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RESUMO: Este trabalho utilizou dados de perfis de poços e de testemunhos de 
alguns poços do Campo de Massapê da Bacia do Recôncavo para realizar uma 
interpretação geológica e um refinamento estratigráfico de alta resolução, no 
qual as três zonas do campo, informalmente denominadas como Caruaçu 1, 
Caruaçu 2 e Caruaçu 3, foram subdivididas em 21 estágios turbidíticos, 
denominados neste estudo como CR-1A a CR-1L, CR-2A a CR-2F e CR-3A a 
CR-3E. 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 reconhecidos em escala de perfis de poços. Os 
21 estágios turbidíticos podem ser reconhecidos como corpos de 3ª ou 4ª 
ordem, compondo os três sistemas turbidíticos de 2ª ordem, identificados no 
Campo de Massapê como sendo zonas Caruaçu 1, Caruaçu 2 e Caruaçu 3. 
Neste trabalho também foram testados diferentes métodos para as estimativas 
das propriedades petrofísicas nos poços. Para isto, utilizou-se os métodos 
lineares, Larionov e Clavier para aferir o volume de argila, já para obter a 
porosidade total e efetiva foram utilizados a combinação dos perfis densidade e 
neutrão e para a estimativa da saturação de água foram avaliados os métodos 
de Archie e Simandoux. Ao analisar todos os 21 estágios turbidíticos foram 
observadas quatro fácies: (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. A avaliação petrofísica, realizada de forma independente para cada 
um dos estágios turbidíticos de 3ª e 4ª ordens identificados, considerando as 
suas diversas fácies, possibilitará uma melhor locação de poços e de 
posicionamento de canhoneios, resultando na otimização de custos 
exploratórios e no desenvolvimento mais eficiente das importantes reservas de 
gás que ainda existem na área, dando maior robustez ao processo exploratório 
e de desenvolvimento da produção. 
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