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RESUMO 

 O Campo de Camorim, descoberto em 1970 na porção de águas rasas da Sub-

bacia de Sergipe, produz hidrocarbonetos do Membro Carmópolis/Formação Muribeca, 

principal intervalo reservatório, interpretado como siliciclásticos depositados em um 

contexto alúvio-flúvio-deltaico na fase tardia do rifteamento da Bacia Sergipe-Alagoas, 

Neoaptiano. O arcabouço estrutural, que subdivide o campo em blocos produtores, está 

associado à evolução do Alto de Atalaia durante a fase rifte e reativações posteriores, 

apresentando falhas normais principais de direção NE-SW e falhas secundárias de 

direções NW-SE e E-W. A complexidade do campo está ligada à intensa variação 

faciológica, resultante da interação entre os ambientes deposicionais continentais e 

costeiros, e a justaposição dos estratos associada à evolução estrutural. Este trabalho tem 

como objetivo a caracterização geológica dos reservatórios para dar subsídios às novas 

perfurações de poços destinados a aumentar o fator de recuperação do campo. Deste 

modo, a partir da análise faciológica realizada em testemunhos e perfis geofísicos, em 

conjunto com a interpretação do volume sísmico 3D, propõe-se uma metodologia que se 

baseia na análise estratigráfica de alta resolução, aplicada em um contexto geodinâmico 

transicional entre os estágios rifte e drifte de evolução da bacia, capaz de determinar as 

relações espaciais e temporais das zonas produtoras e as direções preferenciais do fluxo 

de fluidos, empregando para este fim, mapas de isócoras que representam a geometria 

externa, e mapas de distribuição de fácies para as heterogeneidades internas destes 

intervalos identificados em um zoneamento estratigráfico de 4ª ordem. Esta metodologia 

de trabalho, integrada em um processo de modelagem geológica 3D, vai ser utilizada para 

estabelecer a geometria da malha de poços injetores/produtores do intervalo de interesse 

e pode ser aplicada em outros reservatórios cujo contexto tectônico-deposicional seja 

semelhante ao observado em Camorim, caso dos campos localizados no Alto de Aracaju, 

Sub-bacia de Sergipe, que juntos compõem o maior volume de óleo in place na porção 

terrestre das bacias brasileiras. 

Palavras-chave: Estratigrafia de sequências, caracterização de reservatórios, mapas de 

isócoras, mapas de distribuição de fácies. 
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ABSTRACT 

 The Camorim Oilfield, discovered in 1970 in the shallow water domain of the 

Sergipe Sub-basin, produces hydrocarbons from the Carmópolis Member of the Muribeca 

Formation, the main reservoir interval, interpreted as siliciclastics deposited in an 

alluvial-fluvial-deltaic context during a late rifting phase of Neoaptian age, in the 

Sergipe-Alagoas Basin. The structural setting of the field defines different production 

blocks, being associated to the evolution of the Atalaia High during the rift stage and 

subsequent reactivations, encompassing NE-SW trending major normal faults and NW-

EW trending secondary faults. The complexity of this field is related to the strong facies 

variation due to the interaction between continental and coastal depositional 

environments, coupled with strata juxtaposition along fault blocks. This study aims to 

geologically characterize its reservoirs, to provide new insights to well drilling locations 

in order to increase the recovery factor of the field. Facies analysis based on drill cores 

and geophysical logs and the 3D interpretation of a seismic volume, provide a high 

resolution stratigraphic analysis approach to be applied in this geodynamic transitional 

context between the rift and drift evolutionary stages of the basin. The objective was to 

define spatial and time relations between production zones and the preferential directions 

of fluid flow, using isochore maps that represent the external geometry of the deposits 

and facies distribution maps to characterize the internal heterogeneities of these intervals, 

identified in a 4th order stratigraphic zoning. This work methodology, integrated in a 3D 

geological modelling process, will help to optimize well drilling and hydrocarbons 

production. This methodology may be applied in other reservoirs in tectonic and 

depositional contexts similar to the one observed at Camorim, for example, the oil fields 

in the Aracaju High, Sergipe Sub-basin, which together represent the largest volume of  

oil in place in onshore Brazilian basins. 

Key words: Sequence stratigraphy, reservoir characterization, isochores maps, facies 

maps 
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CAPÍTULO  1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1  APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

Esta dissertação faz parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de 

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGG/UFRN) e teve a orientação do Prof. Dr. Emanuel 

Ferraz Jardim de Sá e co-orientação da Profa Dra. Valéria Centurion Córdoba.  

O principal objetivo deste estudo é a caracterização geológica de reservatórios, sob 

o ponto de vista de sua evolução tectônica e estratigráfica, para dar subsídios às novas 

perfurações de poços produtores e injetores destinados a otimizar a produção do Campo 

de Camorim, descoberto em 1970 e detentor de um dos maiores volumes de óleo in place 

(VOIP) da Bacia Sergipe-Alagoas. 

O Campo de Camorim produz hidrocarbonetos em reservatórios do Membro 

Carmópolis da Formação Muribeca, representado por rochas siliciclásticas neoaptianas, 

depositadas na fase tardia do rifteamento da bacia. A compreensão das relações espaciais 

e temporais das zonas produtoras, bem como as direções preferenciais do fluxo de 

fluidos, condiciona a geometria da malha de poços em um projeto de recuperação 

suplementar de óleo destinado a aumentar do fator de recuperação do campo. 

Deste modo, a partir da análise de testemunhos, perfis geofísicos de poços e da 

sísmica 3D presentes na área, propomos uma metodologia baseada na Estratigrafia de 

Sequências de Alta Resolução aplicada em um contexto geodinâmico transicional entre 

os estágios rifte e drifte, tendo como principais ferramentas i) mapas de isócoras que 

representam a geometria externa e ii) mapas de distribuição de fácies relativos às 

heterogeneidades internas dos intervalos de interesse, identificados em um zoneamento 

estratigráfico de 4ª ordem. Estes produtos, integrados em um processo de modelagem 

geológica 3D, são fundamentais para estimativa do volume de óleo e comportamento do 

fluxo no meio poroso. 
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1.2  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

O Campo de Camorim está localizado na porção de águas rasas do estado de 

Sergipe, em frente ao município de Aracaju, a 6 km da linha de costa. Sob o ponto de 

vista geológico, o campo se encontra no compartimento tectônico denominado Alto de 

Atalaia, situado na lapa da falha homônima (Figura 1.1A). 

A sua estrutura de produção (Figura 1.1B) distribuída em uma área aproximada de 

65 km2, é composta por 10 plataformas fixas operantes, interligadas a 65 poços cuja 

produção total é direcionada através de oleodutos para separação/tratamento de fluidos 

em terra, na Estação de Produção de Atalaia (EPA), onde o óleo é armazenado em 

tanques e a água, após enquadramento na resolução CONAMA-357, descartada no mar 

via emissário submarino.  

