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RESUMO 

A interpretação de dados sísmicos é uma etapa fundamental para 

compreensão da evolução de um campo de petróleo e para caracterização de 

seus reservatórios. Este tipo de trabalho é limitado pela qualidade do sinal e 

resolução dos dados sísmicos motivando o desenvolvimento de estratégias 

para melhoria da imagem sísmica e integração de técnicas que maximizem o 

reconhecimento de horizontes, configurações de refletores e geometrias de 

corpos geológicos para identificar de maneira mais conclusiva feições 

geológicas em dados geofísicos. A estratégia desenvolvida neste trabalho 

consiste na integração da análise geofísica de poços, de técnicas de 

precondicionamento de dados sísmicos (filtragem de ruídos e aumento de 

conteúdo espectral), utilização de ferramentas avançadas de interpretação 

(análise sismoestratigráfica e traçamento automático de horizontes), além da 

inversão acústica para impedância. Este fluxo foi aplicado aos dados sísmicos 

do Campo de Pampo na Bacia de Campos, que apesar de sua relevância na 

produção de hidrocarbonetos apresenta questões a serem elucidadas acerca 

da sua evolução no contexto sismoestratigráfico e a caracterização de seus 

depósitos em sísmica. Neste contexto, a interpretação sismoestratigráfica junto 

com a análise dos perfis identificou, em escala regional, cinco unidades 

sísmicas (U-1, U-2, U-3, U-4, U-5) e, em escala detalhada, oito unidades 

sismofaciológicas (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7 e SF8) pertencentes ao 

Grupo Campos. Ademais, a obtenção da impedância acústica através da 

inversão sísmica fornece a visualização dos estratos dando suporte a 

construção do modelo geológico para um reservatório arenítico do 

Neocretáceo, que é um dos principais alvos da área. A combinação das 

análises sismoestratigráficas e da inversão sísmica permite compor um quadro 

elucidativo da evolução sismoestratigráfica da fase marinha para a região do 

Campo de Pampo.  

Palavras-chave: Interpretação sísmica; Campo de Pampo; 
Precondicionamento; Inversão acústica; Sismoestratigrafia.  
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ABSTRACT 

Seismic interpretation is a fundamental step for understanding petroleum field 

evolution and for reservoir characterization. This stage is limited by signal 

quality and seismic data resolution motivating the development of strategies 

and methodologies to enhance seismic image and the integration of techniques 

that increase the recognition of horizons, reflectors configurations and 

geometries of geological bodies. The strategy developed consists in integrating 

well log analysis, seismic preconditioning techniques (noise filtering and 

spectral content enhancement), application of advanced interpretation tools 

(seismostratigraphic analysis and automated horizon tracking) and acoustic 

inversion for impedance. We develop an interpretation workflow based on 

seismic data filtering (inverse Q filtering, curvelet filtering) and impedance 

inversion, respectively to improve seismic vertical resolution and to represent 

the seismic expression of geological features. This workflow was applied to 

Pampo field, Campos Basin data, which still requires studies that increase 

information about its seismostratigraphic evolution and the seismic 

characterization of its deposits despite of its relevance in hydrocarbon 

production. In this context, the seismostratigraphic interpretation identified five 

seismic units (U-1, U-2, U-3, U-4, U-5) on a regional scale and eight seismic 

facies units (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7 and SF8) belonging to the 

Campos Group on a detailed scale. In addition, obtaining acoustic impedance 

from seismic inversion allows strata visualization, supporting the construction of 

geological model for a sandstone reservoir from Neo-Cretaceous, which is one 

of the main targets of the area. The combination of stratigraphic analysis and 

seismic inversion contributes to the understanding of the marine evolution for 

Pampo field area. 

Keywords: Seismic interpretation; Pampo field; Preconditioning; Acoustic 

Inversion; Seismostratigraphy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A análise abrangente do registro estratigráfico e a construção confiável 

de um modelo conceitual geológico são passos importantes para a 

compreensão da gênese de um reservatório. Entretanto, determinar as 

características das rochas em subsuperfície e a maneira como estas estão 

distribuídas é uma tarefa desafiadora, considerando a natureza limitada das 

principais fontes de informação que são os dados sísmicos e os dados 

geofísicos de poço, visto que a disponibilidade de testemunhos e rochas é 

limitada. Neste caso particular, a inexistência de testemunhos e a aplicabilidade 

restrita dos dados de amostra de calha, dado o escopo deste trabalho 

focalizado nas ferramentas sísmicas, resultaram na utilização específica dos 

dados de poços relacionados aos perfis geofísicos. Os estudos geofísicos têm 

como principal finalidade aplicar seus métodos para extrair informações sobre 

as propriedades do subsolo. Dentro desta perspectiva, a interpretação sísmica, 

junto aos perfis geofísicos de poço, é amplamente utilizada para caracterizar 

reservatórios de petróleo em rochas sedimentares, consolidando a geofísica 

como uma importante ferramenta para pesquisas em hidrocarbonetos e 

definição das estratégias na extração de petróleo.  

Os fluxos de trabalho de interpretação sísmica são baseados, 

tradicionalmente, na experiência e conhecimento dos intérpretes em mapear 

horizontes e estruturas, tendo como suporte os conceitos de sismoestratigrafia 

e fácies sísmicas, além do conhecimento acerca da geologia da área de estudo 

(MITCHUM ET AL., 1977; BROWN JR E FISHER, 1980; SEVERIANO 

RIBEIRO, 2001). Entretanto, este tipo de interpretação é limitado muitas vezes 

pela resolução do dado sísmico que impossibilita o reconhecimento de diversas 

feições e padrões existentes. Com o avanço tecnológico e desenvolvimento de 

softwares, mostra-se necessário incorporar novas ferramentas e técnicas para 

maximizar a informação extraída dos dados e melhorar a qualidade da 

interpretação.  
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Um dos principais responsáveis pela limitação de resolução dos dados 

sísmicos é a atenuação das ondas sísmicas. Este elemento requer um fator de 

compensação, entretanto, compensar o fator de atenuação da Terra (Q) é uma 

operação instável e que pode levar a amplificação do ruído. Kaderali et al. 

(2007) enfatizam a importância da compensação do fator Q para melhorar a 

qualidade da interpretação, enquanto Braga e Moraes (2013) propõem uma 

filtragem inversa do fator Q, no domínio da wavelet, mostrando melhorias 

significativas na imagem de dados sísmicos para auxiliar a interpretação. 

Alguns métodos de filtragem exploram a decomposição espectral da 

imagem. Dentre esses, a Transformada Curvelet se apresenta como uma 

poderosa ferramenta capaz de decompor o sinal sísmico em termos de 

posição, frequência e direção (CANDÈS et. al, 2006; FRANCO E MORAES, 

2015). 

Outro ponto a ser considerado no processo de interpretação sísmica é o 

uso da impedância acústica, que é definida como o produto da densidade da 

rocha pela velocidade da onda compressional. Trata-se de uma propriedade 

que traz informações sobre as camadas geológicas, enquanto o dado sísmico 

convencional, em amplitude, é uma propriedade que salienta os contrastes nas 

interfaces, tornando esse atributo sísmico importante nos estudos de 

modelagem e caracterização de reservatórios. O uso deste tipo de técnica 

ajuda a interpretar áreas complexas, pois aumenta a percepção das 

descontinuidades e das distribuições dos estratos, uma vez que a inversão 

sísmica é responsável tanto pelo tratamento do efeito wavelet quanto pela 

integração da amplitude dos refletores na propriedade de camada, a imagem 

resultante torna-se mais fiel à característica geológica do que as seções 

sísmicas originais em amplitudes (LATIMER et al. 2000; FARFOUR et al., 

2015).  

As interpretações de dados sísmicos convencionais contam com a 

experiência e conhecimento do intérprete em reconhecer feições, superfícies e 

características em geral que transportem conceitos geológicos para o dado 

sísmico. No entanto, muitas vezes o traçamento de horizontes é limitado a um 

número reduzido devido à resolução sísmica. O traçamento automático de 
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horizontes desenvolvido por softwares de interpretação utilizam parâmetros 

distintos para atingir seu objetivo, auxiliando o intérprete a aumentar a 

densidade dos horizontes mapeados. De Bruin et al. (2007), Brower (2011) e 

Qayyum et al. (2015) usaram o cubo de horizontes e o diagrama de Wheeler  

para agregar informações estratigráficas e geomorfológicas às interpretações 

sísmicas, aumentando a densidade de horizontes mapeados, auxiliando o 

reconhecimento de fácies sísmicas, padrões de terminações, configurações 

internas e geometrias.  

Estes recursos foram reunidos em um fluxo de trabalho desenvolvido 

para responder questões geológicas e geofísicas do Campo de Pampo, Bacia 

de Campos. O Campo de Pampo está em produção desde a década de 70 

Apesar disso, não apresenta um estudo detalhado acerca de sua evolução no 

contexto sismoestratigráfico. Questões como o reconhecimento em sísmica de 

marcos regionais da bacia e a caracterização dos principais eventos 

transgressivos e regressivos podem contribuir na compreensão da evolução de 

toda a região proximal da Bacia de Campos.  

O presente estudo se propõe a realizar uma abordagem em diferentes 

escalas, buscando contribuir com o entendimento regional da área, além de 

discutir questões relevantes como o posicionamento estratigráfico e a 

distribuição dos reservatórios areníticos pós-cretáceos do Campo de Pampo, 

cuja caracterização em dados sísmicos e de dados de poços são assuntos 

pouco abordados na literatura geocientífica nacional. Ademais, o fluxo de 

trabalho proposto neste trabalho permite o estudo em cenários geológicos 

distintos, visto que segundo dados divulgados pela ANP (Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a área estudada apresenta 

acumulações de hidrocarbonetos em depósitos areníticos turbidíticos e 

depósitos carbonáticos, dentro de um arcabouço geológico complexo que 

remonta à história evolutiva da Bacia de Campos (DIAS et al.,1990; WINTER et 

al., 2007). 

Portanto, neste trabalho busca-se desenvolver um fluxo de trabalho que 

auxilie na elucidação das principais questões do Campo de Pampo descritas 

anteriormente. Este fluxo engloba basicamente três linhas de estudo: i) 
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precondicionamento e aumento da resolução de dados sísmicos; ii) utilização 

da tecnologia de softwares para traçamento de horizontes e reconhecimento de 

feições sísmicas, aplicando conceitos de sismoestratigrafia e o conhecimento 

de modelos geológicos da região; iii) aplicação de atributos e inversão acústica 

que melhor caracterizem expressões sísmicas de corpos geológicos.  

1.1  Objetivos do trabalho 

Este estudo tem como objetivo principal realizar a interpretação 

sísmoestratigráfica do Campo de Pampo, na Bacia de Campos, e o 

mapeamento de um depósito arenítico, aplicando um fluxo de interpretação que 

integra técnicas de precondicionamento de dados sísmicos, inversão acústica e 

ferramentas avançadas de traçamento de horizontes sísmicos. Buscou-se 

enriquecer a metodologia proposta através da execução das seguintes etapas: 

 Análise de 13 perfis de poços da região do Campo de Pampo; 

 Precondicionamento dos dados sísmicos através da filtragem inversa do 

fator Q e filtragem curvelet; 

 Inversão acústica para impedância do volume sísmico; 

 Mapeamento e geração de um modelo geológico esquemático de um 

depósito arenítico Neocretáceo. 

 

1.2  Roteiro da dissertação 

A presente dissertação de mestrado está estruturada em cinco seções:  

O primeiro capítulo abrange a parte introdutória, apresentando o tema a 

ser discutido, as principais motivações e objetivos, além do roteiro desta 

dissertação. O Capítulo 2 corresponde à revisão bibliográfica da área de 

estudo, com ênfase no contexto geológico e nos modelos geológicos 

conceituais do Campo de Pampo, apresentando os dados sísmicos e os poços 

utilizados neste trabalho. O terceiro capítulo abrange uma revisão conceitual da 

interpretação de dados sísmicos e de perfis geofísicos de poços, descrevendo 

conceitos relevantes para o entendimento e desenvolvimento do tema. O 

quarto capítulo visa esclarecer a sistemática metodológica desenvolvida nesta 

dissertação de mestrado, mostrando os fluxogramas e as principais técnicas 
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utilizadas para a construção do fluxo de interpretação.  Os resultados obtidos e 

suas discussões estão mostrados no Capítulo 5, subdivididas nos tópicos: 

interpretação dos perfis de poços; precondicionamento; interpretação sísmica 

do Campo de Pampo e mapeamento do depósito arenítico Neocretáceo. Por 

fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais a respeito deste estudo e 

recomendações para trabalhos futuros. 

2 ÁREA DE ESTUDO 
 

O Campo de Pampo, área de estudo deste trabalho está localizado na 

porção offshore da Bacia de Campos (Figura 1), na região norte do Rio de 

Janeiro. Está inserido no contexto geológico das bacias sedimentares da 

margem leste brasileira, com sua evolução associada à abertura do Oceano 

Atlântico Sul e a ruptura do paleocontinente Gondwana. Este campo vêm sido 

objeto de estudos desde a década de 70 e apresenta características 

importantes para o desenvolvimento de pesquisas científicas, visto que 

compreende reservatórios em arcabouços geológicos distintos. Suas principais 

características, considerando o contexto geológico da Bacia de Campos e os 

modelos conceituais de seus reservatórios serão abordados a seguir. 

 

Figura 1: Localização da Área de estudo. Campo de Pampo, Bacia de Campos 
(Fonte: ANP). 
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2.1 Bacia de Campos 

 

A Bacia de Campos está localizada no litoral norte do Estado do Rio de 

Janeiro e a sul do Estado do Espírito Santo, estendendo-se por uma área de 

aproximadamente 100.000km². É limitada pelo arco de Vitória, a norte, e pelo 

arco de Cabo Frio, a sul. De acordo com Dias et al. (1990), a Bacia de Campos 

é uma bacia típica de margem divergente, coincidindo nos seus aspectos 

gerais com a história evolutiva das demais bacias da costa leste brasileira, de 

origem relacionada a ruptura crustal do paleocontinente Gondwana (Figura 2). 

No entanto, apresenta algumas características na sua evolução tectono-

sedimentar que a torna singular em termos de potencial petrolífero. 

Os mesmos autores individualizaram três grandes unidades com 

características tectono-sedimentares distintas, visualizadas na carta 

estratigráfica da Bacia de Campos (Figura 3): a) sequência continental (Rifte), 

englobando os basaltos da Formação Cabiúnas e parte dos sedimentos 

continentais do Grupo Lagoa Feia, afetados pela fase rifte; b) sequência 

transicional (Pós-rifte), caracterizada pela disposição dos evaporitos e relativa 

quiescência tectônica; c) megassequência marinha (Drifte), caracterizada pela 

deposição em ambiente marinho franco (carbonática no início e 

predominantemente siliciclástica posteriormente), afetado por intensa tectônica 

adiastrófica.  

a) Sequência Continental (Fase Rifte) – Neocomiano: 

Essa sequência apresenta rochas vulcânicas (basaltos da Formação 

Cabiúnas), rochas clásticas associadas à deposição dos sedimentos terrígenos 

e rochas carbonáticas correspondentes à parte inferior das rochas do Grupo 

Lagoa Feia. Toda a sequência foi afetada pelo tectonismo distensional durante 

a fase de rifteamento, na qual foi produzido um sistema de rift valleys 

alongados na direção SW - NE desenvolvendo horsts, grábens e hemi-grábens, 

limitados por falhas sintéticas e antitéticas. 

b) Sequência Transicional (Andar Alagoas): 
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A deposição dos sedimentos dessa sequência se deu após um importante 

evento erosivo regional.  Nesse período, a tectônica foi pouco atuante, 

ocorrendo reativação de falhas somente em caráter local. O pacote sedimentar 

dessa idade, correspondente a parte superior do Grupo Lagoa Feia, é marcado 

pela transição da deposição de sedimentos de origem continental para os de 

origem marinha. Ocorre expressiva sedimentação aluvial de conglomerados e 

lamitos que gradam lateralmente à sedimentação carbonática, representada 

por carbonatos nodulares e estromatolíticos. O topo é caracterizado pela 

deposição de rochas evaporíticas (compostas essencialmente por halitas e 

anidritas), que recobrem espessa seção clástica.  

