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RESUMO: A complexidade da organização das fácies dos reservatórios de baixa permeabilidade 
do Membro Caruaçu da Fm. Maracangalha, na Bacia do Recôncavo, são, reconhecidamente, 
fatores limitantes para uma correta exploração das suas reservas de gás e óleo. Barreiras de 
permeabilidade laterais e verticais são comuns, significando enormes desafios para o 
desenvolvimento da produção. Estudos estratigráficos de alta resolução podem trazer 
resultados promissores para otimizar o desenvolvimento dos campos onde estes reservatórios 
ocorrem, em particular no Campo de Massapê, onde foi realizado este trabalho. A interpretação 
geológica dos perfis, calibrados com dados de rocha, 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 laterais e verticais importantes; (c) Fácies Siltitos e (d) Fácies Folhelho. A partir 
do reconhecimento dos 21 estágios turbidíticos e das fácies presentes na área, foi realizado um 
estudo de classificação de eletrofácies usando um algoritmo de rede neural objetivando 
otimizar a identificação dessas fácies em todos os poços presentes na área de estudo. O fluxo 
utilizado consistiu em carregamento e pré-condicionamento dos perfis para eliminação de 
pontos espúrios e em áreas arrombadas, calibração rocha-perfil, seleção e treinamento dos 
perfis e a análise dos resultados da classificação de eletrofácies. Os dados de entrada na rede 
foram os perfis raios gama, resistividade, densidade, neutrão e sônico e a saída foi um perfil de 
eletrofácies para cada poço, tendo como calibração as descrições das amostras de calhas, 
dados de testemunhos e a interpretação geológica. Estes dados de saída foram 
supervisionados com muita cautela, haja vista diferenças em relação à geração dos perfis, das 
companhias de perfilagem e mesmo dos ambientes de perfilagem, uma vez que os poços são 
muito antigos e perfurados com diferentes tipos de fluidos de perfuração. Alguns poços foram 
utilizados como treinamento da rede e então simulações foram realizadas com a rede treinada 
em outros poços. Esta rede treinada conseguiu levar em consideração importantes aspectos 
interpretados nos perfis como, por exemplo, o padrão granodecrescente ascendente nos perfis 
de raios gama dos estágios turbidíticos. Além disso, possibilitou uma melhor diferenciação 
entre os arenitos limpos e slurries, quando comparado apenas com a análise do perfil de raios 
gama, pois a rede também levou em consideração as separações entre as curvas de 
densidade e neutrão, ou seja, a combinação de diversos perfis possibilitou uma melhor 
classificação de eletrofácies. 
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