 

 

Figura 1.1: A) Localização do Campo de Camorim na porção de águas rasas da Sub-bacia de Sergipe. 
Estruturalmente se encontra na lapa da Falha de Atalaia, compartimento denominado Alto de Atalaia. B) Estrutura 
de produção do campo.  

 

1.3  DADOS E MÉTODOS DE TRABALHO  

Os dados disponibilizados pela Petrobras S.A. foram incorporados ao acervo de 

informações da empresa ao longo dos últimos 43 anos e representam investimentos de 

recursos humanos e econômicos significativos para aprimorar constantemente o 

conhecimento da área.  
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Durante a execução deste trabalho foram utilizados 93 poços (Figura 1.2) com 

suíte básica de perfis geofísicos (densidade, neutrão, raios gama, resistividade) e suas 

respectivas curvas de porosidade efetiva (Phie), permeabilidade (K), argilosidade (Vsh) e 

saturação de água (Sw). Dentre esses poços, 11 foram testemunhados no intervalo do 

Membro Carmópolis e totalizam 1.160m de rocha.  

Os perfis geofísicos e as amostras de rocha foram fundamentais para o 

reconhecimento das fácies sedimentares e a interpretação dos sistemas deposicionais, 

como também para as análises estratigráficas 1D e 2D, dirigida à interpretação das 

sequências de 3ª e 4ª ordens em poços e seções estratigráficas. Esse processo de análise 

faciológica e correlação estratigráfica foi desenvolvido com auxílio dos softwares Petrel 

(Schlumberger) e ANASETE (Petrobras). 

A sísmica 3D, utilizada principalmente para o mapeamento de falhas e sequências 

tectonoestratigráficas regionais – a exemplo das sequências Rifte/Pré-Rifte, Transicional, 

Marinha Transgressiva e Marinha Regressiva (Figura 1.3), foi resultado de uma aquisição 

em 2002 que recobriu uma área de 270 km2 usando cabos de fundo (OBC - Ocean 

Bottom Cable), cujo processamento apresenta um volume com resoluções vertical de 

45m e horizontal de 350m. 

 

 

Figura 1.2: Localização dos poços com suíte básica de perfis (branco) e com testemunhos no intervalo do Membro 
Carmópolis (vermelho). O retângulo verde representa o contorno do volume sísmico, destacando as orientações das 
linhas (inline) e traços (crossline). 
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Em função dos parâmetros de aquisição, como a baixa densidade de traços 

(72.000/km2) e as características do meio – lâmina d´água rasa e camadas de rochas 

carbonáticas internas ao pacote sedimentar atravessado pelas ondas acústicas (formações 

Mosqueiro e Riachuelo) – o dado sísmico está bastante comprometido pela presença de 

reverberações, o que restringiu sua utilização apenas à interpretação estrutural, uma vez 

que não foi possível utilizar atributos sísmicos para caracterizar adequadamente os 

reservatórios.  

A interpretação de detalhe também é prejudicada pela conversão tempo-

profundidade realizada com base em poços. No Campo de Camorim o quantitativo de 

dados geofísicos é muito aquém do esperado: somente 12 poços dispõem de perfil sônico 

e 45 de perfil de densidade, dados indispensáveis para gerar uma análise confiável. 

 

 

Figura 1.3: Seção sísmica NW-SE (em tempo), mostrando os limites das sequências tectonoestratigráficas regionais 
e as falhas normais, descontinuidades ressaltadas pelo atributo denominado TECVA (Bulhões et al, 2006). No 
detalhe, a qualidade do dado original não permite estudos sismoestratigráficos de alta resolução dirigidos à 
caracterização de reservatórios, sendo utilizado principalmente para interpretação do topo do Membro Carmópolis 
(linha vermelha). 
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Integrar todas estas informações foi possível com o auxílio do software Petrel da 

Schlumberger no processo de modelagem geológica tridimensional de reservatórios, cujo 

principal objetivo é gerar um grid de células com valores de porosidade e permeabilidade 

a partir dos quais, considerando-se o contato entre os fluidos (água, óleo e gás), é 

possível calcular o volume de óleo in place da jazida, bem como os caminhos 

preferenciais que condicionam o fluxo de fluidos. 

O modelo estrutural, fase inicial da modelagem 3D, é resultado da interpretação 

sísmica que fornece o topo do reservatório e as falhas. O zoneamento estratigráfico de 4ª 

ordem forma a base do modelo estratigráfico e foi gerado com base nos mapas de 

isócoras de cada zona.  

Tendo concebido os limites do reservatório, no que concerne ao arcabouço 

geométrico construído na etapa anterior, faz-se necessário entender as heterogeneidades 

internas oriundas das relações espaciais entre as fácies reservatório (arenitos e 

conglomerados) e não reservatório (siltitos, argilitos e folhelhos). O modelo de fácies é 

decorrente da correlação rocha-perfil onde são definidas as eletrofácies. Posteriormente, 

o grid é preenchido utilizando mapas de distribuição de fácies como tendências que 

representam a variabilidade interna dos sistemas deposicionais.  

O modelo petrofísico, produto final da modelagem geológica 3D, é construído 

com base nos dados de porosidade e permeabilidade provenientes de perfis de poços e 

testemunhos. Assumindo que estas propriedades são controladas pelos processos 

sedimentares, os seus valores são estimados para todo o reservatório sob o controle do 

modelo de fácies e, consequentemente, refletem a geometria externa e as 

heterogeneidades internas das zonas produtoras, informação fundamental para o processo 

de caracterização geológica de reservatórios. 

Todas as etapas de trabalho estão representadas no fluxograma da Figura 1.4 e 

foram desenvolvidas com a finalidade de gerar mapas com os valores médios do volume 

de óleo e de permeabilidade das zonas produtoras, a partir dos quais são identificadas as 

principais regiões a serem contempladas no projeto de revitalização do Campo de 

Camorim. 



6 

 

Figura 1.4: Fluxograma de atividades desenvolvidas nesta dissertação de mestrado. 
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CAPÍTULO  2 - GEOLOGIA  REGIONAL 

 

2.1  BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS  

A Bacia de Sergipe-Alagoas (BSA), localizada no litoral dos estados brasileiros 

homônimos e porção marítima adjacente, ocupa uma faixa de 20 a 50 km de largura e 

cerca de 350 km de extensão, orientada na direção NE. Apresenta uma área de 33.000 

Km2 até a isóbata de 2.000 m, estando um terço dessa área emerso e dois terços 

submersos (Feijó, 1994).  A bacia limita-se a nordeste com a Bacia Pernambuco-Paraíba 

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

(Campos Neto et al., 2007). Internamente, a porção terrestre pode ser subdividida por um 

conjunto de altos estruturais (Japoatã – Palmeira Alta) que limitam a sul a Sub-bacia de 

Sergipe (SBSE) e, a norte, a Sub-bacia de Alagoas (SBAL; Figura 2.1). 