 

c) Megassequência Marinha – Albiano ao Recente  

Essa megassequência é subdividida em três grandes sequências: i) 

Sequência Carbonática Nerítica Rasa (Plataforma Albiana); ii) Sequência 

Oceânica Transgressiva (Albiano - Paleoceno); e iii) Sequência Oceânica 

Regressiva (Eoceno Médio/Recente). Nessa megassequência ocorre uma fase 

inicial de mar raso com sequências carbonáticas correspondentes ao Grupo 

Macaé que gradam para rochas siliciclásticas de águas profundas ao final do 

Cretáceo indicadas pelo Grupo Campos. Nesse período houve intensa 

atividade halocinética, além da formação de estruturas adiastróficas. 
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Figura 2: Modelo esquemático da evolução do Atlântico Sul e suas diferentes 
fases evolutivas (I-V) (CAINELLI e MOHRIAK, 1999). 
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2.2  Campo de Pampo 

 

O campo de Pampo está situado na Bacia de Campos (RJ), a cerca de 

80 km da costa do estado do Rio de Janeiro. Foi descoberto em julho de 1977, 

Figura 3: Carta Estratigráfica da Bacia de Campos (WINTER et al., 2007). 
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através do poço 1-RJS-40. A área coberta pelo seu ring fence abrange 145,6 

km², distribuídos numa lâmina d´água que varia entre 108 e 210 metros. De 

acordo com dados de 2014, possui 79 poços perfurados, sendo 35 desses em 

produção. Sua produção acumulada até dezembro de 2013 foi de 317,58 

milhões de barris de petróleo e 4.487,5 milhões de m³ de gás natural.  

Na área de Pampo encontram-se acumulações de hidrocarbonetos em 

reservatórios com arcabouços geológicos distintos, constituídos por coquinas 

da Formação Coqueiros (Grupo Lagoa Feia), por carbonatos plataformais da 

Formação Quissamã (Grupo Macaé) e por arenitos da Formação Carapebus 

(Grupo Campos). Essas acumulações estão incluídas nas três sequências 

sedimentares da Bacia de Campos.  

De acordo com Winter et al. (2007), a Formação Coqueiros é composta 

por intercalações de camadas de folhelhos e carbonatos lacustres. Estes 

carbonatos são constituídos por coquinas, ou seja, uma rocha resultante do 

acúmulo de conchas, principalmente por moluscos bivalves. As conchas 

tiveram sua deposição relacionada a um ambiente de alta energia e chegam a 

formar camadas muito espessas (atingindo mais de 100 metros), essas são 

importantes reservatórios produtores de petróleo na região. 

Em sísmica, a Fm. Coqueiros é facilmente reconhecida, já que a 

intercalação de folhelhos de baixa densidade e ricos em matéria orgânica com 

carbonatos de alta densidade estabelece uma sismofácies marcante. Os 

refletores sísmicos com máximas amplitudes negativas referem-se aos 

folhelhos do andar Jiquiá (folhelho Jiquiá), que são os principais geradores de 

petróleo da bacia. 

A Formação Quissamã corresponde a porções intermediárias e distais do 

Grupo Macaé, com o predomínio de sedimentos carbonáticos depositados em 

ambientes de energia alta a moderada, os quais são representados por bancos 

oolíticos e micro-oncolíticos de porosidade variável. Sua deposição está 

relacionada ao ambiente plataformal no início da fase marinha da bacia 

(Albiano). 

Já a Formação Carapebus se estende por toda o restante da fase 

marinha da Bacia de Campos (Neocretáceo ao Neógeno), e corresponde à 
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porção distal da mesma, sendo caracterizado por depósitos areníticos de 

origem turbidítica. 

 

2.3  Modelos Geológicos Conceituais  

 

Os modelos geológicos conceituais são gerados a partir do conhecimento 

geológico da área a ser estudada. Este conhecimento engloba o estudo de 

modelos geológicos análogos, da evolução tectono-estratigráfica da bacia, dos 

ambientes deposicionais nos quais se desenvolveram as rochas que compõem 

o sistema petrolífero, além da dinâmica envolvida para migração e acumulação 

dos hidrocarbonetos. No processo de interpretação sísmica é fundamental a 

compreensão dos possíveis modelos que serão observados em subsuperfície, 

pois, caso o modelo inicial esteja correto, a interpretação torna-se mais eficaz e 

confiável, diminuindo assim os riscos na exploração.    

A evolução tectono-estratigráfica das bacias litorâneas brasileiras 

apresentam características semelhantes em seu preenchimento sedimentar. 

Como abordado no subtópico 2.1, a Bacia de Campos pode ser dividida em 

três grandes unidades (Rifte, Transicional e Marinha) e sua evolução tectono-

sedimentar pode ser observada na Figura 4.  

Os reservatórios do campo de Pampo registrados na seção rifte, em 

coquinas da Formação Coqueiros (Grupo Lagoa Feia) tiveram sua origem nos 

sedimentos que avançaram de N-NW para S-SE em onlap sobre as rochas 

vulcânicas da Formação Cabiúnas, que exerceram um papel importante na 

modelagem da sedimentação (BAUMGARTEN, 1985).  

Estas feições tectono-sedimentares permaneceram quase inalteradas 

durante toda a deposição do Grupo Lagoa Feia, formando um sistema de 

horsts e grábens (Figura 5), possibilitando a acumulação de conchas nas 

porções mais altas das estruturas. 
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As acumulações desta fase da bacia nos campos de Pampo, Linguado e 

Badejo apresentam uma relação estreita, visto que os altos contemporâneos, 

Figura 4: Evolução tectono-sedimentar da Bacia de Campos mostrando o tipo 
de sedimentação das fases rifte, transicional e marinha. (Modificado de CHANG 
et al., 1992). 

Figura 5: Esquema da sequência lacustre, destacando o sistema de horsts e 
grábes que propiciam à acumulação de conchas que dá origem as coquinas 
(Modificado de ABRAHÃO e WARME, 1990). 
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as falhas sin-sedimentares e o tipo de sedimentação são comuns aos campos 

(CASTRO, 2006). O Modelo deposicional desta etapa (Figura 6) é mostrado 

por Guardado et al. (1989). 

 Os demais reservatórios encontrados no campo de Pampo pertencem a 

sequência marinha da bacia, representadas por carbonatos plataformais 

albianos da Formação Quissamã (Grupo Macaé) e por arenitos turbidíticos da 

Formação Carapebus (Grupo Campos).  

 

 

 

A plataforma carbonática albiana (Formação Quissamã) desenvolveu-se 

após a sequência evaporítica da região, tendo suas feições estruturais 

diretamente relacionadas à movimentação do sal. Seu modelo deposicional 

seria o de rampa carbonática, que, segundo Tucker e Wright (1990), se trata de 

um ambiente com uma superfície ligeiramente inclinada. Entretanto, a 

movimentação do sal condicionou a sedimentação e induziu o rompimento de 

diversas porções desta plataforma, gerando estruturas relevantes com falhas e 

Figura 6: Modelo deposicional da sequência continental da Bacia de Campos. 
Em destaque de azul os bancos de coquinas (Modificado de GUARDADO et 
al., 1989) 
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o basculamento de pacotes sedimentares. O modelo deposicional para a 

Formação Quissamã é, possivelmente, similar ao proposto por Guardado et al. 

(1989) (Figura 7).  

Os reservatórios desta formação estão localizados nas porções mais 

altas das estruturas, que, por serem ambientes de maior energia, caracterizam-

se pela sedimentação de partículas carbonáticas com maior potencial permo-

poroso.  

 Já os reservatórios areníticos do campo de Pampo, representados pela 

Formação Carapebus (Grupo Campos), se estendem do Neocretáceo até o 

Neógeno. Os populares “turbiditos” são depósitos sedimentares formados por 

correntes de turbidez associados a fluxos gravitacionais, e foram responsáveis 

durante anos por boa parte da produção nacional de hidrocarbonetos.   

Essas rochas, geralmente depositadas em ambientes de águas 

profundas, têm sua formação relacionada a variações no nível relativo do mar e 

são observadas nas porções mais distais da bacia. Como essas correntes 

possuem energia suficiente pra carregar sedimentos mais grossos como areias 

e cascalhos para áreas longínquas, criam-se condições para formação de 

potenciais reservatórios. Essas areias e cascalhos podem escavar e erodir 

Figura 7: Modelo deposicional do tipo rampa carbonática da Fm. Quissamã. 
(Modificado de GUARDADO et al. 1989). 
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rochas pretéritas formando canais e cânions onde se acumulam e formam as 

feições geológicas mais características desse tipo de depósito. 

Na Bacia de Campos, além das variações do nível do mar e o 

significativo aporte sedimentar oriundo do continente, outro fator condicionante 

para este tipo de acumulação é a tectônica do sal que através de sua 

movimentação contribui para gerar espaços de acumulação por onde, 

preferencialmente, os fluxos tendem a formar os canais, como mostrado por 

Albertao (2010), (Figura 8). 

 

Figura 8: Modelo esquemático de reservatórios turbidíticos da Bacia de 
Campos, mostrando elementos topográficos condicionando a deposição em 
diferentes regiões: i) proximal; ii) média iii) distal (ALBERTAO, 2010). 

  

O Campo de Pampo registra diferentes fases da Bacia de Campos, e 

através dos modelos geológicos conceituais é possível compreender melhor 

sua evolução e a maneira como estão dispostos os seus depósitos 

sedimentares.  
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2.4  Dados  

 

 Os dados técnicos utilizados para o desenvolvimento desta Dissertação 

de Mestrado compreendem 01 cubo sísmico (98,06 km²) e 15 poços com seus 

respectivos perfis.  

Estes dados foram solicitados junto ao Banco de Dados de Exploração e 

Produção (BDEP) - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP).  

 

2.4.1 Cubo Sísmico 

 

Para atingir os objetivos deste estudo foi solicitado o dado sísmico 3D 

migrado e pós-empilhado abrangendo a região do Campo de Pampo cujas 

informações estão listadas na tabela 1 e localização encontra-se na Figura 9. 

 

Tabela 1: Informações gerais do dado sísmico cedido pela ANP. 

Programa de Levantamento Área (km²) Latitude 
(DMS) 

Longitude 
(DMS) 

0247_S_PAMPO_04A.3D.MIG_FIN.1 98,06 

22°53’18’’S 
22°50’14’’S 
22°46’27’’S 
22°48’51’’S 

40°43’49’’W 
40°41’52’’W 
40°48’43’’W 
40°51’58’’W 
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Figura 9: Localização da área solicitada e dos poços. Em destaque o Campo de 
Pampo (verde) e o polígono do volume sísmico e os poços (em vermelho) cedidos 
pela ANP. 
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2.4.2 Poços 

 

Os 15 poços solicitados e disponibilizados pelo BDEP-ANP para a 

execução desta pesquisa contém as seguintes informações:  

a) Arquivo Geral dos Poços (AGP) contendo informações gerais sobre os 

poços, como: dados de localização; profundidade de perfuração; descrições de 

litologias interpretadas através de amostras de calhas, testes de formação e 

unidades perfuradas. Nesta base de dados ainda estão inseridos os dados 

bioestratigráficos e interpretações prévias dos limites das unidades que foram 

utilizadas como suporte para as correlações cronoestratigráficas deste 

trabalho. 

 

b) Perfis compostos contendo as curvas digitalizadas junto a uma 

interpretação litológica dos poços. Estas informações deram suporte ao estudo 

de eletrofácies, auxiliando na correlação da profundidade dos principais 

marcadores.  

 

c) Perfis básicos (Raios-gama, Resistividade, Sônico, Neutrônico, Caliper, 

Densidade) em formato .dlis, .las. Utilizados amplamente neste trabalho para 

caracterização de eletrofácies, geração de curvas de porosidade e no processo 

de amarração sísmica-poço. 

 

 

d) Relatórios públicos dos poços contendo informações quanto ao 

acompanhamento e métodos utilizados na perfuração dos poços. Constando 

apenas como informação geral, visto que não foi necessário para a análise 

deste estudo. 

 

e) Dados Geoquímicos que foram utilizados como consulta nas principais 

zonas de interesse para corroborar informações sobre a presença de 

hidrocarbonetos. 
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A tabela 2 mostra as principais informações dos poços disponibilizados 

pela ANP e utilizados neste estudo. 

Tabela 2: Poços disponibilizados junto ao BDEP-ANP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poço Ano Latitude 
(DMS) 

Longitude 
(DMS) 

Profundidade 
Total (m)  

1-RJS-0049-RJ 1978 22°46’59.9’’S 40°48’9.2’’W 3200 
1-RJS-0064A-RJ 1978 22°49’59.5’’S 40°45’12.4’’W 3025 
1-RJS-0092-RJ 1979 22°47’29.9’’S 40°50’16.9’’W 3135 
1-RJS-0093-RJ 1979 22°50’23.8’’S 40°47’52.6’’W 2992 

1-RJS 0181B-RJ 1981 22°48’15.8’’S 40°47’38.9’’W 3235 
1-RJS 0272-RJ 1983 22°48’21.0’’S 40°50’20.2’’W 1104 
3-LI-0008-RJS 1985 22°47’11.9’’S 40°47’41.3’’W 3057.5 

4-BRSA-131-RJS 2002 22°46’55.7’’S 40°49’13.2’’W 1957 
3-PM-0003A-RJS 1979 22°48’7.0’’S 40°45’49.0’’W 3023 
3-PM-0004-RJS 1984 22°50’3.1’’S 40°46’23.2’’W 2995 
3-RJS-0111-RJ 1980 22°47’48.0’’S 40°48’27.9’’W 3168 
3-RJS-0159-RJ 1981 22°49’28.1’’S 40°47’10.2’’W 2977 
3-RJS-0170-RJ 1981 22°49’5.4’’S 40°46’26.1’’W 3005 
4-RJS-0055-RJ 1978 22°48’42.6’’S 40°46’45.0’’W 3075.5 
4-RJS-0235-RJ 1983 22°48’9.9’’S 40°46’25.8’’W 3186 
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3 INTERPRETAÇÃO DE DADOS  
 

A interpretação de dados geofísicos é uma etapa fundamental e 

necessária para a construção de um modelo geológico que seja compatível 

com os dados obtidos a partir das diversas ferramentas geofísicas. Métodos 

como a sísmica de reflexão e a perfilagem geofísica de poços extraem 

informações das propriedades das rochas que estão em subsuperfície, dando 

suporte ao intérprete para associar estas propriedades físicas a eventos 

geológicos e estruturas que sejam coerentes com a realidade. Na exploração 

de hidrocarbonetos a interpretação de dados sísmicos e dos perfis geofísicos 

de poços é utilizada para caracterizar e construir modelos geológicos de 

reservatórios, definindo áreas a serem exploradas e contribuindo com o 

entendimento da distribuição dos estratos. Estes temas serão abordados a 

seguir descrevendo conceitos relevantes para a compreensão e 

desenvolvimento deste assunto. 

 

3.1  Interpretação Sísmica 

 

A interpretação de dados sísmicos, objetivo principal deste estudo, pode 

ser definida como toda a atividade necessária à construção de um modelo 

geológico plausível que seja compatível com o dado sísmico observado. Tem 

como finalidade a identificação e compreensão das características geológicas 

existentes em subsuperfície. Dentro da indústria petrolífera, na etapa de 

exploração é realizada com o intuito de identificar, mapear e modelar regiões 

com condições favoráveis à acumulação de hidrocarbonetos.  

Para que esta etapa seja realizada com maior precisão é necessária a 

eficácia de um conjunto de fatores, a começar pelo conhecimento dos dados 

sísmicos a serem analisados, assim como os processos envolvidos em sua 

preparação. Essas etapas anteriores à interpretação (aquisição e 

processamento) são responsáveis pela obtenção e tratamento dos dados para 

torná-los o mais fiel possível às condições geológicas existentes em 

subsuperfície. Por fim, é necessário o domínio de conceitos geológicos e 
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geofísicos envolvidos, para trazer aos dados soluções interpretativas fiéis ao 

contexto geológico existente.  

 

3.1.1 Dados Sísmicos 

 

 A técnica geofísica mais utilizada e conhecida na exploração de 

hidrocarbonetos é o levantamento sísmico de reflexão, pois é capaz de cobrir 

grandes áreas com um baixo custo se comparado a outros métodos. O método 

de reflexão mede o tempo decorrido entre a emissão de um pulso artificial e 

seu retorno até o receptor após refletir numa superfície. As ondas sísmicas 

migram por meios heterogêneos, sujeitos a reflexão a cada horizonte de 

contraste de impedância acústica existente.  

