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RESUMO: A integração de dados de testemunhos e amostras de calha com perfis de poços e 
dados sísmicos (upscale) é de grande importância para as campanhas de exploração de 
hidrocarbonetos. Tendo em vista a complexidade da organização das fácies dos reservatórios 
de baixa permeabilidade da Fm. Maracangalha, na Bacia do Recôncavo, a aplicação da 
metodologia de upscale, utilizando estratigrafia de alta resolução, poderá trazer resultados 
promissores para otimizar o desenvolvimento dos campos onde estes reservatórios ocorrem. A 
interpretação geológica dos perfis permitiu o reconhecimento de 21 estágios turbidíticos, nos 
quais são observadas quatro fácies para cada um destes estágios: (a) Fácies Arenitos Limpos, 
composta por arenitos finos a médios, com porosidades maiores que 9%, sendo os melhores 
reservatórios; (b) Fácies Slurry, composta por arenitos muito finos a siltitos, extremamente 
argilosos, com porosidades menores que 9%, compondo barreiras de permeabilidade 
importantes; (c) Fácies Siltitos e (d) Fácies Folhelho. Os estágios turbidíticos aparecem nos 
perfis de Raios Gama como tendo um padrão granodecrescente ascendente (fine upward), 
reconhecido em vários poços do Campo de Massapê. A correlação destes poços, com base 
nos dados fornecidos pelo BDEP/ANP, mostrou que estes estágios estão presentes em todo o 
campo, podendo ser mapeados e reconhecidos em escala de perfis de poços e, em alguns 
casos, até de sísmica, após as devidas melhorias na relação sinal/ruído. Os 21 estágios 
turbidíticos podem ser reconhecidos como corpos de 3ª ou 4ª ordem, compondo três sistemas 
turbidíticos de 2ª ordem, identificados no Campo de Massapê como sendo zonas CR-1, CR-2 e 
CR-3, todas fazendo parte do Membro Caruaçu da Formação Maracangalha. Neste trabalho, o 
sistema turbidítico CR-1 foi dividido em 12 estágios (CR-1A a CR-1L), sendo separado do 
sistema CR-2 por um espesso pacote de folhelhos, denominado neste estudo como Marco 
Acarajé. O sistema turbidítico CR-2 foi subdividido em 6 estágios turbidíticos (CR-2A a CR-2F), 
estando separado do sistema CR-3 através de um delgado pacote de folhelhos, denominado 
neste trabalho como Marco Abará. O sistema turbidítico CR-3 foi subdividido em cinco estágios 
turbidíticos, aqui denominados CR-3A a CR-3E. Os marcos Acarajé e Abará podem estar 
relacionados a momentos de quietude tectônica, com pouca movimentação de falhamentos, ou 
a períodos de aridez, com baixo influxo sedimentar para o então Lago Recôncavo. Em ambos 
os casos haveria a falta de um gatilho para iniciar as correntes de turbidez que geraram dos 
depósitos turbidíticos, encontrados no Campo de Massapê. O mapeamento dos estágios 
turbidíticos de 3ª e 4ª ordens, considerando as suas diversas fácies, possibilitará uma melhor 
locação de poços e de posicionamento de canhoneios, resultando em uma exploração e em 
um desenvolvimento da produção mais eficientes, capazes de ampliar a recuperação de 
importantes reservas de gás que ainda existem na área, otimizando custos e dando maior 
robustez ao processo exploratório, lembrando que o Campo de Massapê está localizado a 
cerca de 20 km do Polo Petroquímico de Camaçari, sendo a sua produção de gás, desta forma, 
estratégica para a economia local. 
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