A evolução tectonoestratigráfica da BSA, assim como de outras bacias 

sedimentares da margem leste e sudeste brasileira, está relacionada ao evento Sul-

Atlantiano (Schobbenhaus et al. 1984), que culminou com a separação dos continentes 

Sul Americano e Africano durante a fragmentação do Gondwana no Jurocretáceo. 

Diferente das bacias nesse domínio, a Bacia de Sergipe-Alagoas apresenta uma sucessão 

estratigráfica mais complexa, que inclui sequências sedimentares dos estágios Sinéclise 

(Paleozóica), Pré-Rifte, Rifte, Pós-Rifte e Drifte no conceito de Campos Neto et al. 

(2007), sobrepostas ao embasamento proterozóico representado pela Faixa Sergipana a 

sul, e o Maciço Pernambuco-Alagoas na porção setentrional da bacia (Jardim de Sá et al. 

1986; D´El-Rey Silva, 1993, 1995).  

Esta subdivisão dos estágios tectônicos proposta por Campos Neto et al. (2007), 

adotada na Carta Estratigráfica da SBSE (Figura 2.2), ainda está em debate na 

comunidade científica. Existem algumas divergências com relação à evolução 

tectonoestratigráfica, principalmente quanto aos limites inferior e superior do Estágio 

Rifte. Sousa et al. (2007) subdividiram a Sequência Rifte da BSA em cinco sequências 

deposicionais de 2ª ordem, denominadas de sequências Rifte 1 a 5, agrupadas em tratos 

de sistemas tectônicos que representam o início, o clímax e o final do Estágio Rifte, 

modelo também adotado por Rabêlo Cruz (2008). Nessa abordagem, a Formação 
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Muribeca corresponde à sequência Rifte 5 (Figura 2.3), cuja deposição é controlada pela 

combinação das subsidências térmica e mecânica (esta última declinante), em contraste 

com a proposta de Campos Neto et al. (2007), que a posiciona em um "estágio Pós-

Rifte", termo que pode confundir, na nomenclatura usual, com os depósitos do estágio 

Drifte, já em contexto oceânico. No arcabouço de Feijó (1994), a Formação Muribeca 

corresponde à "Sequência Transicional". 

Existem divergências também sobre o modelo estrutural da bacia, abordado por 

alguns autores, por exemplo, Lana (1985, 1990), Falkenhein (1986) e Bradley & 

Fernandez (1992) que propõem um processo de abertura associado a, pelo menos, uma 

fase tectônica dominada por movimentos transcorrentes, uma hipótese ainda não 

corroborada por dados de campo, a exemplo de falhas com estrias subhorizontais.  

Outros autores como Chagas et al. (1996) e Castro Jr. (1987) concordam com um 

tectonismo essencialmente distensional, porém discordam com relação ao eixo distensivo 

principal, sendo que o primeiro autor propõe uma rotação da direção E-W (ativa no 

Andar Rio da Serra) para NW-SE (no Andar Jiquiá), enquanto Castro Jr. (1987) sugere a 

manutenção da direção E-W para todo o evento de abertura da bacia. 

Para Rabêlo Cruz (2008), o arcabouço estrutural da Bacia de Sergipe-Alagoas foi 

desenvolvido principalmente por uma tectônica sinrifte de distensão NW-SE e apresenta 

falhas com componente de movimento predominantemente normal, de direção NE a N-S, 

ora limitadas por falhas de transferência/acomodação com direções NW a NNW, ora 

perdendo rejeito ao longo do traço da falha, definindo estruturas em revezamento. Falhas 

de direção E-W também estão presentes e delimitam compartimentos importantes na 

bacia, a exemplo da Falha de Atalaia, limite entre o Baixo do Mosqueiro e o Alto de 

Atalaia (Figura 2.1), nas imediações da área aqui estudada. 
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Figura 2.1: A) Ilustração da Bacia de Sergipe-Alagoas (no conceito de Souza-Lima 2006) na qual foram incorporadas à BSA (sensu stricto) as suas vizinhas, a Sub-bacia de 
Jacuípe, a sul, e a Sub-bacia do Cabo, a norte. B) Arcabouço estrutural das sub-bacias de Sergipe e de Alagoas (modificado de Chagas et al. 1996), com destaque para as 
principais feições citadas nesta dissertação. 
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Figura 2.2: Carta Estratigráfica da Sub-bacia de Sergipe (Campos Neto et al. 2007) 
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Na fase final do processo de rifteamento, a “Tectônica do Andar Alagoas” (Rabêlo 

Cruz, 2008), marcada por falhas que controlam a deposição da Formação Muribeca ou 

deformam esta unidade, representa a passagem gradacional entre os regimes de 

subsidência mecânica e subsidência térmica da bacia. Posteriormente, já no estágio 

Drifte, são identificadas estruturas associadas à reativação de falhas sinrifte durante e/ou 

subsequentes à deposição da Formação Riachuelo, denominada de “Tectônica Albiana”, 

e estruturas de estilo thin-skined (tectônica do sal) caracterizadas pela nucleação de 

domos e falhas enraizadas na Formação Muribeca. As Figuras 2.4 e 2.5 apresentam, 

respectivamente, um quadro síntese e uma seção sísmica regional com os principais 

eventos deformacionais que afetaram a SBSE.  

 

 

Figura 2.3: Quadro estratigráfico ilustrando a subdivisão da Sequência Rifte para a Sub-bacia de Sergipe, na 
proposta de Sousa et al. (2007).  
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Figura 2.4: Quadro síntese mostrando as unidades litoestratigráficas e cronoestratigráficas da Sub-bacia de Sergipe, 
como também os eventos deformacionais envolvidos na sua evolução tectônica (Rabêlo Cruz, 2008). 
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Figura 2.5: Seção sísmica localizada na porção sul da SBSE, mostrando falhas normais NE-SW (falhas 1 e 2, por 
exemplo) que afetam o embasamento e controlam a sedimentação das Sequências Rifte (Tectônica Rifte) e 
Transicional ("Tectônica do Andar Alagoas") evidenciado pela geometria externa em cunha e sismofácies com 
padrões divergentes característicos destas unidades. A "Tectônica Albiana" é marcada pela reativação de falhas 
sinrifte (falhas 3 e 4) durante e/ou subsequentes à deposição da Formação Riachuelo (RIA) e a tectônica do sal, 
caracterizada por estruturas enraizadas na Formação Muribeca, pode ser representada pela falha 5 (adaptado de 
Rabêlo Cruz, 2008). 

 

2.2 A FORMAÇÃO MURIBECA  

A evolução do processo de ruptura continental pode ser discretizado, segundo 

Asmus & Baisch (1983), em quatro estágios tectonossedimentares: Pré-Rifte, Rifte, 

Proto-Oceânico e Oceânico, relacionados a quatro sequências deposicionais, 

denominadas Sequência Continental, Sequência Lacustre, Sequência de Golfo e 

Sequência Marinha, respectivamente (Figura 2.6).   