A impedância acústica é definida como o produto da velocidade sísmica 

de um intervalo de rochas pela sua densidade. As reflexões sísmicas geradas a 

partir do contraste de impedância acústica são registros de superfícies físicas 

que representam limites temporais e/ou litológicos.  

A exploração de hidrocarbonetos baseada em sísmica pode ser dividida, 

basicamente, em três etapas: aquisição, processamento e interpretação. 

 Um sistema de aquisição de dados é composto por uma ou mais fontes, 

um determinado arranjo de receptores (hidrofones/geofones) e um sistema de 

armazenamento e pré-processamento dos dados. Essa fonte é utilizada para 

gerar ondas sísmicas que se propagam através da Terra, e ao atingir a 

interface entre duas rochas de propriedades físicas diferentes, parte da energia 

incidente da onda é refletida e retorna à superfície, onde pode ser captada por 

sensores. A outra parte da onda é refratada para o meio inferior. A porção de 

energia refletida é proporcional à diferença de impedância acústica entre os 

dois meios.  

No processamento de dados sísmicos, uma série de processos é aplicada 

aos dados com o intuito de melhorar a qualidade das informações adquiridas. 

Nesta etapa, objetiva-se, principalmente posicionar corretamente os refletores 

em profundidade, preservar as relações de amplitude dos refletores, obter uma 

imagem com alta resolução extraindo o máximo de ruídos, preservando o seu 
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sinal, condicionando assim o dado para obter o máximo de informações úteis 

para a etapa de interpretação.  

 

 

Figura 10: Exemplo de aquisição sísmica marinha (Modificado de BACON et al. 
2003). 

 

3.1.2 Sismoestratigrafia 

A sismoestratigrafia é um conceito de extrema importância na etapa de 

interpretação. Trata-se de um método estratigráfico de interpretação de dados 

sísmicos que auxilia o entendimento da evolução tectônica e sedimentar de 

uma bacia (SEVERIANO RIBEIRO, 2001). O avanço tecnológico e 

aprimoramento das técnicas geofísicas de aquisição e processamento 

possibilitou o avanço das interpretações sismoestratigráficas, visto que a 

melhora na resolução dos dados possibilitou observar e identificar com mais 

detalhes as feições sísmicas de cunho geológico em subsuperfície.  

A estratigrafia sísmica ou sismoestratigrafia ocupa um papel importante 

no contexto da indústria petrolífera mundial e é a sustentação para o conceito 

de estratigrafia de sequências que revolucionou a compreensão das relações 

entre as oscilações eustáticas e o preenchimento sedimentar das bacias. 

Através do desenvolvimento destes conceitos foi possível atingir novas 

fronteiras na exploração de hidrocarbonetos. 
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A estratigrafia de sequências tem como unidade fundamental a 

sequência deposicional e estuda a gênese e a sucessão espacial e temporal 

dessas sequências. Blackwelder (1909) foi o precursor do conceito de 

sequência ao abordar as discordâncias em seus estudos na cobertura 

paleozoica da área cratônica dos Estados Unidos, porém o termo foi 

introduzido por Sloss et al. em 1949, definindo sequência como uma unidade 

estratigráfica limitada por discordâncias (HOLZ, 2012). Desde então o tema foi 

abordado de diversas maneiras, com destaque para o grupo de pesquisadores 

da Exxon Production Research Company, composta por nomes como Vail, 

Mitchum, Sangree e Thompson, que em 1977 publicou trabalhos sobre o tema. 

Levando em consideração que as sequências poderiam ser limitadas por 

conformidades correlatas em determinadas porções, Mitchum et al. (1977) 

adaptou o conceito de Sloss e definiu sequência como uma unidade 

estratigráfica composta por estratos relativamente concordantes e 

geneticamente relacionados, limitados na base e no topo por discordâncias ou 

por suas conformidades correlatas (Figura 11).  

Discordâncias são superfícies que representam a ausência de um 

intervalo temporal significativo de rocha, seja pela não deposição de 

sedimentos, seja pela erosão dos sedimentos depositados anteriormente. Nem 

sempre as discordâncias delimitam superfícies síncronas, porém distinguem 

estratos de rochas mais antigos de estratos mais jovens. Na interpretação 

sismoestratigráfica, o reconhecimento e o mapeamento desses tipos de 

estruturas são fundamentais para identificar sequências deposicionais e 

Figura 11: Sequência deposicional esquemática limitada por duas 
discordâncias (Modificado de Vail et al. 1977). 
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compreender a estratigrafia da bacia, além de auxiliar a definição do arcabouço 

geológico envolvido.  

Para o reconhecimento das sismossequencias, que são as sequencias 

caracterizadas em sísmica, além dos conceitos discutidos anteriormente, é 

importante definir os padrões de terminação das reflexões e identificar as fácies 

sísmicas presentes. 

3.1.3 Padrões de Terminações de Reflexões 

Os padrões de terminações de reflexões são definidos como a relação 

geométrica entre os estratos e a superfície estratigráfica em que terminam.  

Essas relações podem ser encontradas de maneira concordante ou 

discordante e normalmente são mais bem observadas em maiores escalas. 

(CATUNEANU, 2006; SEVERIANO RIBEIRO, 2001) (Figura 12).  

Os principais tipos de terminações utilizadas nas interpretações 

sismoestratigráficas são: onlap, downlap, toplap, offlap e truncamento erosivo, 

que estão especificadas na tabela 3. 

 

 

Figura 12: Tipos de terminações estratais (Modificado de Catuneanu, 2006). 
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Tabela 3: Padrões de terminações e suas principais características (HOLZ ,2012; SEVERIANO RIBEIRO, 2000).

Padrões Definição Interpretação 
Relação da 

Linha de 
Costa 

Modelo 
Esquemático 

Onlap 
 
 

Terminações de estratos 
horizontais ou de baixo 
ângulo que terminam 
contra uma superfície 
estratal mais íngreme. 

Marinho 
Desenvolve-se durante a transgressão na 

encosta do continente. 
Trangressão 

 

Costeiro 
Desenvolve-se na transgressão onde os 

estratos costeiros de águas rasas ficam em 
onlap com as superfícies de ravinamento. 

Trangressão 

Fluvial 
Desenvolve-se ao fim do assoreamento 

dentro de um sistema fluvial. 
Trangressão/ 
Regressão 

Downlap 

Terminações de estratos 
inclinados que terminam 

contra uma superfície 
estratal horizontal ou 
com ângulo inferior. 

Associado a clinoformas como resultado de progradação 
e regressão marinha. 

Regressão 

 

Toplap 

Terminações de estratos 
inclinados que terminam 

contra uma superfície 
estratal sobrejacente de 

ângulo inferior. 

Representa o limite proximal da unidade deposicional 
sedimentar, como resultado de progradações em águas 

rasas. 

Regressão/ 
Estacionário 

 

Offlap 

Terminações de estratos 
inclinados em degraus 
orientados para a parte 

mais distal da bacia. 

Associado ao momento de regressão forçada, quando o 
nível de base diminui rapidamente. 

Regressão 

 

Truncamento 

Terminação de estratos 
que terminam contra 

uma superfície erosional 
ou estrutural 
sobrejacente. 

Associado a uma superfície erosiva ou estrutural. 
Resultado de uma variação mais acentuada nas 

condições de deposição. 

Regressão/ 
Transgressão 
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3.1.4 Fácies Sísmicas 

 

Fácies sísmicas são definidas como uma unidade tridimensional, bem 

definida no espaço, constituída por reflexões sísmicas cujos parâmetros 

inerentes diferem das fácies adjacentes e subjacentes. Trata-se da resposta a 

diversos fatores geológicos registrado nas reflexões e através de sua análise 

busca-se reconhecer padrões e compreender as relações existentes para se 

chegar à interpretação e entendimento dos aspectos geológicos envolvidos 

(BROWN JR E FISHER, 1980; SEVERIANO RIBEIRO, 2001; MITCHUM et al., 

1977). 

Na interpretação das fácies sísmicas ou sismofácies são descritos 

diversos parâmetros e padrões de reflexão, observados numa unidade sísmica 

ou numa sequência. Dentre os principais parâmetros destacam-se a 

configuração interna, geometria externa, continuidade, velocidade intervalar, 

frequência dos estratos e sua amplitude (MITCHUM et al., 1977). 

A configuração interna (Figura 13) é, dentre esses, o parâmetro que 

caracteriza de forma mais contundente uma fácies sísmica, sendo, portanto, o 

de maior relevância para correlacionar as reflexões aos fatores geológicos que 

a condicionam, auxiliando na interpretação de processos deposicionais, 

padrões de estratificação, complexos de canais, flutuações eustáticas, entre 

outros.  

De acordo com Severiano Ribeiro (2001), as configurações 

paralelas/subparalelas indicam uma taxa de deposição regular dos estratos, 

sobre uma superfície estável ou uniformemente subsidente; enquanto a 

configuração divergente pode corresponder a uma variação em área na taxa de 

deposição, inclinação progressiva do substrato ou dos dois fatores juntos. 

 Já as configurações progradantes, ocorrem em áreas onde os estratos 

superpõem-se lateralmente, constituindo-se em superfícies inclinadas 

chamadas clinoformas, podendo ocorrer em diversos tipos de ambientes, como 

sistemas deltaicos e ambientes baciais.  
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Os padrões das clinoformas diferem em função das variações na razão 

da deposição e profundidade da lâmina d’água e podem ter diferentes 

disposições: Oblíqua tangencial, oblíqua paralela, sigmoidal, complexo 

sigmoidal oblíquo e shingled.          

As configurações caóticas consistem em reflexões discordantes e 

descontínuas, sugerindo um arranjo desordenado das superfícies de reflexão, 

podendo indicar um ambiente de energia alta e variável. Já as configurações 

transparentes são intervalos com ausência de reflexão podendo indicar 

litologias homogêneas ou intensamente deformadas.  As demais configurações 

ilustradas (hummocky, lenticular, contorcido, segmentado) apresentam 

refletores descontínuos e irregulares com terminações não sistemáticas 

(MITCHUM et al., 1977; SEVERIANO RIBEIRO, 2001).  

Figura 13: Esquema dos padrões de configurações internas (Modificado de 
SEVERIANO RIBEIRO 2001). 
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Além das configurações internas, outro parâmetro relevante para a 

caracterização de fácies sísmicas, de sua forma tridimensional e sua 

distribuição em área são as geometrias externas. Diversos padrões 

geométricos podem ser apresentados em subsuperfície (Figura 14), 

destacando-se as geometrias em lençol, cunha e banco, que caracterizam em 

geral ambientes plataformais, e a geometria em lente, comuns em sistemas 

progradantes. Além disso, as montiformas caracterizam feições deposicionais 

mais elevadas topograficamente em relação às camadas circundantes, 

enquanto as geometrias de preenchimento informam sobre feições negativas 

no relevo que foram preenchidas, como canais, calhas, cânions entre outros 

(MITCHUM et al., 1977). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Principais tipos de geometrias externas observadas nas unidades 
sísmicas (Modificado de MITCHUM et al 1977). 
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3.1.5 Tratos de Sistemas 

O conceito de tratos de sistemas vem sendo discutido por diversos 

autores e gradualmente definida ao longo dos anos. De acordo com Galloway 

(2004) correspondem a unidades estratigráficas geneticamente relacionadas 

que incorporam estratos dentro de um mesmo sistema de deposição de 

sedimentos síncronos.  

Os tratos de sistemas constituem a unidade fundamental que compõe 

uma sequência deposicional, sua interpretação é feita com base nos padrões 

de empilhamento (retrogradacional, agradacional ou progradacional), na 

geometria interna dos pacotes, que corresponde ao posicionamento dos 

estratos dentro de uma sequência deposicional e também de acordo com os 

tipos de superfícies limitantes. Apresenta relação direta com as oscilações 

eustáticas e com o deslocamento das linhas de costa do continente, 

representando um registro específico da interação entre aporte de sedimentos, 

espaço de acomodação e energia do ambiente. (HOLZ, 2010; CATUNEANU, 

2006).  

Os tratos de sistemas podem ser divididos em: i) Trato de Sistemas de 

Mar Alto (TSMA), ii) Trato de Sistemas de Regressão Forçada (TSRF), iii) 

Tratos de Sistemas de Mar Baixo (TSMB) e iv) Trato de Sistema Transgressivo 

(TST) como mostra a Figura 15.  Esses tratos serão discutidos sucintamente a 

seguir com base em HOLZ (2010), CATUNEANU (2006) e SEVERIANO 

RIBEIRO (2001). 

i) Tratos de Sistemas de Mar Alto 

O trato de sistemas de mar alto é formado durante a fase final de subida 

do nível de base, no momento em que a taxa de criação de espaço de 

acomodação diminui gradativamente com relação ao aporte de sedimentos. 

Tem como características, portanto um padrão de empilhamento agradacional 

e progradacional, apresentando em geral padrões de terminações em downlap 

e sugerindo uma fase de regressão normal do nível do mar. É limitado em sua 

base por uma superfície de inundação máxima e em sua parte superior por 

superfícies de erosão subaéreas e superfícies regressivas. 
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Figura 15: Esquema em bloco diagrama ilustrando os tipos de tratos de sistemas e as principais superfícies 
limitantes junto a curva de variação de nível de base (ao centro) (Adaptado de HOLZ, 2010). 
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ii) Trato de Sistemas de Regressão Forçada 

O trato de sistemas de regressão forçada é formado durante o período 

do início e o final da queda do nível de base, a porção basal deste trato é 

marcada por superfícies de erosão e sua porção superior apresenta 

discordância subaérea na parte proximal e conformidade correlativa na parte 

distal. Está relacionada a depósitos costeiros e marinhos profundos e sua 

geometria pode variar de acordo com o gradiente da superfície deposicional, do 

aporte de sedimentos e da velocidade de queda do nível de base, estando 

inserido num padrão de empilhamento progradacional. Apresenta feições 

geológicas importantes como sistemas fluviais incisos e canais.  

iii) Trato de Sistemas de Mar Baixo 

O trato de sistemas de mar baixo corresponde aos depósitos gerados 

desde o início da subida do nível de base até o momento do início da 

transgressão. Inicia-se num regime progradacional, e na medida em que os 

espaços são criados a taxas maiores, insere-se num regime agradacional.  É 

limitado em sua base por discordâncias e superfícies de conformidade 

correlativa, já em sua porção superior pela superfície regressiva máxima, a 

partir da qual se inicia a transgressão.  

iv) Trato de Sistemas Transgressivo 

O trato de sistemas transgressivo se forma no período entre a superfície 

máxima de regressão marinha e a superfície transgressiva máxima, 

correspondendo ao momento de subida do nível de base. Neste trato a taxa de 

criação de espaço de acomodação é maior que a taxa de aporte sedimentar 

caracterizado pelo padrão de empilhamento retrogradacional e por padrões de 

terminações em onlap.  
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3.2 Perfis Geofísicos de Poços 

 

 Os perfis geofísicos de poço podem ser entendidos como o registro 

contínuo em profundidade de características petrofísicas e geofísicas das 

rochas medidas através de ferramentas corridas ao longo de um poço. 

Permitem a diferenciação e observação de importantes parâmetros em função 

das propriedades intrínsecas à rocha, gerando informações extremamente 

úteis para o conhecimento das camadas de subsuperfície (RIDER, 2002; 

SERRA, 1984; ELLIS E SINGER, 2007). 

 Através da análise quantitativa dos perfis de poço é possível estimar 

uma variedade de parâmetros importantes na indústria do petróleo, tais como: 

litologia, identificação de fluidos, porosidade, permeabilidade, entre outros. Há 

uma série de perfis a serem utilizados de acordo com o objetivo. Neste trabalho 

foram utilizados os perfis básicos que auxiliam na interpretação geológica e 

geofísica dos poços estudados, descritos sucintamente a seguir: 

 a) Perfil Caliper  

 O perfil caliper mede as variações de diâmetro do poço ao longo da 

profundidade. Este diâmetro depende do tamanho da broca e pode sofrer 

influência de outros fatores como mudanças no estado de tensão da rocha que 

podem resultar em desmoronamento ou faturamento, além de reações 

químicas que podem causar dissoluções ou inchaço. A ferramenta utiliza 

braços mecânicos que tocam as extremidades do poço registrando seu 

diâmetro. Tem como função importante, corrigir outros perfis, visto que em 

determinados pontos as medições podem ser comprometidas caso o poço não 

mantenha sua integridade.  

 b) Perfis Raios-Gama (Gamma-ray) 

 O perfil raios-gama é o registro da radioatividade natural da rocha, que 

ocorre devido à ocorrência de elementos radioativos como urânio, tório e 

potássio em determinados minerais. Trata-se de uma ferramenta fundamental 

na identificação litológica das camadas de subsuperfície (Figura 16-A).  
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 No que diz respeito às rochas sedimentares, auxilia na identificação de 

rochas argilosas, uma vez que há uma maior concentração de elementos 

radioativos nos argilominerais. É utilizado principalmente para quantificar o 

volume de argila e qualificar as rochas de granulometrias mais finas. Portanto, 

quanto maiores os valores de raios gama, maior a porcentagem de argilas em 

geral.  Pode haver também uma relação como mostra a Figura 16-B, entre o 

tamanho dos grãos e valor dos perfis raios gama pra rochas siliciclásticas, 

explicado justamente pela proporção de argilominerais e elementos como 

potássio. 

