostra de calha (363-372 lnerros) do poço I-SB-001-SE.
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ESTAMPA IV

FACIES I

Subtacies Ic

Foto I - Biolitito algálico. Algas azuis - r'crdes.

Amostra 5-247.

Foto 2 - Iliolitito algálico. Algas azuis - r'crdes.

Amostra S-1344.

FACIES II

Subfacies IIa

Foto 3 - Intrapelmicrito fossilífero algálico.
Amostra S-l16.

Ioto 4 - Intrabiomicrudito pisolltico algálico.
Amostra 5-218 (l).

Foto 5 - Oomicrudito algálico.
Amostra 5-109A..

Foto 6 - Oopclmicrudito fossilífcro algálico.
Ligeiramente dolomitizado.

Foto 7 - "Oodolospanudito" algálico.
Ex-oopclmicrudito algálico. Dolomitização seletiva da matriz, oólitos com
margens ligeiramentc corroÍdas. Ver foto 10.

A.mostra 5-380.

loto I - lntra-oosparrirdito peletltero, fossillfero algálico.
Amostra S-l(ì2C.

Foto 9 - Oopelsparrudito intraclástico algálico.
Amostra S-168 (l) .

Ioto l0 - Detalhe da foto 7, mostrando a natureza original do calcário (oopelmicrudito
algálico) e a zona dolomitizada. Cristais idiotópicos de dolomita.
Amostra S-380.



ESTAMPA IV
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ESTAMPA V

FACIES II

Sul¡facies IIa

l-oto I - Calcário (ex-oorn icli tol) quase inteilamenLe dolomitizado.
Amostra s-180c-

Foto 2 - Oobìomicrudito intraclástico algálico.
,{mostrr 5-623.

Foto 3 - Oornicrudito silicificado.
Amostra S-189A..

Foto 4 - Oosparito arenoso,

Amostra dc calha (92-95 metros) do poço 3-RO-3-SE.

Foto 5 - Intirabiosparrudito algálico, arenoso.

arnostra Y-524 (6) .

Foto 6 - Oosparrudito. Mal selecionado (bimodal) .

Parcialmente recristalizado.
ADrostra S-104.

Toto 7 - lnÚabiosparrudito algálico.
Amostra T-125 (test.o 3; 312 m) do poço I.PTA-003-SE.

[oto 8 - Oomicrospar'rudito algálico. I{ecristalização seletiva da matriz.
Amostra 5-513.

Foto 9 - lntrabiomicrudito/intrabiomicrosparrudito algálico, arenoso. Matriz parcial-
mente recristalizada.

Amostra Y-l3l (l).

Foto 10 - Biomicrudito/ biomicrosparrudito algálico.
Matriz parcialmente recristalizada.
Amost¡a Y-l3l 

^
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ESTAMPA VII

I-ACIES II

Subfacies IIa

Foto I - Biolitito algálico dolomitizado.
Amosrrâ de calha (384-393 metros) do poço Z-RC-00l"SE.

Foto 2 - Èstromatólito (?)

Amostra S-483D.

Sublacies lIb

Ioto 3 - I)olomito arenoso.

Amostra S-83.

Foto 4 - Dolomito.

^mosrra 
Y-54.

Foto 5 - I)olomito arenoso.

Amostra S-83.

Foto 6 - Dolomiro (Dedolomito ?)

Amost¡.a Y-5 .

FACIES III

Sublacies IIIa

Foto 7 - Micrito fossilí{e¡o ar.giloso. Calcisfcras.
Amostra de ca ra (6t l_614 metros) do poço 1-CA_00I,SE.

Foto 8 - Biomicrito argiloso. Foraminlferos c calcisferas,
Arnostra de calha (7 -714 metros) do poço I-CA-001_SE.

Íoto 9 - Biomicrito argiloso. l'orarniníferos e calcisferas.
Se¡ìtidò do âc¿¡nanìento da esquerda para a direita da foto
Amo$tra de calha (678_68t metros) do poço l-CA_001.SE.

Foto l0 - Biomicrito argiloso. Foraminíferos e calcisferas.
Amosrra de catha (2 262-2 265 merros) do poço I_MO-001-SE
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ESTAMPA VIII

FACIES III

Subfacies IIIb

Fog 1 - Miclito fossilifero. Foraminlferos e Iragmentos de pelecípodcs.
.Amorrf¡ Y.445.

Foto 2 - lliolÌ.ricrito. Foraminileros e {ragmentos de equinóides,
llmosÚâ S-31 .

Ioto 3 * Biomicrito. Foraminíferos e fr.agrnentos cle pelecí¡:otlcs. Notc-se veio de cal-
cita intei'ccptado por fragrnentos dc concha (?) -

Amostra S-173D (l).

Foto 4 * Idem anterior, l\4csma irmostr"a; outr¿r:ir-ca cla rnest¡a lâmina.
Amosra S-173D (l) .

Ioto 5 - Biornioio. Caìcisfcras (?) .

Anostra S-190D.

Ol¡s. - Nas fotos 1 a 5, o sentido do acabat.¡rento é da esquer.da para a direita
da loto.

Foto 6 - Iliomicrito. Abundância de pequenos Iragnenros dc macrofósseis (gastrópodes,
equinóiclcs, pelecípodes) . poucos loraminífe¡os (alguns r"adiolar.ia) .

Amostra 5-66.

Foto 7 - Bionicr.ito. Al)undantes fragmentos dc crluinriicles e pelecípocles, Raros gas-
t|ripoclcs. Abunda[tcs fol.ar¡rinifer.os, prìDcipahner]tc bentônicos. Alguns plinc_
tôrìicos (Hererohelix ? Hedbergclla ?) .

Amostra S"13.

Foto I - ìliomi*ito. Iìragrnentos de equi'óiclcs. Foraminífer.os planctônicos (Hetero
helix ?)

Amostra de calha (414-417 metros) do poço l-pR,0Ol_SE.

foto 9 * lìiomicrito Fomrninífe ros c calcislclus. l r ugmentos cle cquinóid.es e outros
Iragrncnros nio identificrclos 1¡relct ipotk.s ?) .

Arnostr¿r'de callLa (372,27b meLros) do poço t-M-I'-001,Su.

Foto l0 - Ilioniclito, ligeiramente clolomitizado, Abundantes Îragrncnlos de equinóides
e de pelecípodes.

AmosÞ.a S-40.
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ESTAMPA IX

FACIES III

Subfacies IIIb

Foto I - Biomicrito. Fragmentos de pelecrpodes e gastrópodes. Arguns fragmentos de
equinóides.
Amostra Y-505.

Foto 2 - Biomicrudito. Fragmentos de gastrópodes, equinóides e peleclpodes.
Amosta Y497.

Fo¿o 3 - Riomicrudito. Fragmentos de peleclpodes, equinóides e gastrópodes.

Foto 4 - Biomicrudito. Fragmentos de peleclpodes.

OCORRÊNCIA DE BIOLITITOS ALG.ÁLICOS NA SUPERFICIE

Foto 5 - Biolirito algálico do Membro lfaquari, na sua forma original.
(Localizado na BR-101, entre as cidades de Maruim e Carmópolis.)

Foto 6 - Biolitito algálico do Membro Taquari, na sua forma original.
(Localizado na BR-101, entre as cidades de Maruim e Carmópolis.)
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