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RESUMO: A Bacia de Sergipe-Alagoas está localizada na faixa litorânea dos estados 
homônimos, sendo alongada na direção NE e com cerca de 350km de extensão. É subdividida 
em dois compartimentos: Sub-bacias de Sergipe e Alagoas, separadas no continente por um 
conjunto de altos estruturais que ocupam a região limítrofe desses estados. O arcabouço 
tectônico da Bacia moldado, principalmente, durante a fase pré-rifte, gerando suas principais 
feições estruturais: Alto de Aracaju, Alto de Riachuelo e Baixo da Divina Pastora. Estas 
estruturas são delimitadas por falhas normais, ocasionalmente escalonadas, de direção 
preferencial NE-SW e NW-SE. A estratigrafia encontrada na área que sofre influência do Alto 
de Aracaju, composta desde os membros da Formação Muribeca até o embasamento da 
Bacia. Muitos campos petrolíferos inicialmente descobertos na região do Alto de Aracaju se 
encontram atualmente em declínio produtivo. Apesar desse declínio, os campos petrolíferos 
abandonados pelas empresas de grande porte podem se configurar como instrumentos de 
promoção do desenvolvimento para as localidades onde se situam e pontos de investimentos 
para as empresas de pequeno a médio porte. Áreas que possuem campos maduros já 
ultrapassaram seu pico de produção. Por sua vez, áreas com acumulações marginais, são 
regiões conhecidas por possibilidade de produção limitada. Em função das atuais dificuldades 
em que o setor de energia se encontra, onde o preço do barril de petróleo é baixo e o 
investimento em novos campos exploratórios é alto, há uma necessidade de encontrar formas 
de diminuir os custos de operação e aumentar o fator de recuperação dos campos em 
exploração. Para obter tal resultado, os campos maduros, que apresentam necessidades de 
investimentos menores, bem como menores riscos exploratórios envolvidos, apresentam 
grande potencial para desenvolvimento de novas técnicas exploratórias e de recuperação. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo mapear alguns elementos do sistema 
petrolífero da bacia, através de dados não-exclusivos e de fomento existentes na ANP (poços e 
linhas sísmicas 2D e 3D), obtendo um melhor entendimento do mesmo. A revitalização de um 
campo maduro está diretamente relacionada com o nível de conhecimento do reservatório. Isso 
envolve todas as relações que regem o sistema petrolífero. Portanto, as análises realizadas 
durante o trabalho possibilitam maneiras de reduzir o custo operacional de extração dos 
campos estudados, bem como o aumento do seu fator de recuperação. Foi realizada a 
identificação de oportunidades exploratórias, incluindo o estudo completo da geologia da região 
do Alto de Aracaju, onde se verificou a distribuição das rochas geradoras, reservatórios, 
selantes e das trapas, além dos plays exploratórios. Isso foi produzido através da interpretação 
sísmica da região, consistindo na análise das linhas requeridas, mapeamento de horizontes 
estratigráficos, análise de velocidade, falhas e estruturas, em função da forma da onda e dos 
atributos sísmicos, além das propriedades petrofísicas e da amarração dos poços adquiridos, 
construção de sismogramas sintéticos e da correlação sísmica-poço, para que fatores 
litológicos e propriedades físicas das rochas fossem efetivados. Assim, definiu-se a presença 
de hidrocarbonetos, que resultou em um modelo geológico 3D, onde todos os parâmetros 
verificados anteriormente ficaram à disposição. 
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