 

Figura 16: A) Respostas de raios-gama típicas pra alguns tipos de rochas 
sedimentares. B) Relação do perfil Raios-gama com a granulometria 
(Modificado de RIDER, 2002). 

  

A tabela 4 mostra os valores típicos de rochas sedimentares relevantes 

para a indústria petrolífera. 
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Tabela 4: Rochas e seus respectivos valores típicos  para o perfil raios-gama. 

Rochas Valores típicos (Api) 

Folhelhos 120 

Arenito 40 

Calcário 20 

Arenito Arcoseano 80-90 

Arenito Micáceo 80 

Carvão 30 

  

 c) Perfil Sônico (DT) 

 O perfil sônico registra a velocidade das ondas acústicas nas formações 

geológicas ao longo dos poços, funcionando como a medida da capacidade de 

determinada rocha de transmitir ondas sonoras. A ferramenta do perfil sônico 

tem como princípio a utilização de um transmissor e dois receptores com 

distâncias fixas e pré-determinadas. Através do transmissor, é emitido um 

pulso sonoro, que se propaga na formação até ativar gradativamente os dois 

receptores localizados na ferramenta de perfilagem.  

 A variação da velocidade se dá devido as diferentes características das 

rochas, como sua textura, composição e porosidade. Permite indicar litologia, 

correlacionar seu tempo de transito ao dos dados sísmicos e principalmente 

determinar a porosidade da formação (ROCHA E AZEVEDO, 2009; NERY, 

2013).    

d) Perfil Densidade (RHOB) 

 O perfil densidade registra as variações de densidade das rochas com a 

profundidade. Este registro inclui todos os constituintes presentes na 

formação como a matriz e os fluídos que preenchem o espaço poroso.  A 

ferramenta bombardeia com raios-gama a formação e mede a energia que 

retorna.  

 Os perfis de densidade têm ampla utilização: i) no cálculo da porosidade 

total das camadas; ii) identificação de zonas de hidrocarbonetos leves 

(quando analisado em conjunto com o perfil neutrônico); iii) no cálculo das 
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constantes elásticas (quando utilizado em conjunto com o perfil sônico) iv) na 

estimativa da pressão de poros, já que o perfil densidade está associado à 

porosidade. Também é usado como indicador litológico, podendo auxiliar na 

interpretação da composição das rochas como mostram as figuras 17 e 18 

(ROCHA E AZEVEDO, 2009; NERY, 2013). 
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 Figura 17: Respostas típicas do perfil Densidade pra alguns tipos de 
rochas. (Modificado de RIDER, 2002). 
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Figura 18: Intervalo de valores de densidade correspondentes a alguns tipos de 
rochas (Modificado de RIDER, 2002). 

 

 e) Perfil Neutrão (NPHI) 

 O perfil Neutrão registra a reação da formação a um bombardeio de 

nêutrons que interagem de forma elástica ou inelástica com os núcleos dos 

elementos que constituem as rochas. A medida está relacionada ao índice de 

hidrogênio da rocha, indicando a abundância deste elemento na formação. É 

usado principalmente para avaliar a porosidade da formação e distinguir gás e 

óleo.  

 f) Perfil Resistividade  

 O perfil Resistividade registra a resistência da formação a passagem de 

corrente elétrica. Muitas rochas não conduzem correntes elétricas, enquanto os 

fluidos tendem a serem bons condutores com exceção dos hidrocarbonetos 

que são extremamente isolantes. A Figura 19 ilustra o intervalo comum a 

diferentes tipos de rochas, fluidos e sedimentos. 
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Figura 19: Valores característicos de resistividade para diversas rochas, fluidos 
e sedimentos. (Modificado de RIDER, 2002). 

 

Sendo assim o perfil resistividade auxilia na interpretação do tipo de 

fluido presente na formação (Figura 20), sendo de fundamental importância 

para a indústria de petróleo. Diversos tipos de resistividade podem ser medidas 

com diferentes propósitos, sendo comum o registro de resistividades 

profundas, médias e rasas. 

Figura 20: Respostas típicas do perfil resistividade profunda e rasa 
para exemplos de fluidos e rochas de um sistema petrolífero. 
(Modificado de RIDER, 2002). 
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4  CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE INTERPRETAÇÃO 
 

A metodologia completa empregada na construção do fluxo de 

interpretação proposto neste trabalho está resumida no fluxograma da figura 

21. As principais etapas serão descritas detalhadamente a seguir e estão 

inseridas numa sistemática metodológica que visa englobar conceitos de 

sismoestratigrafia e de reconhecimento de sismofácies, técnicas de 

precondicionamento e aumento de resolução sísmica, utilização de ferramentas 

que maximizem a interpretação de horizontes como o cubo de horizontes e 

diagrama de Wheeler, além da inversão acústica para impedância auxiliando o 

mapeamento de camadas. 

 Os dados de entrada descritos na Seção 2.4, correspondem a toda a 

base necessária pra aplicação da metodologia. O fluxo apresenta duas 

abordagens a depender dos dados de entrada, a primeira realizada a partir do 

dado sísmico 3D, que é o objetivo principal do trabalho, e a segunda a partir 

dos dados de perfis de poços, que tem por objetivo dar suporte às 

interpretações sísmicas.  

 

Figure 21: Fluxo de trabalho geral 
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4.1 Interpretação geológica com base em perfis de poços 

Para a análise dos perfis de poços foi utilizado o software Interactive 

Petrophysics (IP) versão 4.2, cedidos pela empresa LR Senergy na forma de 

licença acadêmica. A representação esquemática do fluxo utilizado nesta etapa 

está ilustrada abaixo: 

 

 

Antes de iniciar a interpretação dos dados foi necessário padronizar os 

perfis convertendo-os para os formatos .las e .dlis, uma vez que alguns poços 

cedidos apresentaram distinções entre os formatos. Posteriormente, com os 

poços devidamente padronizados e carregados foi realizada a interpretação 

dos perfis básicos: Caliper (CALI), Raios-gama (GR), Resistividade (ILD), 

Densidade (RHOB), Neutrônico (NPHI) e Sônico (DT).  

A primeira parte da interpretação dos poços consistiu na realização de 

uma interpretação regional, buscando identificar as principais unidades 

litoestratigráficas da Bacia de Campos. Para a identificação das litologias e 

demais características petrofísicas foram observadas as respostas típicas 

esperadas para cada perfil, tendo como referência os trabalhos de Serra (1984) 

Rider (2002), Ellis e Singer (2007), ver Seção 3.2. 

As informações cronoestratigráficas foram obtidas integrando as 

interpretações aos dados contidos no arquivo geral dos poços, uma base digital 

de dados que traz dentre outras informações, descrições de amostras de calha 

e dados bioestratigráficos.  

A segunda parte da interpretação apoiou-se em identificar zonas com 

características petrofísicas típicas de reservatórios de hidrocarbonetos. Esta 

Figura 22: Representação esquemática do fluxo de análise dos perfis. 
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etapa buscou basicamente descrever e identificar as principais propriedades 

dos perfis, atentando para as respostas típicas de depósitos areníticos e 

carbonáticos da área de estudo. 

 

4.2 Correlação sísmica-poço 

A correlação sísmica-poço visa integrar os dados sísmicos, cujas 

medidas estão no domínio do tempo, com os dados de poços, com medidas 

em profundidade. Este procedimento é fundamental para a interpretação 

sísmica, visto que permite ao intérprete amarrar os horizontes sísmicos 

mapeados com as curvas dos perfis equivalentes àquela seção da sísmica, 

assim é possível associar informações litológicas às sismofácies, assim é 

possível agregar informações cronoestratigráficas e de profundidade ao dado 

sísmico.  

Para realizar este tipo de procedimento é necessário gerar um 

sismograma sintético, que consiste na modelagem da resposta sísmica em 

determinada área a partir da utilização de perfis de densidade e de velocidade. 

No processo de geração de sismograma sintético geralmente é utilizado o perfil 

densidade (RHOB) e tempo de trânsito (DT) para obter a função impedância e 

posterior estimativa da refletividade que convolvidas com a wavelet gera o 

sismograma. A wavelet pode ser estimada ou extraída do próprio dado sísmico. 

A amarração dos poços com a sísmica foi realizada no software 

OpendTect, utilizando a ferramenta “Tie Well to Seismic”. Tendo como 

fundamento o modelo convolucional do traço sísmico (Figura 23), a wavelet foi 

extraída do próprio dado sísmico.  
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A escolha da frequência da wavelet baseou-se na extração de uma série 

de wavelets estatísticas do dado sísmico, até chegar a uma frequência que 

propiciasse a amarração mais satisfatória. Junto às curvas RHOB (Densidade) 

e DT (Sônico) responsáveis pela refletividade das interfaces entre os meios, foi 

gerado um sismograma sintético (Figura 24) e realizada a amarração a partir 

de alguns horizontes de referência (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Modelo de Convolução do Traço Sísmico (Modificado de GERHARDT, 
1998). 
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Figura 24: Geração do sismograma sintético a partir dos perfis de densidade (RHOB) e 
sônico (DT). Em detalhe a amarração levando em consideração os horizontes 
mapeados em sísmica. 

Figura 25: Dado sísmico junto ao poço amarrado aos horizontes de referência. 
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4.3 Precondicionamento dos dados sísmicos 

As técnicas de precondicionamento implementadas neste estudo tem 

como objetivo o aumento da resolução do dado sísmico para auxiliar a 

interpretação sismoestratigráfica e o reconhecimento de padrões 

sismofaciológicos. Aqui serão apresentadas duas técnicas utilizadas neste 

trabalho: filtragem de Curvelet e filtragem Inversa do fator Q. 

4.3.1 Filtragem de Curvelet 

Alguns dos métodos de filtragem bastante estudados e desenvolvidos 

atualmente exploram a decomposição espectral da imagem. Dentre esses, a 

Transformada Curvelet (CANDÈS et. al, 2006) se apresenta como uma 

poderosa ferramenta capaz de decompor o sinal sísmico em termos de posição 

(tempo ou espaço), escala (frequência) e direção (ângulos). 

A filtragem no domínio da Curvelet consiste em, basicamente, 

estabelecer um limite de corte para os coeficientes da transformada, 

eliminando os valores abaixo desse limite e mantendo os valores acima dele 

(técnica chamada de Hard Threshold). Essa técnica é realizada porque a 

transformação do dado do domínio físico (tempo ou profundidade, por exemplo) 

faz com que as componentes de sinais do dado sejam armazenadas em 

coeficientes altos enquanto as regiões de ruídos aleatórios tendem a ser 

representadas por coeficientes baixos. 

Considerando que um dado sísmico seja uma função do tempo (t) e 

espaço (x), podemos representá-lo como: 

 

                                        ),(),(),( xtxtfxtd  ,                            (1) 

em que ),( txf  representa o dado livre de ruídos e ),( tx  representa um 

ruído aleatório adicionado. Uma filtragem em domínios multiespectrais, como o 

da curvelet, pode-se resumir em três etapas: i) a aplicação da transformada no 

dado; 

 

                                      ),(),( 21, xtdkkC lj C ,                                  (2) 
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ii) a aplicação de um limite de corte λ aos coeficientes da transformada; 

 

                                   ),,(),( 21,21, kkCkkC ljlj D


                           (3) 

e finalmente, iii) a transformada inversa dos coeficientes remanescentes; 

                                      ),(),( 21,

1
kkCxtd lj

 
 C ,                                (4) 

em que j , l  e ),( 21 kk  representam os índices para escala, orientação e 

posição do dado.  

Existem inúmeras metodologias de estimativa de limites de cortes para 

os coeficientes da transformada (Equação 3). Nesse trabalho optou-se por 

utilizar o método LMT (FRANCO E MORAES, 2015), em que os limites de 

cortes são calculados com base no valor quadrático médio. Por essa 

metodologia é possível aplicar os limites de corte estimados com diferentes 

pesos para diferentes escalas e/ou orientações do dado. A equação que define 

os pesos do limite de corte vem definida por: 
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em que fR  representa o fator de peso para os limites de corte dos 

coeficientes acima das escalas de frequência fS , aR  representa o fator de 

peso para os limites de corte dos coeficientes acima das escalas de frequência 

aS  e entre os ângulos 1  e 2  e gR  o fator de peso para os coeficientes 

remanescentes. 

 A escolha dos fatores de peso ideais é realizada utilizando inicialmente 

valores baixos avaliando a filtragem de saída. Caso seja observada a presença 

de sinais no resíduo filtrado devem-se diminuir esses fatores de peso até a 

determinação do ponto preferencial do usuário que mantenha o máximo 

possível de sinal (Figura 26-A) e que elimine a maior parte de ruído (Figura 26-

B).  
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Figura 26: Exemplo de filtragem curvelet. A) Dado sísmico após a filtragem 
mantendo as características do sinal. B) Ruídos eliminados pela filtragem 
(FRANCO, 2015). 

 

 

4.3.2 Filtragem inversa do fator Q  

 

A atenuação das ondas sísmicas é um dos principais responsáveis pela 

limitação de resolução dos dados sísmicos adquiridos. Esse processo é mais 

proeminente nos sinais de altas frequências, o que faz com que a subsuperfície 

terrestre atue como um filtro passa-baixa. Consequentemente, a falta de 

componentes de alta frequência prejudica, dentre outros processos, a 

interpretação das seções sísmicas, dificultando o delineamento de certas 

estruturas pelo intérprete. 

 O problema da atenuação pode ser corrigido através de rotinas de 

filtragem inverso Q. Simplificadamente, se negligenciarmos a dispersão e 

considerarmos um modelo constante para o fator Q (KJARTANSSON, 1979), 

podemos definir o espectro de amplitude de um traço sísmico como: 

 

                        )exp()2/exp()(),( 0  iQUU  ,               (6) 

 

em que )(0 U  representa o espectro de amplitude do pulso sísmico,   o 

tempo  de trânsito,   representa a frequência, e Q  é o fator de qualidade do 

meio. A equação acima demonstra que o decaimento de amplitude de um traço 

sísmico ocorre devido ao termo )2/exp( Q , ou seja, diretamente 
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proporcional à frequência e inversamente proporcional ao fator de qualidade do 

meio. 

 A aplicação de um filtro do tipo inverso Q , ou seja, baseado no inverso 

da Equação 6, é bastante suscetível à presença de ruídos no dado sísmico, 

sendo a estabilidade do filtro um fator chave para a aplicação (WANG, 2002; 

2008). Dentre as diversas metodologias de aplicação do filtro inverso Q, optou-

se por utilizar nesse trabalho a formulação de Braga e Moraes (2013), que 

realiza a correção no domínio multiespectral da transformada wavelet, o que 

aumenta a estabilidade do filtro diante da presença de ruídos (Figura 27). 

 

 

Figura 27: Exemplo de aplicação do filtro inverso Q em uma seção sísmica. A 
imagem a esquerda mostra o dado não filtrado e a imagem a direita mostra o 
dado após a aplicação da filtragem (INVISION GEOPHYSICS). 
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4.4 Interpretação sismoestratigráfica 

A metodologia de interpretação apresentada neste trabalho objetiva 

incorporar ferramentas avançadas de interpretação e tratamento de dados 

sísmicos aos fluxos de interpretação convencionais baseados em 

reconhecimento e caracterização de sismofácies.   

As ferramentas utilizadas nesta etapa serão descritas abaixo e foram 

realizadas no software OpendTect versão 5.0.5, cedidos pela empresa dGB 

Earth Science na forma de licença acadêmica. A Figura 28 mostra o 

fluxograma específico de interpretação proposto neste trabalho. 