Na BSA, o Estágio Proto-Oceânico, que representa a transição do Estágio Rifte 

para o Oceânico, tem o seu início caracterizado por uma fase erosiva representada pela 

Discordância Pré-Neoalagoas (Campos Neto et al. 2007) ou Discordância Pré-Alagoas 

superior (DPA), sobreposta por um intervalo deposicional comumente denominado, na 
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literatura, de Sequência Transicional, litoestratigraficamente equivalente à Formação 

Muribeca (Feijó, 1994; Rabêlo Cruz, 2008). 

 

 

Figura 2.6: Principais características das sequências deposicionais e estágios evolutivos definidos para as Bacias da 
Margem Leste (Asmus & Baisch, 1983). 

 

Integrando um dos principais sistemas petrolíferos da Bacia de Sergipe-Alagoas, a 

litoestratigrafia desta formação é assim organizada, da base paro o topo: i) Membro 

Carmópolis, constituído por conglomerados e arenitos depositados em sistemas de leques 

aluviais, fluviais entrelaçados e deltaico, acima da Discordância Pré-Neoalagoas; ii) 

Membro Ibura, com intercalações de rochas carbonáticas, folhelhos e evaporitos, que 

representam o início da incursão marinha na bacia, e iii) Membro Oiteirinhos, composto 

por alternâncias de folhelhos e calcilutitos, interpretados como depósitos lagunares a 

plataformais (Feijó, 1994).   

Considerando os conceitos da Estratigrafia de Sequências e o contexto 

geodinâmico de transição entre os estágios rifte e drifte, Rabêlo Cruz (2008) e Rabêlo 

Cruz et al. (2010) reconheceram a Formação Muribeca como uma sequência deposicional 

de 2ª ordem subdividida em cinco sequências internas (3ª ordem), depositadas em 

condições progressivamente menos restritas, em um contexto de mar epicontinental 

avançando sobre crosta continental estirada,  evoluindo de sistemas siliciclásticos 

continentais para sistemas lagunares-evaporíticos e fechando o ciclo com sistemas 

marinhos restritos (Figura 2.7).  O aumento do nível de base foi controlado pela interação 

entre a atividade tectônica, as variações do nível lacustre/eustático e o clima, sendo os 
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dois primeiros fatores interpretados como os mais importantes na criação do espaço de 

acomodação. 

 

 

Figura 2.7: Seção estratigráfica, a sul de Aracaju (SE), mostrando a correlação das sequências de 3ª ordem da 
Formação Muribeca. LCA representa o conjunto de falhas da Linha de Charneira Alagoas, localmente representada 
pela Falha de Atalaia (Rabêlo Cruz et al. 2010). 

 

 2.3 O MEMBRO CARMÓPOLIS NO CAMPO DE CAMORIM  

O Membro Carmópolis, regionalmente equivalente à Sequência 3 de Rabêlo Cruz 

(2008), é o principal intervalo produtor de hidrocarbonetos do Campo de Camorim e 

pode ser caracterizado como reservatórios areno-conglomeráticos neoaptianos, 

depositados sobre a DPA, cuja sedimentação, evidenciada pelo mapa de isócoras 

(baseado em dados poços) integrado com o arcabouço estrutural regional, é controlada 

pela Falha de Atalaia, a sul, com orientação E-W, e pela Falha Camorim-Caioba, de 

menor porte, que define o “Horst de Caioba” (Aragão, 1987), orientada NE-SW (Figura 

2.8). Essas falhas, atuantes durante a “Tectônica do Andar Alagoas” (Rabêlo Cruz, 2008), 
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reativaram estruturas geradas no Estágio Rifte e condicionaram a distribuição de fácies 

sedimentares segundo direção preferencial ENE-WSW. 

 

 

Figura 2.8: A) Arcabouço estrutural do Membro Carmópolis, resultado da interpretação do volume sísmico e de 
poços no Campo de Camorim. Em evidência, as falhas ativas durante a “Tectônica do Andar Alagoas” (em preto) e 
a “Tectônica Albiana” (em vermelho). B) Mapa de isócoras do Membro Carmópolis, obtido a partir de dados de 
poços, integrado com o arcabouço estrutural. Notar a orientação das isócoras na direção ENE-WSW, indicativo da 
atuação da “Tectônica do Andar Alagoas” no controle da sedimentação. A área de estudo está restrita à ocorrência 
de hidrocarbonetos no Campo de Camorim. 

 

Internamente, o Campo de Camorim apresenta falhas normais (ou com 

componente principal normal), orientadas na direção preferencial NE-SW, 

subordinadamente NW-SE e EW, que afetam o pacote sedimentar até o topo da 

Formação Riachuelo (Figuras 2.8 e 2.9) atribuídas à “Tectônica Albiana”, localmente 

responsável pela compartimentação do campo em blocos produtores. Eventos 

deformacionais mais jovens (pós-Albiano), talvez relacionados à reativação da Falha de 

Atalaia durante o estágio de subsidência térmica da bacia, provavelmente foram 

responsáveis pela estrutura dômica presente, condicionando os contatos gás-óleo, no 

ápice, e óleo-água, nos flancos (Figura 2.10).  
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Figura 2.9: Seção sísmica arbitrária em tempo, orientada NW-SE, com aplicação do atributo TECVA (Bulhões et al, 
2006) que ressalta as descontinuidades referentes aos limites de sequências tectonoestratigráficas regionais e falhas 
associadas à “Tectônica do Andar Alagoas” (preto), responsável pelo controle estrutural na sedimentação do 
Membro Carmópolis (interno à Sequência Transicional) e falhas associadas à “Tectônica Albiana” (vermelho) que 
afetam o pacote sedimentar até o topo da Sequência Marinha Transgressiva (Formação Riachuelo) e 
compartimentam o campo em blocos produtores. Os poços são direcionais e estão representados na seção com o 
perfil de raios gama. 

 

 

Figura 2.10: Seção sísmica arbitrária em tempo, orientada NE-SW, com aplicação do atributo TECVA (Bulhões et 
al, 2006). Em destaque o contato gás-óleo, no ápice, e óleo-água, no flanco da estrutura dômica gerada por eventos 
deformacionais mais jovens (pós-Albiano), relacionados à reativação da Falha de Atalaia já na etapa de subsidência 
térmica da bacia. Todos os poços são verticais, mas os vermelhos possuem testemunhos no intervalo do Membro 
Carmópolis. Todos estão representados na seção com o perfil de raios gama.  
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Analisando quatro poços testemunhados no campo de Camorim, Klein (2007) 

descreve os reservatórios do Membro Carmópolis como conglomerados e arenitos líticos 

heterogêneos, bem selecionados a mal selecionados, cuja composição mineralógica é 

predominantemente quartzo, feldspatos potássicos e fragmentos líticos (principalmente 

fragmentos de rochas metamórficas), conforme pode ser observado na Figura 2.11. A 

fonte desses sedimentos foi identificada por Souza (1989) como proveniente da Faixa 

Sergipana, constituída principalmente por quartzo-xistos, quartzitos, mica-quartzitos, 

filitos e ardósias. 