 

Figura 28: Fluxo de interpretação sismoestratigráfica 
detalhado. 
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A primeira etapa consiste na geração do cubo de mergulho (Dip-

steering), uma ferramenta que calcula, através de diversos algoritmos 

informações de dip (mergulho) e azimute dos eventos sísmicos para cada 

posição do cubo sísmico, armazenando estas informações e permitindo criar 

cubos de mergulho para dados 2D e 3D (Figura 29). 

O cubo de mergulho gerado a partir do volume sísmico da região 

estudada teve como objetivo realçar informações estratigráficas e estruturais, 

utilizando a ferramenta Detailed Steering. Estas informações basearam o 

traçamento automático de horizontes realizado pela ferramenta cubo de 

horizontes (HorizonCube). 

 

Figura 29: Exemplo do cubo de mergulho. No detalhe acima a 
representação do rastreamento do DipSteering. (dGB EARTH SCIENCE). 
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O cubo de horizontes é uma técnica avançada de criação automática de 

horizontes. Corresponde a um conjunto de horizontes estratigráficos 3D 

correlacionados, atribuídos a uma idade geológica relativa. Para criar um cubo 

de horizontes é necessário fornecer um cubo de mergulho e pelo menos dois 

horizontes mapeados convencionalmente, além de falhas e estruturas 

geológicas presentes.  

Esta ferramenta basicamente aumenta a densidade de horizontes 

mapeados, facilitando a análise dos padrões de terminações de reflexões e o 

reconhecimento de padrões sismofaciológicos como mostra a Figura 29. Tendo 

como base os fluxos desenvolvidos por Groot et al. (2010) Qayum et al. (2012), 

Qayum et al (2015), foram gerados diversos cubos de horizontes neste 

trabalho. Os cubos da seção inferior do dado, cujas características 

sismofaciológicas apresentam maiores heterogeneidades, não permitiram uma 

aplicação satisfatória da ferramenta e foram descartadas para o estudo. As 

informações cronoestratigráficas adicionadas aos resultados do cubo de 

horizontes através da correlação sísmica-poço deram suporte para aplicação 

da ferramenta sismoestratigráfica SSIS.  

Figura 30: Imagens de exemplos das ferramentas de interpretação realizadas 
neste trabalho. À esquerda o cubo de horizontes e uma malha densa de 
horizontes mapeados automaticamente, à direita o Diagrama de Wheeler 
correspondente ao cubo de horizontes.  
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O SSIS (Sequence Stratigraphic Interpretation System) é uma 

ferramenta de interpretação baseada na cronoestratigrafia. Permite aplicar os 

conceitos clássicos de estratigrafia de sequências e tratos de sistemas 

discutidos por autores como Vail et al. (1977); Severiano Ribeiro (2000); 

Catuneanu (2006); Holz (2012), incorporando as informações 

cronoestratigráficas dos horizontes interpretados e dos poços correlacionados. 

A transformada de Wheeler é outra ferramenta do SSIS que consiste no 

achatamento de dados sísmicos de acordo com a cronoestratigrafia. No 

domínio Wheeler (Figura 31-B), é possível observar os eventos sísmicos de 

maneira a compreender a distribuição espacial e temporal dos estratos, 

observando de maneira mais clara lacunas e hiatos deposicionais. 

 

 

 

 

Figura 31: Fluxo SSIS. A) Cubo de horizontes aplicado ao dado sísmico. B) 
Diagrama de Wheeler destacando a distribuição espacial e temporal dos 
estratos. C) Interpretação sismoestratigráfica individualizando os Tratos de 
Sistemas (adaptado de BROWER et al, 2008). 



  

52 
 

4.5 Inversão sísmica para impedância 

Inversão acústica para impedância é um procedimento de grande 

importância para a interpretação sísmica e em especial para a caracterização 

de reservatórios. Diferentemente de uma seção em amplitude, uma seção de 

impedância representa propriedades intervalares de camadas, o que se 

aproxima mais das propriedades petrofísicas de um pacote de rochas, e 

permite incorporar com maior facilidade a interpretação de depósitos 

sedimentares e reservatórios. 

Neste trabalho foi aplicada a metodologia de inversão de Oliveira et al. 

(2009), desenvolvida no domínio da frequência e baseada na formulação da 

refletividade para afastamento zero (incidência normal). Esta metodologia 

utiliza a variação total como regularização, o que contribui para uma melhor 

definição de contrastes de camadas altos, resultando em uma melhor definição 

das seções de impedância relativas.  

Para obtenção de impedâncias absolutas foi criado um modelo de 

impedância de baixa frequência a partir dos perfis de poços, seguindo a 

metodologia descrita por Brouwer (2011). A combinação desse modelo de 

baixa frequência com a impedância relativa gerada pela metodologia 

mencionada permitiu a geração das seções em impedância absoluta. 

 

4.6 Mapeamento de depósitos areníticos 

A última etapa do trabalho consistiu em integrar todas as informações 

referentes às interpretações dos perfis de poços e dos dados sísmicos para 

identificar e mapear os depósitos areníticos.  

O mapeamento foi realizado nas seções sísmicas com dados em 

amplitude e em impedância acústica, utilizando o poço 4-RJS-235-RJ como 

base de correlação e modelos geológicos conceituais de depósitos areníticos 

turbidíticos clássicos da Bacia de Campos como referência.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O dado sísmico e os perfis de poços analisados neste trabalho registram 

um arcabouço sedimentar, estratigráfico e estrutural complexo, resultando em 

uma sucessão de estratos que contam a história evolutiva da Bacia de 

Campos. A primeira etapa do trabalho consistiu na análise dos perfis de poços, 

onde foram identificadas suas principais características correlacionando-as 

com as unidades estratigráficas da bacia. Posteriormente foi realizado um 

estudo de maior detalhe dos poços com o objetivo de identificar zonas que 

apresentassem características petrofísicas com potencial para reservatórios de 

petróleo.            

 A etapa de interpretação sísmica foi realizada após o 

precondicionamento dos dados e a integração das análises dos perfis de poços 

ao dado sísmico. Foram rastreados os principais horizontes, mapeando as 

unidades estratigráficas em escala regional. Assim foram identificadas quatro 

unidades, correlacionando-as com as principais megassequências da bacia 

descritas por Dias et al. (1990): a) continental (Fm. Cabiúnas e Grupo Lagoa 

Feia 1); b) transicional (Grupo Lagoa Feia 2) e; c) marinha que englobam o 

Grupo Macaé e o Grupo Campos. Em seguida foi realizada a etapa de 

interpretação em escala mais detalhada da fase marinha, visando identificar e 

agrupar em unidades sismofaciológicas as principais feições do Grupo 

Campos, e assim compreender sua evolução no contexto de Estratigrafia de 

Sequências. Nesta etapa foram reconhecidas oito unidades sismofaciológicas 

(SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7 e SF8). A última etapa deste trabalho 

consistiu no mapeamento e geração de um modelo geológico para um depósito 

arenítico da fase marinha da bacia. 

 

5.1 Interpretação dos perfis de poços 

A análise dos poços foi realizada com dois objetivos neste trabalho: o 

primeiro sob o ponto de vista estratigráfico, visando reconhecer as principais 

unidades lito e cronoestratigráficas da Bacia de Campos para dar suporte às 

interpretações sismoestratigráficas posteriores; o segundo objetivo foi 

identificar regiões com características que indiquem a presença de rochas 

reservatório de hidrocarbonetos. Foi realizada a análise em 13 poços utilizando  
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os seguintes perfis: Caliper (CALI), Raios-gama (GR), Densidade (RHOB), 

Resistividade (ILD), Neutrão (NPHI) e Sônico (DT), além das curvas de 

velocidade (VP) e Porosidade (Phi_Den, Phi_Son e Phi_Neu) geradas em 

alguns poços através do software IP (Interactive Petrophysics). A interpretação 

teve como suporte adicional as informações dos arquivos gerais dos poços, 

disponibilizados pelo BDEP-ANP.  

No estudo estratigráfico dos poços foram reconhecidas e 

correlacionadas cinco unidades litoestratigráficas da bacia (Formação 

Cabiúnas, Grupo Lagoa Feia, Grupo Macaé, Formação Carapebus e Grupo 

Campos). 

Para esta caracterização foram utilizadas como base os perfis Raios-

Gama (GR), Densidade (RHOB) e Resistividade (ILD) que integrados 

apresentam um padrão de reconhecimento das unidades. O gráfico 

Profundidade x Raios-Gama (Figura 32) ilustra o comportamento típico destas 

unidades, possibilitando sua individualização.  
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Figura 32: Gráfico Profundidade x Raios-gama (GR) para doze poços. Destaque 
para as unidades litoestratigráficas identificadas. 
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É possível observar em todos os poços o mesmo padrão das curvas em 

profundidade apresentando maiores valores do perfil Raios-Gama na porção 

superior, correlacionada ao Grupo Campos, e uma diminuição para valores 

menores que 30 api na porção inferior, indicando a presença de rochas 

carbonáticas correlacionadas ao Grupo Macaé e ao Grupo Lagoa Feia. Em 

alguns poços observa-se o aumento dos valores do perfil na parte basal, 

correlacionado a Formação Cabiúnas. 

Foi realizada posteriormente uma correlação entre os poços, utilizando 

os perfis Raios-gama (GR), Densidade (RHOB) e Resistividade (ILD) para 

identificar os limites e a distribuição das unidades. Através da correlação é 

possível observar que, na maioria dos poços, a seção estratigráfica da bacia é 

preservada e os limites entre as unidades de fácil reconhecimento (Figura 33). 
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Figura 33: Correlação entre os poços utilizando os perfis Raios Gama (GR), 
Densidade (RHOB) e Resistividade (ILD). Objetivando o reconhecimento das 
principais unidades litoestratigráficas da Bacia de Campos. 
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A Formação Cabiúnas pode ser identificada principalmente por 

apresentar um aumento considerável dos valores no perfil Densidade (RHOB). 

Esta formação foi reconhecida na maioria dos poços, excetuando os poços “1-

RJS-064A-RJ”, “3-LI-008-RJS” e “3-PM-03A-RJ”, e aponta um aumento relativo 

dos valores do perfil Raios-gama (GR) e diminuição dos valores do perfil 

Caliper (CALI).  

Essas características são explicadas pelas propriedades físicas da 

rocha, visto que a Formação Cabiúnas representa o embasamento da bacia, 

composta por rochas ígneas basálticas com maior densidade do que as rochas 

sedimentares que a sobrepõe. Estas rochas tem sua origem relacionada a fase 

de abertura e estiramento litosférico da Bacia de Campos, com a extrusão de 

lavas basálticas e geração de falhas que marcam a etapa inicial da evolução da 

Bacia (CAINELLI E MORIAK, 1999; PAPATERRA, 2010).  

O Grupo Lagoa Feia tem como principais características, identificadas 

nos perfis, a intercalação de altos e baixos valores de Raios-gama (GR), altos 

valores de resistividade (ILD) - principalmente nas zonas com GR baixo-, e 

uma diminuição gradativa dos valores com o aumento da profundidade da 

curva de densidade (RHOB).  

A intercalação nos valores das curvas presente nesta seção evidencia a 

variação de litofácies existente no Grupo Lagoa Feia. Esta intercalação é 

composta de rochas carbonáticas (baixo GR) e folhelhos (alto GR) que 

configuram uma importante característica para os sistemas petrolíferos do 

campo de Pampo (BAUMGARTEN,1985; GUARDADO et al., 1989; CASTRO, 

2006). 

O Grupo Macaé foi caracterizado principalmente a partir de seus baixos 

valores nos perfis Raios-gama (GR) e Sônico (DT), que deixam seus limites 

bem evidentes. Já o perfil densidade (RHOB) registra um aumento gradativo 

dos seus valores com a profundidade.  

Dentro do Grupo Macaé é possível reconhecer dois padrões de 

variações sutis nos perfis GR e RHOB, os quais foram interpretados aqui como 

diferenças litológicas existentes nas rochas carbonáticas que compõem a 
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seção, onde a parte superior (menores valores de GR e RHOB) registra menor 

efeito diagenético e de compactação do que a parte inferior. Esta variação 

pode ser atribuída também pelas oscilações relativas do nível do mar, 

alterando as características de deposição desta fase da bacia, podendo 

resultar em variações granulométricas e no aparecimento de rochas 

siliciclásticas (SPADINI et al. 1987; WINTER et al. 2007). 

O Grupo Campos, parte superior do pacote sedimentar, tem como 

aspectos principais os altos valores de Raios-Gama (GR) com algumas 

variações ao longo da seção, os baixos valores de densidade (RHOB) e 

resistividade (ILD), além dos maiores valores do perfil Sônico (DT) em relação 

as demais unidades. Esta seção registra, basicamente, a variação litológica 

entre folhelhos, margas e arenitos que representa o aumento da 

paleobatimetria a partir do final do Cretáceo, registrando a dinâmica 

deposicional da fase marinha da bacia onde as flutuações do nível do mar e o 

aporte de sedimentos por fluxos turbidíticos e hiperpicnais condicionaram a 

deposição (WINTER et al. 2007; CAINELLI E MORIAK, 1999; PAPATERRA, 

2010). 

A Formação Carapebus foi identificada em alguns poços e registrada 

aqui pela sua relevância na indústria do petróleo e neste trabalho. Tem como 

principais aspectos a diminuição dos valores de Raios-gama (GR) dentro da 

seção do Grupo Campos e no aumento nos valores de resistividade (ILD). 

Trata-se de um padrão reconhecido em toda a bacia, que evidencia a presença 

de rochas areníticas com características petrofísicas importantes para a 

acumulação de hidrocarbonetos.  

A interpretação do poço 1-RJS-181B-RJ, com as unidades 

cronoestatigráficas, unidades litoestratigráficas e litologias foram realizadas 

tendo como base de informação os arquivos gerais dos poços cedidos pela 

ANP, e está demonstrada na Figura 34.  
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Figura 34: Perfis e interpretação do poço 1-RJS-181B-RJ. Destaque para três classificações (cronoestratigrafia, unidades 
litoestratigráficas e litologia) incorporadas à interpretação tendo com referência as informações dos dados (amostras de calhas, 

relatórios técnicos, bioestratigrafia) da ANP.  
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 A partir dos estudos estratigráficos dos poços buscou-se identificar 

zonas com características petrofísicas que indiquem a presença de 

hidrocarbonetos nos reservatórios. 

 A metodologia para identificar as zonas com potenciais acumulações de 

hidrocarbonetos consistiu em avaliar os perfis litológicos (GR e SP) para 

distinguir as rochas com propriedades características de reservatórios, 

observar os perfis Densidade (RHOB), Sônico (DT) e Neutrão (NPHI) para 

observar a porosidade e, por fim, verificar o perfil Resistividade (ILD) com o 

intuito de compreender o tipo de fluido existente.  

Foram geradas curvas de porosidade a partir de três perfis: Densidade 

(Phi_Den), Sônico (Phi_Son) e Neutrão (Phi_Neu). Os valores de porosidade 

foram obtidos sem as devidas correções necessárias, visto que o objetivo 

dessa etapa era uma análise qualitativa das zonas. As curvas Densidade 

(RHOB) e Neutrão (NPHI) foram plotadas no mesmo track com o intuito de 

indicar a presença de hidrocarbonetos.  

Os valores utilizados como base para classificação das principais rochas 

analisadas estão mostradas na tabela abaixo. 

 

Tabela 5: Rocha e respectivos valores para os perfis Raios-gama e 
Densidade 

 Raios-Gama (API) RHOB (g/cm³) 

Rochas Carbonáticas <20 2.5 - 2.6 

Arenitos 20 - 60 2.3 - 2.4 

Folhelhos >60 < 2.3 
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Com a análise dos treze poços, foram identificadas três zonas com 

propriedades petrofísicas potenciais para caracterizar reservatórios de 

hidrocarbonetos exemplificados no poço 1-RJS-181-B-RJ (Figura 35). Estas 

zonas foram individualizas a partir de seus litotipos, respeitando a posição 

estratigráfica da bacia e observando características faciológicas que as 

discriminam. 

A zona 1 corresponde às rochas carbonáticas do Grupo Lagoa Feia, 

caracterizadas como coquinas, que aparecem intercaladas com folhelhos do 

Eocretáceo.  