Os constituintes diagenéticos mais comuns são os cimentos carbonáticos, 

especialmente dolomita, e, secundariamente, sobrecrescimentos de quartzo e feldspatos. 

Dentre esses, a precipitação de dolomita impacta diretamente a qualidade do reservatório, 

obliterando a porosidade primária (em um evento de cimentação) ou preservado-a, 

quando associada à precipitação de dolomitas precoces que sustentam o arcabouço e 

evitam a redução do espaço pela compactação/deformação dos fragmentos líticos.  

Com base nas tabelas de quantificações em lâmina petrográfica de Klein (2007) é 

possível correlacionar eventos de cimentação carbonática com o aumento da densidade 

de matriz (perfil de densidade) e diminuição da porosidade efetiva como pode ser 

observado nos círculo pretos tracejados da Figura 2.11C. O inverso também ocorre em 

situações marcadas pelo incremento da proporção de dolomitas (provavelmente do tipo 

pré-compactacional) associadas com o aumento/manutenção de porosidade, caso do 

círculo azul tracejado.   

Tais eventos, associados à história diagenética destas rochas, restringem ou 

favorecem o fluxo de fluidos na vertical e afetam o cálculo de volumes, influenciando 

diretamente os parâmetros permo-porosos dos reservatórios. Faz-se necessário, portanto, 

um estudo para quantificar separadamente essas dolomitas e identificar a possível 

correlação da cimentação carbonática com uma estratigrafia de sequências de maior 

resolução (5ª e 6ª ordens). 
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Figura 2.11: A) Diagrama de Folk (1968) com a composição detrítica dos reservatórios do Membro Carmópolis, B) 
proporção média dos constituintes detríticos e diagenéticos destes reservatórios, obtidos em quatro poços 
testemunhados no Campo de Camorim (adaptado de Klein, 2007), e C) Cimentação dolomítica e seus efeitos na 
porosidade e permeabilidade.  
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ABSTRACT 

Sequence Stratigraphy is often applied to identify genetically related strata, mainly 

based on wells and seismic sections. However, when applying this tool to reservoir 

characterization aiming to increase oil production, data analysis should not be restricted 

to 1D and 2D dimensions, but rather be expanded to consider the variation of the 

reservoir properties throughout the "horizontal" (map) and, therefore, a 3D model, in 

order to design a well grid. Based on the analysis of drill cores, well logs and a seismic 

volume of the Camorim Oilfield, we propose a methodology established on the high 

resolution stratigraphic analysis able to identify the spatial and time relationships of the 

4th order sequences and the preferential fluids flow pathways. For this purpose, isochore 

maps were built to represent the external geometry, while facies distribution maps display 

the internal heterogeneities of these sequences. These products, integrated into a 3D 

geological model of the reservoirs, provide oil volume and permeability maps which are 

essential to support a drilling program aiming to increase the oilfield recovery factor. The 

proposed methodology can help to optimize well drilling and subsequent hydrocarbon 
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production, especially in reservoirs located in tectonic and depositional environments 

similar to the ones observed at Camorim, such as the fields located at the Aracaju High, 

Sergipe Sub-basin, which hold the largest volume of oil in place in Brazilian onshore 

basins. 

 

Key words: Sequence stratigraphy, reservoir characterization, isochore maps, facies 

maps. 
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INTRODUCTION 

The Camorim Oilfield, located in shallow waters offshore Sergipe, Northeast 

Brazil (Figure 3.1A), was discovered in 1970. The main reservoirs are siliciclastics of 

Carmópolis Member, Muribeca Formation (Figure 3.2), interpreted as alluvial fan-

fluvial-deltaic strata of Neoaptian age, deposited during the late phase of the rift stage at 

Sergipe-Alagoas Basin. The structural framework that compartments the oilfield in 

production blocks is related to the evolution of the Atalaia High during the basin rift 

stage and subsequent reactivations. Its main normal faults strike NE-SW, while the 

secondary faults display NW-SE and E-W trends (Figure 3.1B). 

 

 

Figure 3.1: A) Location the Camorim Field in the shallow offshore Sergipe Sub-basin. Structurally, it is located in 
the Atalaia Fault footwall, known as Atalaia High. B) Structural top map of the Carmópolis Member illustrating the 
main trends of predominantly normal faults.   
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Figure 3.2: Synthesis of litostratigraphic and chronostratigraphic units of Sergipe Sub-basin, as well as the 
deformational events involved in its tectonic evolution (Rabêlo Cruz et al, 2010). The chart focus the transition 
interval between its rift and drift evolutionary stages. The Carmópolis Member is the base of the upper Aptian 
Transitional Sequence in the Camorim field, being affected by two main structural events, the older one wich 
controls the deposition of the reservoirs, and a younger, Albian one which compartments the field in different 
production blocks. 

 

A strong facies variation related to the interaction between continental and coastal 

depositional processes, juxtaposed by a complex structural framework, demands a 

detailed study to characterize the oil reservoirs, in order to develop explotation projects 

designed to increase the recovery factor of the field. 
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A 3D seismic volume, due to their lower resolution, was used to map faults and 

regional sequence boundaries. Stratigraphic analysis based on core samples and 

geophysical logs was perfomed to highlight sedimentary facies, depositional systems and 

sequence boundaries along the field. These features allowed to identify spatial and 

temporal relations of the high resolution sequences, producer zones and preferential fluid 

flow pathways. The 4th order sequences then established were correlated to oil production 

zones, in order to support planning of a well drilling program aiming to improve oil 

recovery factor in this field.    

The characterization of these reservoirs, based on high-resolution stratigraphic 

analysis, represents an original methodological contribution that may apply to similar oil 

fields in this transitional, rift to drift evolutionary stage of the Brazilian Eastern margin 

and other basins in the South Atlantic.  

  

REGIONAL  GEOLOGY 

The Sergipe-Alagoas Basin (SAB) is located in the northern segment of the 

brazilian Eastern continental margin. Its onshore, NE-trending domain, occupies a belt 

350 km long and 20 to 50 km wide (Feijó, 1994).  A set of structural highs (named as 

Japoatã – Palmeira Alta) divides it in the Sergipe sub-basin - SESB, to the south, and the 

Alagoas sub-basin - ALSB, to the north (Chagas et al., 1996; Figure 3.1A). Its 

tectonostratigraphic evolution, like other sedimentary basins of the Eastern and 

Southeastern brazilian margin, is related to the Sul-Atlantian event (Schobbenhaus et al., 

1984), which gave way to the separation of the South American and African continents 

through the breakup of Western Gondwana in late Jurassic-early Cretaceous times.   

The structural framework of the SAB was controlled by the NW-SE extension of 

this rifting episode. It is characterized by NE-striking predominantly extensional faults 

linked by transfer/accommodation fault zones trending NW to NNW or, alternatively, 

limited by relay ramps (Rabêlo Cruz et al, 2010). E-W trending faults are also present 

and bound important basin compartments. One example is the Atalaia Fault, the 

boundary between the Mosqueiro Low and the Atalaia High (Figure 3.1), a major 

structure in the study area. 
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Close to the end of the rifting process during the Neoaptian (equivalent to the 

"Alagoas" chronostratigraphic interval, in the local brazilian margin nomenclature), fault 

activity (named as the "Alagoas stage tectonic event"; Rabêlo Cruz et al, 2010) controlled 

the deposition of the Muribeca Formation, representing a transition between the 

mechanical and thermal subsidence phases of this basin. Later on in the Albian, already 

during the basin drift stage, syn-rift faults were reactivated during and/or after deposition 

of the Riachuelo Formation siliciclastics and carbonates (the so called "Albian tectonic 

event"). Thin-skinned salt structures, characterized by the nucleation of domes and faults 

rooted in Muribeca Formation, represent the last major deformation event in this basin. 

Figure 3.2 displays a synthesis of litostratigraphic and chronostratigraphic units of SAB, 

as well as the intervening deformational events during this time interval.  

 

THE  MURIBECA  FORMATION 

The start of the Proto-oceanic stage (Asmus & Baisch, 1983), which represents the 

transition from the rift stage to the oceanic passive margin, the late phase of the rifting 

stage in the brazilian Eastern margin started by an important erosional event marked by 

the Pre-Upper Aptian Unconformity (the "Discordância Pré-Alagoas Superior", herein 

abreviated as the DPAS), overlain by the co-called "Transitional Sequence", 

lithostratigraphically equivalent to the Muribeca Formation (Feijó, 1994; Figure 3.2).    

From bottom to top, the Muribeca Formation, one of the major petroleum systems 

of Sergipe-Alagoas Basin, is divided in the: i) Carmópolis Member, composed by 

conglomerates and sandstones deposited in alluvial fan, braided fluvial and deltaic 

environments, overlying the DPAS unconformity; ii) Ibura Member, composed by 

intercalations of carbonate rocks, shales and evaporites, which represent the onset of 

marine incursions in the basin, and iii) Oiteirinhos Member, composed by alternating 

shales and limestones, interpreted as lagoonal and shelf deposits (Feijó, 1994).   

Applying the sequence stratigraphy methodology and taking account of the 

transitional context between the rift and drift tectonic stages, Rabêlo Cruz (2008) and 

Rabêlo Cruz et al. (2010) considered the Muribeca Formation as a 2nd order depositional 

sequence subdivided into five internal (3rd order) sequences. These units were deposited 
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in progressively less restrictive conditions, evolving from continental siliciclastics to 

lagoonal evaporitic systems, ending the cycle with restricted marine systems. The 

increase in the base level was controlled by the interaction between the tectonic activity, 

variations in the lacustrine / eustatic level and climate. The first two factors are 

interpreted as the most important ones in the creation of the accommodation space.    

 

THE  CARMOPOLIS  MEMBER  IN  THE  CAMORIM  OILFIELD 

The Carmópolis Member is the main hydrocarbon reservoir of Camorim Field. It 

is regionally equivalent to a 3rd order sequence (Rabêlo Cruz et al. 2010) and its 

sedimentantion was controlled by the E-W striking Atalaia fault, and by the NE-striking 

Camorim-Caioba fault. The "Alagoas stage tectonics" reactivated rift faults and 

influenced the distribution of sedimentary facies according to a ENE trend, as evidenced 

by the isochore map integrated with the structural framework (Figures 3.3 and 3.4).   

The Camorim field strata are cut by NE-trending (and subordinate NW structures) 

normal faults, which affect the sedimentary package up to the top of the Riachuelo 

Formation, the lower unit of the Transgressive Drift Sequence. These faults are thus 

ascribed to the "Albian stage tectonics", being responsible for compartmentalizing the 

field into isolated production blocks (Figures 3.3A and 3.4). 
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Figure 3.3: A) Structural framework of the Carmópolis Member based on interpretation of a seismic volume and 
wells in the Camorim Field. The "Alagoas stage" faults are represented in black, while the ones related to the Albian 
tectonics" are coloured in red. B) Isochore map of the Carmópolis Member, obtained through interpolation of well 
data, integrated with the structural framework. Notice the strata thickening along a ENE trend, suggesting that the 
“Alagoas stage tectonics” controlled sedimentation of this unit. 

 

 

Figure 3.4: Seismic section arbitrary in time. Application of the TECVA atribute (Bulhões et al, 2006) highlights the 
discontinuities related to faults and tectonicstratigraphic sequence boundaries. Directional wells were along with 
their gamma-ray logs.  



28 

 

FACIES ANALYSIS 

The facies analysis was based on cores and geophysical logs. This work has used 

and revised the descriptions made by Tognoli (2006), summarized in Figure 3.5, which 

also includes the interpretation of depositional systems proposed in this paper. 

The Carmópolis Member in the Camorim Field may be divided into two main 

intervals:  i) a lower one, with subaerial / subaqueous alluvial fans adjacent to salt lakes / 

lagoons; ii) an upper one, with deposition of deltaic facies in an aqueous body possibly 

connected to the epicontinental sea that began to developed at this tectonic stage. 

The alluvial fans are composed by conglomerates and sandstones deposited by 

unidirectional trative flows (as suggested by imbricated pebbles and cross stratifications; 

Figure 3.5D) and  gravity flows, marked by pebbles with verticalized major axes, as well 

as massive sandstones in abrupt contact with underlying laminated silts (Figures 3.5A, B 

and E). 

The deltaic depositional systems are represented by silt-mud intercalations 

interpreted as pro-delta facies (Figure 3.5G), and sandstones and conglomerates 

interpreted as mouth bar and distributary channel deposits (Figures 3.5H, J). 

Mud deposits bearing organic matter rich levels and displaying structures 

associated to oscillatory flows (ripples, climbing ripples) are related to lagoonal 

depositional systems (Figures 3.5C, F and I).  

In order to understand the spatial relationships between the reservoir 

(sandstones/conglomerates) and non-reservoir facies (siltstones/mudstones/shales), it is 

necessary to work with well log facies obtained through correlation of gamma ray 

profiles (GR) with granulometry.  

At the Camorim Oilfield, the Conglomerate well log facies presents granulometry 

varying between conglomeratic sandstone to conglomerate, and GR values below 45 API. 

The Sandstone well log facies varies from coarse to very fine sandstone, with GR values 

between 45 and 85 API. Finally, the Shale well log facies was defined by its 

granulometry lower than silt and GR values above 85 API. 
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Through this approach and even taking account of simplifications, it was possible 

to areally expand the facies analysis, from sparse data (cores) to all 93 wells for which 

the basic suite of geophysical logs was available. 
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Figure 3.5: Summary of drill core description and interpretation of depositional systems based on Tognoli (2006), 
represented in the type section of the Carmópolis Member at the Camorim Oilfield.   
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STRATIGRAPHIC  ANALYSIS 

The worflow of reservoir characterization is more reliable when includes a 

Sequence Stratigraphy approach, an ideal tool to synthesize sedimentology, stratigraphy 

and geophysics data.  