A zona 2 é composta pelas rochas carbonáticas plataformais do Grupo 

Macaé, caracterizadas como calcarenitos de plataforma carbonática do Albiano 

num contexto ambiental marinho de águas rasas.  

Já a zona 3 é composta por arenitos representantes da Formação 

Carapebus, que são encontrados em toda a seção marinha da bacia, desde o 

Neocretáceo até o Terciário. (BAUMGARTEN, 1985; ALBERTÃO et al., 2005; 

CASTRO, 2006; WINTER et. al., 2007). Neste trabalho os arenitos da zona 3 

foram individualizados em arenitos pós-cretáceo (arenito A) e arenito 

neocretáceo (arenito B) devido ao interesse do mapeamento destes depósitos 

em sísmica (seção 5.3.3). 
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Figura 35: Perfis do poço 1-RJS-181B-RJ com a interpretação das principais unidades litoestratigráicas, litologias e dados 
cronoestratigráficos (obtidos com a integração das informações de perfis e do arquivo geral dos poços da ANP). Em destaque 

as principais zonas de reservatório identificadas em três arcabouços geológicos distintos: zona 1 (coquinas carbonáticas); zona 
2 (calcarenitos plataformais) e zona 3 (arenitos). 
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A primeira zona (zona 1), identificada nos poços (1-RJS-181-B-RJ; 4-

RJS-0055-RJ; 3-PM-03A-RJS; 1-RJS-93-RJ; 3-RJS-159-RJ; 1-RJS-0049-RJ) 

tem profundidade que varia de 2700 metros a 3000 metros e espessura 

variando entre 10 e 50 metros. As principais características referentes a esta 

zona são os baixos valores de raios gama (entre 10-20 API), densidade em 

torno de 2.5 g/cm³ e resistividade de aproximadamente 35-40 ohm.m. As 

características gerais da zona 1 estão apresentadas nos gráficos da Figura 36 

e a média dos valores dos perfis mostrados na tabela 6.  

 

Figura 36: Crossplot realizado no poço 4-RJS-0055-RJ entre o perfil raios-
gama (GR) e os perfis densidade (RHOB), resistividade (ILD) e sônico (DT) 
mostrando as principais características da zona 1 (coquinas carbonáticas). 
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Tabela 6: Valores médios dos perfis para zona 1 nos poços. 

 

Os depósitos da zona 1 são interpretados como rochas carbonáticas, 

mais especificamente coquinas (BAUMGARTEN, 1985). É possível reconhecer 

no perfil a intercalação destes depósitos com rochas de altos valores de raios-

gama (acima de 60 API), interpretados como folhelhos. Estas características 

indicam as principais fácies correspondentes à unidade litoestratigráfica do 

Grupo Lagoa Feia. A Figura 37 mostra a interpretação da zona 1 destacando 

as regiões com potencial presença de hidrocarbonetos.  

Cabe ressaltar que os valores de densidade que giram em torno de 2.6 

g/cm³ apresentam variação de acordo com sua porosidade, no caso do poço 1-

RJS-049-RJ que responde por uma maior porosidade, é possível obter como 

resposta menores valores em sua densidade. Outra característica observada 

nos gráficos da Figura 36 é maior dispersão dos pontos no perfil resistividade, 

visto que é necessário considerar intervalos com presença de fluidos distintos.  

 

 

ZONA 1 

POÇO GR (API) RHOB (g/cm³) ILD (m)  Φ (%) LITOLOGIA UNIDADE 

1-RJS-181-B-RJ 18 2.61 34.58 5-10 Coquina Grupo Lagoa 
Feia 

4-RJS-0055-RJ 15.5 2.56 34.66 6-10 Coquina Grupo Lagoa 
Feia 

3-PM-03A-RJS 14.2 2.61 42.72 2-5 Coquina Grupo Lagoa 
Feia 

1-RJS-93-RJ 19.46 2.62 42.71 2-3 Coquina Grupo Lagoa 
Feia 

3-RJS-159-RJ 11 2.58 41.32 3-4 Coquina Grupo Lagoa 
Feia 

1-RJS-0049-RJ 15.6 2.45 31.58 8-12 Coquina Grupo Lagoa 
Feia 
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A segunda zona (zona 2) foi identificada nos poços 4-RJS-0055-RJ, 1-

RJS-0064A-RJ e 3-PM-0003A-RJS. A profundidade observada para esta zona 

varia de 1915 metros a 2300 metros com espessura entre 10 e 40 metros.  

A zona 2 apresenta como principais características valores do perfil 

raios-gama (GR) variando ente 10-17 API, densidade (RHOB) em torno de 2.6 

g/cm³ e resistividade (ILD) entre 8-38 ohm.m dependendo da profundidade 

(Figura 38). A porosidade média calculada a partir dos perfis densidade, 

neutrônico e sônico chegam a 29% no poço 3-PM-0003A-RJS, como mostra o 

histograma apresentado na Figura 39.  

 

 

Figura 37: Interpretação e perfis do poço 1-RJS-181B-RJ. Em destaque a zona 
1 com as intercalações entre folhelhos e coquinas e em amarelo as regiões 
com potencial acumulação de hidrocarbonetos. 
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Figura 38: Crossplot realizado no poço 1-RJS-0064A-RJ entre o perfil raios-
gama (GR) e os perfis densidade (RHOB), resistividade (ILD) e sônico (DT) 
mostrando as principais características da zona 2 (calcarenitos).  
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Figura 39: Histograma das curvas de porosidade a partir dos perfis 
densidade (Phi_Den), Sônico (Phi_Son) e Neutrônico (Phi_Neu) para o poço 
3-PM-0003A-RJS. 
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Tabela 7: Média dos valores dos perfis pra cada poço da zona 2: 

ZONA 2 

POÇO GR (API) RHOB (g/cm³) ILD (m)  LITOLOGIA UNIDADE 

4-RJS-0055-RJ 17.94 2.60 8.37 Calcarenito Fm. Quissamã 

3-PM-03A-RJS 16.8 2.18 38.61 Calcarenito 
Fm. Quissamã 

1-RJS-0064A-RJ 10.72 2.65 12.58 Calcarenito 
Fm. Quissamã 

 

Os depósitos da zona 2 são interpretados como rochas carbonáticas 

calcareníticas correspondentes aos carbonatos plataformais albianos da 

Formação Quissamã (Grupo Macaé) e estão inseridos no contexto inicial de 

formação do Oceano Atlântico Sul.  

Numa comparação entre os crossplots das zonas 1 e 2 (Figuras 36 e 38)  

é possível perceber algumas diferenças interessantes. A zona 1 apresenta 

maior dispersão entre os pontos do perfil densidade do que o apresentado na 

zona 2, isso pode se dar devido as coquinas apresentarem uma variabilidade 

litológica maior que a variabilidade do calcarenito, visto que há maior presença 

de rochas siliciclásticas neste tipo de arcabouço geológico, ademais as 

coquinas apresentam diagênese mais heterogênea também influenciando este 

tipo de resposta do perfil. 

A última zona (zona 3) foi identificada em 5 perfis (1-RJS-181B-RJ, 4-

RJS-0055-RJ, 3-RJS-0170-RJ 3-PM-03A-RJS e 4-RJS-0235-RJ). É observada 

entre as profundidades de 1790 e 1870 metros com espessura entre 10 e 40 

metros. Apresenta valores do perfil Raios-gama em torno de 50 API e 

densidade e de aproximadamente 2.2 g/cm³. De acordo com as características 

descritas na tabela 8 essa zona é interpretada como depósitos areníticos 

pertencentes à Formação Carapebus.  

O gráfico contendo os valores dos perfis de acordo com a profundidade 

ilustra o padrão das curvas (Figura 40). Cabe ressaltar que no poço 4-RJS-

0235-RJ é possível observar os depósitos em duas profundidades distintas, 

que, em conjunto com a correlação cronoestratigráfica, possibilitaram dividir 
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esta zona em duas fases: depósito arenítico pós-Cretáceo (A) e depósito 

arenítico Neocretáceo (B).  

 

Tabela 8: Característica gerais da zona 3 

ZONA 3 

POÇO GR (API) RHOB (g/cm³) ILD (m)  LITOLOGIA UNIDADE 

1-RJS-181B-RJ 57.41 2.28 1.60 Arenito Fm. Carapebus 

4-RJS-0055-RJ 56.75 2.18 6.31 Arenito Fm. Carapebus 

3-RJS-0170-RJ 43.51 2.19 2.20 Arenito Fm. Carapebus 

3-PM-03A-RJS 51.01 2.12 5.44 Arenito Fm. Carapebus 

4-RJS-0235-RJ 

A 59.13 2.13 0.62 Arenito 

Fm. Carapebus 

B 57.75 2.13 6.45 Arenito 
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Figura 40: Crossplot realizado no poço 4-RJS-0235-RJ entre o perfil raios-
gama (GR) e os perfis densidade (RHOB), resistividade (ILD) e sônico (DT) 
mostrando as principais características da zona 3 (arenito). 
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Foi realizada uma correlação entre os poços pra observar o 

comportamento das curvas, em caso do alinhamento dos poços numa mesma 

profundidade e foi possível perceber que os depósitos pós-cretáceo 

apresentam uma ótima correlação, com profundidade entre 1820 metros e 

1870 metros e com espessura em torno de 20 metros. Embora não estejam 

conectados, é de fato possível a correlação entre os mesmos e sugerir uma 

gênese e deposição com características equivalentes. O mesmo não se aplica 

ao depósito Neocretáceo que só aparece no poço 4-RJS-0235-RJ em maior 

profundidade (Figura 41). 

De acordo com Albertao et al. (2011), os depósitos areníticos desta fase 

da bacia estão associados a flutuações do nível do mar, aporte sedimentar 

oriundo do continente, além do espaço de acumulação criado a partir das 

movimentações das rochas evaporíticas sotopostas.  

No poço 4-RJS-0235-RJ interpretado em maior detalhe na Figura 42, é 

possível observar que de maneira geral os depósitos A e B são semelhantes no 

que diz respeito a suas características petrofísicas. Apresentam um espesso 

pacote de folhelhos entre os arenitos, interpretado como o fruto de um aumento 

gradual da paleobatimetria, numa fase de subida relativa do nível do mar na 

fase final do Cretaceo (BARBOZA, 2005; CONTRERAS et al. 2010). 
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 Figura 41: Correlação da zona 3 (amarelo) nos poços 1-RJS-181B-RJ, 4-RJS-0055-RJ, 3-RJS-0170-RJ, 3-PM-03A-
RJS e 4-RJS-0235-RJ. Detalhe para a os intervalos A e B que registram a deposição arenítica em intervalos 
cronoestratigráficos distintos. A- Pós-cretáceo, B- Neocretáceo. 
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  Figura 42: Interpretação dos perfis do poço 4-RJS-0235-RJ detalhando os dois intervalos que registram os depósitos areníticos. 
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5.2  Precondicionamento  

 

A filtragem de curvelet utilizado neste estudo teve como objetivo realizar 

uma filtragem de ruído aleatório suave. Foi utilizado apenas o fator de peso 

gR  (Equação 5), para todos os coeficientes de todas as escalas e direções. 

Inicialmente foi utilizado o gR =1 aumentando o valor gradualmente até chegar 

ao fator gR  = 7, que através de observações foi considerado o ponto que 

melhor atendeu a eliminação de ruídos e preservação do sinal para o dado 

sísmico estudado. O resultado desta filtragem está apresentado na Figura 43. 

O resultado obtido após a filtragem inversa do fator Q pelo método de 

Braga e Moraes (2013) aumentou a qualidade do sinal, possibilitando identificar 

de maneira mais detalhada os estratos como mostra a Figura 44.  

 Figura 43: À esquerda o dado sísmico em amplitude e à direita o dado sísmico 
após a filtragem de curvelet. 
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Figura 44: Nas imagens a esquerda o dado sísmico está em amplitude e à 
direita o dado sísmico após a filtragem inversa do fator Q. A) Dado 
mostrando o resultado da filtragem. B) Dado interpretado antes e após a 
filtragem, destaque para o aumento de resolução dos horizontes sísmicos 
facilitando o reconhecimento de mais estruturas. 
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5.3 Interpretação Sísmica do Campo de Pampo 

 

A interpretação sísmica foi realizada primeiramente em escala regional 

para compreender o contexto estratigráfico da área e correlacioná-lo com as 

principais unidades estratigráficas da Bacia de Campos. A segunda etapa da 

interpretação consistiu em identificar e individualizar intervalos da fase marinha 

da bacia através da caracterização e associação das fácies sísmicas, tendo 

como objetivo dar suporte ao entendimento da história evolutiva desta área sob 

o ponto de vista da estratigrafia de sequências, e por último identificar regiões 

com potencial presença de reservatórios de hidrocarbonetos.  

O mapeamento dos horizontes sísmicos e a caracterização das 

sismofácies foram realizados a partir da identificação das configurações 

internas, geometrias externas, velocidade intervalar, frequência, amplitude, 

além da distribuição e rastreabilidade pelo volume sísmico. A interpretação teve 

como suporte a integração dos dados geológicos e geofísicos, além das 

informações obtidas através da análise dos poços. O fluxo de interpretação 

englobando as técnicas utilizadas neste trabalho está apresentado na Seção 

4.4.  

5.3.1 Interpretação sísmica regional 

A seção escolhida para representar a interpretação em escala regional 

corresponde a uma seção Dip (Inline 599), que ilustra características regionais 

observadas em todo o cubo sísmico. As informações de cronoestratigrafia 

foram obtidas a partir da correlação entre a sísmica e o poço 1- RJS-181B-RJ 

(Figura 45). 
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Figura 45: Correlação sísmica-poço e interpretação cronoestratigráfica do dado 
sísmico. 
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Foram interpretadas 5 unidades sísmicas (U-1, U-2, U-3, U-4 e U-5) e 4 

discordâncias (D1, D2, D3 e D4). O mapeamento regional indicou que as 

principais unidades litoestratigráficas da bacia (Fm. Cabiúnas, Grupo Lagoa 

Feia, Grupo Macaé e Grupo Campos) possuem boa rastreabilidade em sísmica 

como é possível observar na Figura 46. 

A U-1 é a unidade basal deste dado sísmico, sendo composta por 

reflexões descontínuas e irregulares com padrões desordenados, tendendo a 

caótica. Apresenta em algumas porções reflexões incipientes ou ausentes. A 

discordância que marca seu topo (D1) é irregular, com falhas, horsts e grábens, 

geradas pela movimentação dos blocos rochosos durante a fase 

tectonicamente mais ativa da bacia (Figura 47). 

Estas feições representam características típicas de pacotes ígneos 

homogêneos e são interpretadas como rochas vulcânicas basálticas 

correspondentes à Formação Cabiúnas, de idade Eo-cretácea (Aratu Inferior). 

A Formação Cabiúnas está relacionada aos derrames basálticos da ruptura do 

paleocontinente Gondwana e abertura do Oceano Atlântico Sul. Esta unidade 

se estende por toda a bacia registrando a fase rifte, e marca o início da 

formação da Bacia de Campos (CAINELLI e MOHRIAK, 1999; WINTER et al. 

2007; PAPATERRA, 2010). 

  A discordância D1 é observada também nos poços 1-RJS-181B-RJ, 4- 

RJS-0055-RJ, 3-RJS-0170-RJ, 1-RJS-0092-RJ, 3-PM-0003A-RJ, 1-RJS-0093-

RJ, 3-PM-0004-RJS, 3-RJS-0111-RJ, 3-RJS-0159-RJ, 1-RJS-0049-RJ e 4-

RJS-0235-RJ.   
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Figura 46: Interpretação sísmica regional da Inline 599. Divisão das unidades (U-1, U-2, U-3, U-4 e U-5) e 
correlação com as unidades litoestratigráficas da carta estratigráfica da Bacia de Campos. 
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Figura 47: Interpretação 3D no dado precondicionado da U-1 mostrando sua distribuição ao longo do volume 
sísmico e a identificação de grábens e horsts. 
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 A segunda unidade interpretada neste trabalho (U-2) é limitada em sua 

base por uma superfície irregular, com altos e baixos estruturais e em seu topo 

pela discordância D2, um horizonte de alto contraste de impedância, que 

apresenta rastreabilidade difusa nas porções distais. A U-2 é composta por 

configurações internas subparalelas e onduladas que por vezes é interrompida 

devido à falhamentos relacionados à atividade tectônica durante o Barremiano 

(Aratu-Jiquiá). Esta unidade tem elevada importância no estudo dos sistemas 

petrolíferos do Campo de Pampo, visto que comporta rochas geradoras, além 

de reservatórios significativos na história de produção da Bacia. Foi identificada 

nos poços a presença de reservatórios carbonáticos com indícios de 

hidrocarbonetos nesta unidade, como mostra a Figura 48. 