Catuneanu (2006) extensively discusses on the theory, methodology and history of 

Sequence Stratigraphy. This tool can be applied at any scale of work, from cores to the 

regional framework of sedimentary basins, even though requiring adaptations to the 

geological settings and available data. Under this approach, a reliable study requires the 

sedimentological analysis of strata, identification of chronostratigraphic surfaces and the 

stacking pattern of facies. This integration provides the definition of depositional 

sequences formed by genetically related strata.  

Originally, the Sequence Stratigraphy theory was developed for tectonically stable 

passive margin settings, where the accommodation space is primarily controlled by the 

global fluctuation of the sea level with the thermal subsidence in background (Vail et al. 

1977). In tectonically active environments, Chiossi (2005), Borba et al. (2009) and 

Martins-Neto et al. (2010) presented sequence stratigraphy models of brazilian rift basins. 

However, the application of this tool in the transitional tectonic context between rift and 

drift stages, as done in this contribution, is not frequent in the literature.  

This work presents a methodology that integrates 1D and 2D analysis (Figures 3.6 

and 3.7) with interpretation of sequences and systems tracts based on well data and 

stratigraphic sections.  Isochore maps were built interpolating thickness values extracted 

from the wells and outline a plan view of the external geometry of those units. These 

maps provide information about the tectonic control on sedimentation and can indicate 

changes in the routes of sedimentary supply.  In the following paragraphs, the 

Carmópolis Member in the Camorim Field, equivalent to a 3rd order sequence, is 

analysed using this approach.  
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Figure 3.6: 3rd and 4th order 1D stratigraphic analysis of the Carmópolis Member, including systems tracts and 
depositional  systems.  SU: subaerial unconformity; MRS: maximum regressive surface; MFS: maximum flood 
surface; SB: sequence boundary; LWST: lowstand system tract; TST: transgressive system tract; HSST: highstand 
system tract. 

 

   The 3rd order lowstand systems tract (LWST), limited at the bottom by the Pre-

Upper Aptian unconformity (DPAS), is characterized by predominantly continental 

sedimentation, with alluvial fan and lagoon deposits defining a set of progradational and 

retrogradational cycles (Figures 3.6 e 3.7A). The facies analysis indicates sedimentary 

processes dominated by gravity flows. The isochore maps (Figure 3.7B) highlight the 

ENE-trending main channel, suggesting a depositional control by the reactivation of the 

Atalaia and Camorim-Caioba faults during the "Alagoas stage tectonic event". 

The 3rd order transgressive systems tract (TST), limited at the bottom by the 

maximum regression surface (MRS), is composed by shales with some intercalated levels 

of sandstones in a retrogradational stacking pattern. The maximum value of GR marks 

the maximum flood surface (MFS), indicating that the relative rise of base level rate is 

higher than the sediment supply rate (Figures 3.6 and 3.7A).  
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The 3rd order highstand systems tract (HSST), represented by the upper interval of 

the Carmópolis Member, is limited at the bottom by a MFS and, at the top, by the 

sequence boundary (SB). It is composed by progradational deltaic cycles. The isochore 

map (Figure 3.7C) suggests a preferential direction from NW to SE for the sedimentary 

supply although, at the southeastern corner of the area, the isochore map still displays a 

NE-trending control for the sediment supply, subparallel to the Camorim-Caioba fault. 

Isochore maps combined with the previous stratigraphic and facie analysis, alows 

to identify (i) the decreasing influence of the "Alagoas stage tectonics" on the 

sedimentation of the Carmopolis Member towards its top and (ii) a change in the 

direction of sedimentary input, from ENE-WSW in the LWST to NW-SE during the 

HSST. 
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Figure 3.7: A) Well correlation section outlining the 3rd order surfaces and systems tracts of the Carmópolis Member 
at the Camorim Field. B) Isochore maps of  LWST displaying strata thickening along the ENE-WSW trend. C) 
Isochore map of  HSST shows sedimentary supply from NW to SE although, at the southeastern corner of the oil 
field, there is still some control of the sediment input along the NE-SW trend, subparallel to the faults associated to 
the "Alagoas stage tectonic event". SB: sequence boundary; MRS: maximum regressive surface; MFS: maximum 
flood surface (the datum of section). 
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HIGH RESOLUTION SEQUENCE STRATIGRAPHY (4TH ORDER) 

Management of hydrocarbon reservoirs requires working at a detailed scale. Based 

on high resolution sequence stratigraphy, 4th order stratigraphic sequences (named as 

sequences A, B, C and D) were recognized in the Camorim Field. This framework is 

supported by the association of depositional systems, stacking patterns and Maximum 

Flooding Surfaces (MFS) as sequence boundaries. MFS are regarded as the most 

significative chronostratigraphic markers due to their easier correlation using well logs, at 

this detailed scale work (Figure 3.8).  

Sequence “A” directly overlies the Pre-Upper Aptian unconformity (DPAS). It is 

an incomplete sequence, presenting only the LWSTA and the TSTA, the latter limited at 

the top by MFSA, first 4th order maximum flooding surface identified within the 

Carmópolis Member. Sequence “B” presents a complete succession of systems tracts 

between MFSA and MFSB surfaces, the latter being equivalent to a 3rd order maximum 

flooding surface (MFS). Sequences “C” and “D”, separated by their respective MFSC, are 

also incomplete from the systems tract point of view. They are contained in the 3rd order 

HSST and present a set of essentially deltaic progradational cycles, which reflect a 

remarkable expression of 4th order HSSTC and HSSTD, the latter being limited at the top 

by a 3rd order unconformity. 

Classical sequence stratigraphy proposes to use the topset, foreset and bottomset 

terminations as an approach to compare strata. To correlate wells in this transitional, rift 

to drift tectonic setting, a chronostratigraphic interpretation of a clinoform pattern has to 

take account of mechanical subsidence mechanisms that still control (at least locally) the 

creation of accommodation space. The stratigraphic section in Figure 3.8 highlights this 

kind of control as regards Sequence C, whose main progradation to the south (as shown 

by the clinoform pattern) combines with some thickening towards the Camorim-Caioba 

fault, in well 6, due to syndepositional activity of this structure. 
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Figure 3.8: A) Well section (previously discussed in the 3rd order stratigraphic analysis) outlining 4th order 
sequences and associated systems tracts. Datum in MFSB ,equivalent to the maximum flood surface of the 3rd order 
sequences. The main hydrocarbon producing zones at Camorim Field are associated to LWSTA (Zone 1), LWSTB 
(Zone 2), HSSTC (Zone 3) and HSSTD (Zone 4). B) Schematic geological section of the studied interval ilustrating 
the sequence framework and minor sedimentary contribution from the Caioba Horst. 

 

The 4th order stratigraphic framework allows to identify and correlate the main 

producing zones with the systems tracts LWSTA (Zone 1), LWSTB (Zone 2), HSSTC 

(Zone 3) and HSSTD (Zone 4). However, it is important to understand not only the 

tectonic control and sedimentary supply displayed by the external geometry, but also the 

internal heterogeneities due to facies variation. 

Extracted from the wells, the proportion values of each facies were interpolated 

and merged into a single map, resulting in the facies distribution map (Figure 3.9). These 
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maps can be correlated with the distribution of the permoporous characteristics of the 

rocks, which are responsible for the dynamic behavior of the reservoir fluids. 

To illustrate  these relations, the isochore and facies distribution maps in two 

reservoir zones will be analysed, aiming to exemplify the external geometry and the 

internal heterogeneities of each one (Figure 3.9).  

In ZONE 1, equivalent to LWSTA, conglomerates predominate in areas of thinner 

thicknesses, possibly correlated with ancient structural highs with higher slope, in 

conditions to deposit higher energy facies (Figures 3.9A and 3.9C). The ENE trends in 

the isochore map may be interpreted as channels, where sandstones and pelites are 

preferentially found, associated with the most developed portions of the proximal alluvial 

fan, with gentler slope and filling axial drainages. Figure 3.9E represents the facies 

conceptual model of LWSTA. 

ZONE 4, correlated to the HSSTD, displays a sedimentary supply from NW to SE 

and lobate geometry typical of  deltaic systems, as suggested by the isochore map (Figure 

3.9B).  The facies distribution map (Figure 3.9D) highlight a proximal facies domain 

(deltaic plain and mouth bar) to the NW and a domain of distal facies (prodelta) towards 

SE, with minor contribution of coarse clastics from the Caioba Horst, as idealized in 

Figure 3.9F.  

The integration of the isochore and facies distribution maps of the 4th order 

stratigraphic units, as well as their structural surfaces and oil-water contacts, into a 3D 

geological modelling workflow, whose main objective is to generate a grid with porosity 

and permability values conditioned by the geological setting. This procedure allows to 

obtain the distribution of the oil in place volumes (Figures 3.10A, B) and the 

permeabilities of each unit (Figures 3.10C, D). The first set reflects the volumetric 

capacity and the second property can be correlated to fluid flows in this reservoir. 

These properties influence the methods of recovery and reservoir management, 

helping to design the water injection pattern according to the permo-porous 

characteristics of the target (Figure 3.10E).  
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Figure 3.9: Isochore and facies distribution maps with the location of the well section analysed, as well as the 
conceptual sedimentological model for production zones 1 and 4. 
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Figure 3.10: Oil (A, B) and Permeability (C, D) maps of zones 1 and 4, obtained from 3D geological modelling. E) 
Based on these maps it is possible to define the best strategy to produce in each zone, optimizing well drilling and 
oil production.  
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CONCLUSIONS 

The Neoaptian siliclastic reservoirs of the Carmópolis Member of Muribeca 

Formation, in the Camorim Oilfield, present relevant economic interest as they hold one 

of the largest volumes of oil in place in the Sergipe-Alagoas Basin. However, the 

complexity of these reservoirs present some difficulties concerning to oil recovery. 

Depositional setting is characterized by the interaction of coastal and continental 

environments, with strong facies variation. The structural framework, ascribed to 

different events such as the “Alagoas stage tectonics” and the “Albian tectonics”, have 

also influenced the deposition of the units and the individualization of production blocks, 

respectively. 

In this context, the application of a sequence stratigraphy approach has to consider 

the transitional setting between the rift and drift stages of the basin evolution, with a 

progressive decline of the mechanical subsidence mechanisms, while the eustatic 

influence increases during this depositional interval. These features influence the 

correlation of chronostratigraphic surfaces between wells and sections. 

This study demonstrates that the 1D and 2D high resolution stratigraphic analysis, 

integrated with the isochore and facies distribution maps, reflect the external geometry 

and internal heterogeneities of the producer zones, a key piece of information in the 

workflow of geological characterization of reservoirs. The final products of this approach 

are permeability maps, which indicate the preferred paths for fluid flow, as well as oil-in-

place volume maps, which outline the geometry of the oil accumulations. 

The proposed work methodology is able to optimize well drilling and hydrocarbon 

production in siliclastic reservoirs found in tectonic and depositional settings such as the 

one observed at Camorim Oilfield. This is the case of other fields located in the Aracaju 

High, at the Sergipe Sub-basin, which, together, account for the largest volume of oil in 

place in onshore Brazilian basins. 
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CAPÍTULO  4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os reservatórios siliciclásticos neoaptianos do Campo de Camorim, 

litoestratigraficamente equivalentes ao Membro Carmópolis da Formação Muribeca, 

apresentam relevante interesse econômico uma vez que detêm um dos maiores volumes 

de óleo in place já descobertos na Bacia de Sergipe-Alagoas. No entanto, a dificuldade de 

recuperação reflete a complexidade do contexto deposicional destes reservatórios, 

marcados pela interação de ambientes costeiros e continentais, com grande variabilidade 

faciológica, e pelo arcabouço estrutural atribuído à atuação de diferentes eventos como a 

“Tectônica do Andar Alagoas” e a “Tectônica Albiana", que condicionam a sedimentação 

ou individualizam os blocos produtores. 

Neste contexto, para aplicar os conceitos de estratigrafia de sequências deve ser 

observado o estágio tectônico transicional entre as fases rifte e drifte da bacia, uma vez 

que a influência da subsidência mecânica no controle do espaço de acomodação, embora 

declinante para os estratos mais jovens da Sequência Transicional, impacta diretamente a 

correlação de superfícies cronoestratigráficas entre poços.  

Este trabalho mostra que a análise estratigráfica 1D e 2D de alta resolução integrada 

com os mapas de isócoras e de distribuição de fácies refletem a geometria externa e as 

heterogeneidades internas das zonas produtoras, informação fundamental para o processo 

de caracterização geológica de reservatórios, e apresenta como produto final mapas de 

permeabilidade, que indicam os caminhos preferenciais para o fluxo de fluidos, e mapas 

de volume de óleo in place, que localizam geograficamente as maiores acumulações de 

óleo. 

Dessa forma, propõe-se uma metodologia de trabalho capaz de otimizar a 

perfuração de poços e a produção de hidrocarbonetos em reservatórios siliciclásticos que 

se encontram no contexto tectônico e deposicional semelhante ao observado em 

Camorim, caso dos campos localizados no Alto de Aracaju, Sub-bacia de Sergipe, que 

juntos compõe o maior volume de óleo in place na porção terrestre das bacias brasileiras. 

Trabalhos subsequentes considerando a estratigrafia de maior resolução (5a e 6a 

ordens) devem ser levados a termo com o objetivo de entender a distribuição das 
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cimentações carbonáticas e consequentemente as restrições ao fluxo de fluidos na 

vertical. Neste sentido é necessário um esforço para quantificar, em lâmina petrográfica, 

as dolomitas que sustentam o arcabouço e mantêm a porosidade primária (pré-

compactacionais), daquelas responsáveis por obliterar o espaço poroso e dificultar 

mobilidade de hidrocarbonetos no reservatório. 
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