A unidade 3 (U-3) é de difícil caracterização por possuir menor 

rastreabilidade ao longo do dado. É composto basicamente por configurações 

subparalelas/onduladas e configurações transparentes. Seu limite superior é 

dado pela discordância D3 que apresenta contatos irregulares com os estratos 

superiores. Corresponde a porção superior do Grupo Lagoa Feia, registrando 

uma fase transicional da bacia, associada a presença de conglomerados e 

evaporitos que marcam a transição do ambiente continental para um ambiente 

marinho no final do Aptiano (ALBERTAO, 2010). 
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Figura 48: Interpretação 3D no dado sísmico precondicionado mostrando a U-2. Detalhe para a interpretação 
realizada no poço 1-RJS-181B-RJ evidenciando características de indícios de hidrocarboneto nos reservatórios 
de coquina. 



  

84 
 

A unidade 4 (U-4) é composta principalmente por configurações internas 

de refletores irregulares e descontínuas, e em algumas regiões configurações 

paralelas e subparalelas deslocadas de sua posição original. Apresenta em seu 

limite superior uma superfície de erosão muito proeminente em sua parte 

proximal gradando pra uma conformidade correlativa em sua porção mais 

distal. Observa-se considerável variação de espessura ao longo do mergulho, 

justificado pela sua natureza de formação, erosão e movimentações 

decorrentes de falhas causadas pelo deslocamento dos evaporitos sotopostos. 

Corresponde ao Grupo Macaé, que registra o início da fase marinha da Bacia 

de Campos com sedimentos dominantemente carbonáticos (Figura 49). 

Seu limite superior corresponde a discordância D4, na maior parte da 

área é de idade Albiana/Cenomaniana e que coincide com o topo do cretáceo 

(K-sísmico), um importante marcador em toda a bacia. Em algumas regiões 

pontuais é possível observar o registro de deposição Neocretácea 

(Cenomaniano-Maastrichiano) na porção superior da U-4, já pertencente à 

outra dinâmica da bacia. A unidade 4 registra diversos estágios de 

sedimentação com deposições carbonáticas em ambientes marinhos rasos, 

depósitos de margas e folhelhos em momentos de maior profundidade 

paleobatimétrica, além de intensa ação diagenética resultando na diversidade 

de fácies observada (GUARDADO et al., 1989; DIAS et. al., 1990; ALBERTAO, 

2010). 
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 Figura 49: Interpretação 3D no dado precondicionado. A) Interpretação do cubo 3D das unidades U-1, U-2, U-3 e U-4; B) 
Superfície 3D criada a partir do mapeamento do horizonte em todo o volume sísmico mostrando a morfologia do topo do Grupo 
Macaé; C) Interpretação mostrando as estruturas e principais superfícies observadas nesta unidade. 
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A Figura 50 apresenta uma seção sísmica interpretada junto aos poços 

1-RJS-181B-RJ e 4-RJS-055-RJ com seus respectivos perfis raios gama, esta 

seção ilustra a configuração descrita acerca da unidade 4. É possível identificar 

duas fases principais de evolução onde as falhas lístricas e estruturas em roll-

over geradas pelo movimento do sal se destacam. De acordo com informações 

cronoestratigraficas dos poços, a unidade apresenta basicamente uma seção 

de idade Albiana com pouco registro do Neocretáceo (Cenomaniano-

Maastrichtiano), delimitada em sua porção basal por um horizonte com alta 

amplitude correlacionado ao Albiano Inferior (horizonte rosa).  

É possível observar na parte inferior da U-4 refletores menos contínuos, 

lenticulares e contorcidos, além da formação de estruturas em montiformas que 

em geral são formadas em altos estruturais, enquanto na parte superior, 

correlacionado ao Albiano Superior refletores encontram-se mais contínuos e 

subparalelos.  

Nesta região da bacia, mais próxima ao continente, a seção evaporítica 

é descontínua, menos espessa ou inexistente em contraste com as partes mais 

profundas aonde chegam a formar espessas muralhas de sal. A movimentação 

da camada de sal ocorre decorrente da característica plástica da rocha e da 

sobrecarga das camadas superiores.  

No Campo de Pampo a camada de sal é reconhecida em poucas 

seções, podendo ser identificada como uma cicatriz limitante dos grupos Lagoa 

feia e Macaé. O espaço gerado pela ausência do sal, junto a subsidência da 

bacia e as oscilações do nível do mar promoveu espaço de acomodação em 

algumas regiões possibilitando a formação de depósitos areníticos no 

Neocretaceo como o que será discutido na Seção 5.3.3. As estruturas 

estudadas indicam que o período de atividade gerada pela movimentação do 

sal se estende por todo o Albiano, uma vez que esses estratos se mostram 

rotacionados. As falhas não são observadas após a D4, isso pode indicar que 

de fato a movimentação do sal se encerra nesse período ou que se estendesse 

por todo o Cretáceo, porém na porção superior possa ter sido perdida estas 

evidências com a erosão dos depósitos.  
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 Figura 50: Seção sísmica interpretada com os poços 1-RJS-181B-RJ e 4-RJS-055-RJ amarrados à sísmica e seus respectivos 
perfis raios-gama. É possível observar os horizontes mapeados de acordo com a cronoestratigrafia obtida a partir da 
amarração dos poços. Em destaque o que seria a cicatriz da camada evaporítica (em laranja) após seu deslocamento e 
geração das falhas lístricas (em preto), além do basculamento das camadas da unidade 4. 
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Albertao (2010) em sua reconstrução da evolução estrutural do período 

Cretáceo observa características semelhantes as descritas aqui, entretanto, no 

que refere ao registro Neocretáceo (Cenomaniano-Maastrichtiano), esse 

registro pós-Albiano não é observado na maior parte da região de Pampo. O 

registro desta fase é mais proeminente em porções mais distais da bacia, o fato 

do Campo de Pampo estar próximo ao continente, auxilia a compreensão desta 

característica. A Figura 51 ilustra o contexto evolutivo do período para a região 

de Pampo, compreendendo as fases de deposição das camadas desde o 

Aptiano (I) com as camadas evaporíticas; a posterior deposição dos depósitos 

carbonáticos do Albiano Inferior, que exercem sobrecarga sobre o sal (II); 

deposição de sedimentos do Albiano Superior, exercendo mais sobrecarga e 

formando falhas e deslocamento da camada do sal (III); possível deposição 

Neocretácea e posterior erosão formando uma superfície irregular no topo do 

Cretáceo (IV) e deposição pós-Cretácea num contexto de menor atividade de 

falhas, após o deslocamento da camada evaporítica (V) e por último a seção 

sísmica atual interpretada.  

A última unidade interpretada neste estudo regional é a unidade 5 (U-5), 

tem como principais características apresentar configurações internas paralelas 

e subparalelas, e em destaque configurações progradantes com clinoformas 

que registram a dinâmica de sedimentação marinha, além da diversidade de 

geometrias externas (lentes, cunhas, preenchimento de calhas e canais). Seu 

limite inferior encontra-se em discordância com a U-4, devido à basculamentos 

e falhas decorrentes da dinâmica dos evaporitos, além de feições erosivas. 

Esta unidade corresponde ao Grupo Campos que registra a dinâmica da 

fase marinha franca no período de margem passiva da Bacia de Campos se 

estendendo do Neocretáceo ao Holoceno.  

É de grande importância econômica por abrigar expressivos 

reservatórios areníticos de hidrocarbonetos. A U-5 foi subdivida em 8 

associações de fácies sísmicas (sismofácies) que serão detalhadas nos 

estudos sismoestratigráficos da Seção 5.3.2. 
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 Figura 51: Reconstrução do contexto evolutivo para a unidade 4 na região 
do Campo de Pampo. Na parte superior a seção sísmica atual 
interpretada. 
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5.3.2 Interpretação sismoestratigráfica do Grupo Campos 

Após as interpretações das unidades em escala regional, foi realizado 

um estudo de maior detalhe no Grupo Campos com o objetivo de caracterizar 

os aspectos sismoestratigráficos, e compreender a arquitetura e distribuição 

dos estratos na área de Pampo ao longo de sua evolução do Neocretáceo ao 

Holoceno.  

Os intervalos foram interpretados e agrupados a partir da associação de 

fácies sísmicas, levando em consideração os padrões de terminações, as 

configurações internas, geometrias externas, amplitude e rastreabilidade dos 

horizontes. Foram individualizados 8 intervalos nesta etapa (SF1, SF2, SF3, 

SF4, SF5, SF6, SF7, SF8) como mostra a Figura 52.  

As técnicas específicas utilizadas na interpretação (HorizonCube e 

SSIS) e a filtragem inversa do fator Q, cuja metodologia estão descritas na 

seção 4.2 foram importantes para observar com mais detalhe os refletores, de 

forma a aumentar a mapeabilidade dos horizontes, facilitar o reconhecimento 

dos padrões de terminações e das estruturas presentes, e dar suporte para a 

interpretação dos tratos de sistemas como mostra a Figura 53.  
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Figura 52: Interpretação da seção Dip (Inline 599). Destacando as oito 
associações de sismofácies do Grupo Campos. 
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Figura 53: Interpretação sismoestratigráfica de alta resolução. A) Cubo de horizontes com uma malha densa de horizontes 
interpretados. No detalhe, as setas indicam padrões de terminações realçadas pelos horizontes (em amarelo - downlaps/em 
branco - onlaps). B) Diagrama de Wheeler detalhando o empilhamento dos refletores no espaço, auxiliando a análise da 
estratigrafia de sequências e abaixo o resultado da interpretação dos tratos de sistemas (TSMB –Trato de Sistemas de Mar Baixo; 
TST- Trato de Sistemas Transgressivo; TSMA- Trato de Sistemas de Mar Alto; TSRF- Trato de Sistemas de Regressão Forçada).
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 A associação de sismofácies 1 (SF1) é composta por configurações 

internas subparalelas e onduladas com destaque para os padrões de 

terminação em onlap (Figura 54), além de geometrias com preenchimento de 

canais.  

 

É limitada em sua base por um horizonte com alto contraste de 

impedância, irregular e rastreável por todo o dado, já seu limite superior é 

marcado por um horizonte contínuo e de alto contraste de impedância, sendo 

menos proeminente na parte distal do cubo sísmico (Figura 55-A). 

Figura 54: Interpretação da associação de sismocfácies SF1. Destaque para 
os padrões de configurações internas em onlap. 



  

94 
 

O horizonte basal é interpretado como uma discordância erosiva (D4) no 

topo das rochas carbonáticas do Grupo Macaé. A D4 marca o topo do Albiano 

Superior, entretanto em algumas regiões, por ausência da seção Neocretácea, 

marca também o topo do Cretáceo (K-sísmico) que é um importante marco 

sísmico da bacia. Já as características do limite superior são compreendidas 

como resultado da mudança litológica dos estratos.  

As fácies sísmicas deste intervalo indicam a presença de vales incisos e 

sedimentos arenosos, que em conjunto com a análise de poços apresentam 

características importantes como indicadores de rochas reservatórios de 

petróleo (Figura 55-B).  

No contexto da Estratigrafia de Sequências, a D4 indica uma superfície 

regressiva na parte mais próxima ao continente gradando para uma superfície 

de conformidade correlativa em sua porção mais distal, representando uma 

expressiva queda eustática com posterior recobrimento por sistemas 

transgressivos. Essa superfície é recoberta em geral por sedimentos pós-

cretáceos evidenciando um hiato temporal representativo. 

Segundo Contreras et al. 2010, dados bioestratigráficos mostram de fato 

uma ausência de depósitos paleocênicos na plataforma nesta fase, permitindo 

sugerir uma discordância significativa para a região. O registro Neocretáceo 

observado na região e pertencente ao SF1 sugere deposição num contexto 

transgressivo por apresentar majoritariamente fácies típicas de recobrimento 

marinho mais profundo como folhelhos. Há a presença de depósitos areníticos 

preenchendo algumas feições de canais indicando oscilações eustáticas 

durante este período. De acordo com a interpretação realizada é possível 

sugerir dois tratos de sistemas durante a deposição da SF1 (Figura 55-C), o 

Trato de Sistemas de Mar Baixo (TSMB) e o Trato de Sistemas Transgressivo 

(TST) que mostram através dos onlaps costeiros um regime 

predominantemente retrogradacional chegando em seu topo num regime 

agradacional.  

Faria et al. (2001) e  Barboza (2005) discutem os tratos de sistemas 

existentes entre o Albiano e o Cenomaniano para dados do campo de 

Namorado, pertencente ao Grupo Macaé, nos trabalhos citados são 
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reconhecidas oscilações de diversas ordens englobando tratos de sistemas de 

mar baixo e trato de sistemas transgressivo para esta fase. Na interpretação 

realizada entre a D4 (topo do Albiano) e o intervalo SF1 não foi possível 

observar a discussão com este detalhe no que diz respeito a sua abrangência 

temporal, porém sugere-se que há no período pós-Albiano até o Eoceno a 

ocorrência destes dois tratos de sistemas (Figura 55-C), entretanto numa 

dinâmica já pertencente ao Grupo Campos, numa evolução da fase marinha da 

bacia. 
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 Figura 55: Interpretação da associação de sismofácies 1 (SF1). A) Seção Dip destacando as principais feições 
e distribuição da SF1; B) Interpretação da Seção Strike destacando feições de canal e correlação com o poço 
4-RJS-235-RJ; C) Cubo de Horizontes e Diagrama de Wheeler da SF1 indicando os tratos de sistemas TST 
(Trato de Sistemas Transgressivo) e TSMB (Trato de Sistemas de Mar Baixo) para esta fase. 
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A SF2 apresenta configurações internas paralelas e subparalelas, 

feições geométricas de canais na parte proximal e maior uniformidade dos 

estratos em sua porção mais distal, que se estende do Eoceno ao Oligoceno 

de acordo com as informações cronoestratigráficas obtidas através dos poços 

correlacionados. Seus limites são definidos a partir de refletores que 

apresentam alto contraste de impedância acústica, tanto em sua base quanto 

em seu topo. Indica uma deposição mais uniforme, dentro de um contexto 

retrogradacional a agradacional.  

A SF3 e a SF4 tem como característica uma variação em seus padrões 

de configuração interna, pois é possível reconhecer terminações em downlap e 

clinoformas progradantes indicando uma fase progradacional  da bacia junto a 

importantes geometrias de preenchimento de canais, como mostra a Figura 56. 

Essas geometrias foram individualizadas em dois intervalos por apresentarem 

variação lateral de fácies sísmicas, sendo possível reconhecer as geometrias 

de canais de maneira mais proeminente na parte proximal na SF3 e na parte 

distal na SF4. Observa-se também o avanço dos padrões em downlap do SF4 

sobre um refletor de alto contraste de impedância que limita os dois intervalos. 

Sob o ponto de vista da estratigrafia de sequências estes intervalos são 

de extrema importância, visto que registram um contexto majoritariamente 

regressivo que se desenvolve até os sedimentos mais recentes da Bacia. Com 

a identificação das clinoformas progradantes e o avanço dos estratos é 

possível sugerir que esta fase marca o início do Trato de Sistemas de Mar Alto 

(TSMA), registrando em sua evolução algumas oscilações eustáticas que 

variam o padrão progradacional desta etapa que se estende do Oligoceno 

Superior ao Mioceno Superior. Como consequência das feições progradantes e 

do abaixamento do nível do mar num contexto regressivo, é possível observar 

feições de canais e cânions escavados. 

As características observadas nestas associações de fácies sísmicas 

são reconhecidas por todo Oligoceno e Mioceno da Bacia de Campos, tendo 

grande importância devido aos importantes reservatórios em sistemas 

turbidíticos deste período (ALBERTAO, 2010).  
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Figura 56: Interpretação das associações de sismofácies 1, 2, 3 e 4. Destaque 
para os padrões de configuração interna de clinoformas e subparalelas na SF3 
e SF4, além da presença de feições geométricas de canais. 

 

 As associações de fácies sísmicas SF5, SF6, SF7 e SF8 correspondem 

a uma interessante fase para a análise da estratigrafia de sequências, visto que 

registram as oscilações do nível do mar do Plioceno ao Holoceno. Apresentam 

sistemas majoritariamente progradacionais decorrentes de um contexto geral 

de queda do nível do mar, entretanto, ocorrem intervalos agradacionais e 
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retrogradacionais em menor escala mostrando oscilações eustáticas no 

período. 

 A SF5 é representada por espessas cunhas progradantes na porção 

plataformal com uma quebra de plataforma bem proeminente. Apresenta 

configuração interna progradante do tipo complexo sigmoidal-oblíquo e padrões 

de terminações em downlaps como é possível observar na Figura 57-A, 

indicando a criação de espaço de acomodação para a sedimentação num 

contexto regressivo. Suas fácies sísmicas sugerem que a deposição dos 

estratos ocorreu no contexto de um Trato de Sistemas de Mar Alto (TSMA) 

apresentando um padrão de empilhamento progradacional e agradacional. 

Com a crescente progradação dos estratos e provável constante queda do 

nível eustático gerou-se uma discordância, a partir da qual o Trato de Mar 

Baixo se instala e iniciando o intervalo SF6.  

A SF6 possui característica “onlapante” (apresentando padrões de 

terminações em onlap, sugerindo um momento onde o nível do mar estaria 

mais baixo dentro de um contexto de cunha de mar baixo (Figura 57-B). Seu 

limite superior registra o momento de subida do nível do mar (SF7) onde os 

padrões em onlaps avançam no sentido do continente culminando com uma 

possível superfície de inundação máxima (Figura 57-C).  

Sobre o horizonte que limita o SF7 ocorre a presença de downlaps que 

definem a última associação de sismofácies (SF8) composta por um padrão 

progradacional e marcando uma nova fase regressiva que se estende até o 

recente (Figura 57-D). 
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Figura 57: Interpretação das associações de sismofácies 6,7,8 e 9. A) Destaque 
para os padrões de configuração progradantes e as terminações em downlap da 
SF5. B) Padrão onlapante da SF6 C) SF7 destacando as superfícies 
transgressivas; D) Última associação de sismofácies (SF8) destacando o caráter 
regressivo permanecente até o recente. 
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5.3.3 Mapeamento e construção do modelo geológico do 

depósito arenítico Neocretáceo 

 

 Após a interpretação sismoestratigráfica e a análise petrofísica dos perfis 

de poços foram identificadas duas fases de deposição arenítica entre o 

Neocretáceo e o Meso-eoceno, estes depósitos apresentam características 

petrofísicas que indicam a presença de hidrocarboneto (Seção 5.1). Neste 

trabalho será dada atenção ao mapeamento do depósito arenítico Neocretáceo 

que registra características interessantes para explicar a dinâmica de 

sedimentação desta fase da bacia. Os reservatórios foram identificados em 

sísmica e nos poços, dentre eles, o poço 4-RJS-235-RJ registra as duas fases 

de deposição arenítica como mostram as Figura 58 e 59. O depósito arenítico 

da seção Neocretácea apresenta aproximadamente 25 metros de espessura, 

com intercalações de folhelhos observados a partir da profundidade de 1950 

metros. Está posicionado estratigraficamente sobre os calcilutitos da seção 

Albiana do Grupo Macaé. Os depósitos areníticos da seção Eocênica 

apresentam variação de 10-15 metros de espessura com profundidade de em 

torno de 1860 metros. Há entre os depósitos areníticos, uma espessa seção de 

rochas interpretadas como folhelhos. Os valores médios dos perfis Raios-

Gama, densidade, e resistividade para os dois depósitos estão na tabela 9.  

 

Tabela 9: Valores médios dos perfis do poço 4-RJS-0235-RJ 

POÇO GR (API) RHOB 
(g/cm³) 

ILD (m)  LITOLOGIA UNIDADE 

4-RJS-0235-RJ 
I 59.13 2.13 0.62 Arenito 

Fm. 
Carapebus II 57.75 2.13 6.45 Arenito 
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 Figura 58: Interpretação dos reservatórios na seção strike (Crossline 494) com a amarração do poço 4-RJS-235-RJ. Detalhe 
para valores médios dos reservatórios interpretados a partir dos perfis raios-gama (GR), densidade (RHOB), resistividade (ILD) 
e Neutrônico (NPHI). 
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  Figura 59: Interpretação do dado sísmico. Em destaque o esquema mostrando uma interpretação acerca da 
distribuição dos depósitos areníticos junto ao perfil Raios-gama do poço 4-RJS-235-RJ. 
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O depósito arenítico Neocretáceo sobrepõe-se aos carbonatos albianos 

do Grupo Macaé e está distribuído sob a forma de um canal, aproveitando-se 

de um baixo estrutural gerado por falhas lístricas e estruturas de roll-over que 

condicionam a morfologia desta área. As falhas estão relacionadas a ativações 

causadas pela movimentação de rochas evaporíticas, observada em toda a 

Bacia de Campos. As rochas evaporíticas da seção aptiana da Bacia de 

Campos têm como característica um comportamento plástico, e devido a 

pressão de carga exercida pelas rochas sobrepostas, estas rochas 

movimentam-se alterando a sua distribuição inicial e a configuração das rochas 

que a sucedem, gerando falhas e novas acomodações como é possível 

observar na Figura 60 (BARBOZA, 2005; ALBERTÃO, 2010).  

As falhas tem direção NW-SE preferencialmente, com deslocamento 

mais acentuado na parte mais alta e uma leve suavização à medida que se 

desloca para sudeste. Não apresentam grande extensão lateral gerando 

estruturas de acunhamento que serão importantes por confinar os depósitos 

areníticos posteriores (Figura 61). 

A visualização tridimensional dessa estrutura é complexa, através do 

modelo esquemático da figura 61-C é possível observar sua distribuição e a 

maneira como os depósitos se aproveitam do espaço gerado pela estrutura. 

Nos planos das falhas há um maior espaço para acomodação numa direção 

transversal ao mergulho (seção strike), porém a medida que esse espaço é 

preenchido os canais seguem o mergulho (seção dip), escavando as rochas 

carbonáticas do Grupo Macaé.  

A distribuição espacial do reservatório Neocretáceo apresenta-se 

alongado na direção NW-SE com alguns extravasamentos na direção NNE-

SSW como destaca a Figura 62-A. A direção preferencial do canal segue o 

trend de mergulho da Bacia, carregando os sedimentos do continente em 

direção a parte mais profunda, os extravasamentos transversais ao mergulho 

se aproveitam de espaços de acomodação geradas pelas estruturas de rollover 

como mencionado anteriormente. O atributo Sweetness aplicado no Horizon 

Slice contribuiu para destacar a distribuição e morfologia do canal pela 

perspectiva em planta (Figura 62-B). 
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Figura 60: Intepretação dos depósitos areníticos do Reservatório Neocretáceo. A) Seção Dip (Inline 621) e 
Seção Strike (Crossline 400) B) Interpretação das seções mostrando as falhas e a distribuição das 
camadas. 
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 Figura 61: Interpretação estrutural dos fatores que condicionam os depósitos areníticos do Reservatório 
Neocretáceo. A) Seção Dip (Inline) e seção Strike (Crossline) interpretadas B) Destaque para as falhas lístricas 
na seção dip e o comportamento de acunhamento dessas estruturas na seção Strike; C) Modelo esquemático 
tridimensional da interpretação estrutural para esta fase da bacia, destacando as principais feições e 
distribuição do canal arenítico. 
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Figura 62: A) Interpretação da seção em tempo destacando os extravasamentos na direção NE-SW; B) 
Atributo Sweetness aplicado no Horizon Slice enfatizando a morfologia e distribuição dos sedimentos 
arenosos. 
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Através do mapeamento do canal ao longo do mergulho (Seção Dip), 

utilizando as seções transversais ao mergulho (Seção Strike – Crosslines: 440; 

460; 560 e 600) foi gerado um modelo de distribuição do canal ao longo da 

direção NW-SE. O mapeamento e interpretação do depósito arenítico foram 

realizados após o precondicionamento e a inversão acústica para impedância 

dos dados que realçou as propriedades de camada, possibilitando uma maior 

eficácia para este objetivo.    

O mapeamento do depósito arenítico foi feito observando aspectos 

qualitativos como geometria, morfologia e continuidade da camada e aspectos 

quantitativos levando em consideração valores de impedância, velocidade e 

densidade. Após a inversão acústica do dado sísmico, o volume em 

impedância relativa e absoluta possibilitou observar o depósito arenítico ao 

longo da seção dip e da seção strike.  

O depósito apresenta como característica baixos valores de impedância, 

observado no dado em coloração branca no mapeamento em impedância 

relativa e em tons de azul e verde no mapeamento em impedância absoluta, 

contrastando com camadas de maiores valores, em tom preto e cinza 

(impedância relativa) e tons avermelhados (impedância absoluta), em seu 

entorno, o horizonte que sustenta a base do depósito trata-se do D4 (discutido 

na seção 5.3.1), topo dos carbonatos do Grupo Macaé. Este horizonte é o 

principal marcador para o mapeamento da base do canal, visto que o contraste 

de impedância representa a variação litológica existente na interface.  

A interpretação quantitativa teve como suporte o modelo de impedância 

absoluta realizada após a geração do modelo de velocidade e recuperação das 

baixas frequências em conjunto com a impedância obtida através dos perfis do 

poço (Figura 63).  Esta etapa corroborou e destacou os intervalos de menor 

velocidade, auxiliando a interpretação da distribuição e morfologia do canal. É 

possível observar que os valores mais baixos, em cor azul e verde, respondem 

por rochas siliciclásticas e margas, enquanto os valores mais altos, de 

coloração amarela e laranja, por rochas carbonáticas do Grupo Macaé. A 

Figura 64 corresponde a um Horizon slice em impedância da base do depósito 

destacando a feição de canal e o mapeamento realizado a partir desse volume.
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.   

Figura 63: Seções dip e strike em impedância absoluta, junto ao poço 1-RJS-181B-RJ validando a inversão 
realizada. 
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Figura 64: Horizon Slices da base do depósito em impedância absoluta, destacando a mapeabilidade dessa 
feição após a inversão sísmica. Os tons azuis indicam a menor impedância que corresponde ao depósito 
mapeado, que tem seus limites destacados pelas linhas pretas. 
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A interpretação geológica sugere que o depósito seja um canal que se 

inicia confinado e alongado com sedimentos arenosos sobrepondo rochas 

carbonáticas e sendo recobertos por sedimentos pelíticos (folhelhos e margas). 

O canal é mais alargado em sua porção inicial, mais próxima ao continente, 

devido ao maior aporte e poder de erosão do corpo arenítico gerado pelo alto 

gradiente de energia. Em alguns momentos é possível observar 

extravasamentos laterais, onde os sedimentos se aproveitam dos espaços 

gerados pelas falhas e estruturas em roll-over para se acomodar.  

Com o maior percurso realizado pelos sedimentos ocorre uma 

diminuição na capacidade de erosão, e com isso há uma suavização da 

morfologia do depósito com uma distribuição mais ampla e o raseamento do 

canal, como é possível observar no mapa de isópaca gerado entre a base do 

canal e o a discordância 5 (Figura 65). O canal arenítico está inserido sobre os 

carbonatos plataformais do Grupo Macaé no final do Cretáceo, e de acordo 

com informações cronoestratigráficas do poço 4-RJS-235-RJ é interpretado 

neste estudo como pertencente a Formação Carapebus, correspondente à fase 

inicial de deposição marinha franca do Grupo Campos.  

Embora o depósito arenítico interpretado neste trabalho seja 

correspondente à Formação Carapebus, é possível estabelecer algumas 

semelhanças com o registro de importantes reservatórios turbidíticos da bacia, 

como o “Arenito namorado” de idade Albiano-Cenomaniano pertencente ao 

Grupo Macaé, discutidos por autores como Flexa et al. 2004; Lima (2004); 

Barboza (2005); Albertão (2010) entre outros. 

 Ao integrar a interpretação petrofísica dos poços com as interpretações 

das seções sísmicas, levando também em consideração a morfologia e a 

distribuição chegou-se a interpretação mostrada na Figura 66, realizada com o 

dado em impedância relativa e absoluta. Como resultado final chegou-se a um 

modelo geológico da distribuição do depósito arenítico Neocretáceo, 

representado no modelo esquemático da Figura 67. 
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Figura 65: Mapa de espessura em milissegundos entre a base do depósito e a discordância 5 
mostrando maior espessura da camada em sua porção mais proximal (tons em vermelho e rosa) e 
menor espessura na porção distal (tons de verde). 
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Figura 66: Interpretação e mapeamento do depósito realizado após o processo 
de inversão sísmica. À esquerda a seção em impedância relativa, ao centro em 
impedância absoluta e a direita a seção interpretada. 
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 Figura 67: Modelo esquemático de evolução do canal após o mapeamento do 
canal ao longo das seções transversais ao mergulho. 
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6 CONCLUSÕES  

6.1 Considerações finais 

 

Neste estudo, apresentou-se um fluxo de trabalho de interpretação 

sísmica, que integra análise geofísica de poços, aprimoramento na qualidade 

dos dados sísmicos, inversão sísmica para impedância, além de ferramentas 

como cubo de horizontes para auxiliar na interpretação dos dados sísmicos do 

Campo de Pampo, Bacia de Campos.  

A análise dos perfis básicos de 13 poços identificou as principais 

eletrofácies correlacionando-as com as unidades litoestratigráficas da bacia, e 

apontou três zonas com potencial presença de rochas reservatório de 

hidrocarbonetos, duas zonas em rochas carbonáticas e uma zona de rocha 

reservatório arenítica. Ademais, esta análise serviu como referência para as 

interpretações sísmicas após a correlação sísmica-poço. 

A aplicação deste fluxo de trabalho ao campo de Pampo permitiu 

identificar e correlacionar cinco unidades sísmicas (U-1, U-2, U-3, U-4 e U-5) 

Com as principais unidades litoestratigráficas da Bacia de Campos (Fm. 

Cabiúnas, Grupo Lagoa Feia, Grupo Macaé e Grupo Campos), além de 

caracterizar oito associações de fácies sísmicas (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, 

SF6, SF7, SF8) do Grupo Campos, remontando sua evolução no contexto da 

estratigrafia de sequências.  

Os processos de precondicionamento aplicados ampliaram a resolução 

do dado retirando ruídos, permitindo identificar com maior detalhe 

características como os padrões de terminações e as configurações internas 

dos refletores. O filtro inverso do fator Q mostrou-se muito eficaz para realçar 

as configurações internas e os padrões de terminações dos refletores. 

A aplicação do cubo de horizontes auxiliou no reconhecimento dos 

padrões de terminações, aumentando consideravelmente o número de 

horizontes mapeados. Mostrou-se eficiente na seção superior do dado sísmico, 

referente ao Grupo Campos onde os estratos são mais uniformes, porém 

mostrou-se pouco eficaz nas seções mais basais com estratos heterogêneos e 
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rotacionados pela dinâmica estrutural. Os diagramas de Wheeler auxiliaram de 

maneira importante a interpretação da distribuição temporal e espacial do dado, 

servindo como ferramenta para identificação dos tratos de sistemas. 

As técnicas utilizadas neste fluxo de interpretação apresentam 

resultados satisfatórios no que diz respeito ao estudo sismoestratigráfico e no 

mapeamento de reservatórios, porém, cabe ressaltar que as mesmas devem 

ser integradas aos métodos clássicos de interpretação que englobam 

principalmente a compreensão dos fatores geológicos que condicionam a 

região. 

A inversão para impedância aplicada ao dado precondicionado revelou 

características importantes diferenciando camadas de rochas areníticas das 

demais rochas e permitiu o mapeamento detalhado de um depósito arenítico 

Neocretáceo do campo Pampo, possibilitando a construção de um modelo 

geológico esquemático para o depósito.  

 

6.2  Recomendações para trabalhos futuros 

 

1. Incluir uma metodologia de redes neurais e classificação de fácies aos 

perfis de poços para caracterizar de maneira mais conclusiva os 

reservatórios do Campo de Pampo.  

2. Maior detalhamento do estudo de estratigrafia de sequências e tratos de 

sistemas desde as sequências carbonáticas marinhas.  

3. Mapeamento e caracterização do depósito arenítico em maior detalhe, a 

partir da inversão sísmica AVO para confirmação do reservatório; 

4. Aplicação de maneira eficaz do cubo de horizontes e do fluxo SSIS para 

as seções carbonáticas basais da bacia. 
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