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RESUMO: As descobertas de grandes acumulações de hidrocarbonetos em águas 
ultraprofundas abriram uma nova fronteira para exploração no Brasil. Os reservatórios da 
seção Pré-Sal, vem despertando interesse mundial devido a excelente produtividade. Em 
pouco tempo com as descobertas de campos gigantes, a Bacia de Santos se tornou a maior 
produtora de hidrocarbonetos do Brasil. Porém, esta bacia ainda carece de trabalhos técnicos, 
principalmente na seção rifte em águas ultraprofundas. O presente trabalho tem como objetivo 
estabelecer um arcabouço tectono-estratigráfico da seção rifte localizado em águas 
ultraprofundas na Bacia de Santos, com base em conceitos fundamentais da estratigrafia de 
sequências. A análise sismoestratigráfica compreendeu as seguintes etapas: (a) interpretação 
sísmica das superfícies do embasamento econômico, Pre-Alagoas, Intra-Alagoas e base do 
sal; (b) definição das unidades sismoestratigráficas, baseada em conceitos teóricos segundo 
terminações de onlap, downlap, toplap e truncamentos erosivos, que são os principais critérios 
para o reconhecimento de unidades estratigráficas; (c) definição das sismofácies, com base em 
atributos sísmicos e correlacionando-os com fatores geológicos; (d) identificação dos tratos de 
sistemas em padrões geométricos e sua distribuição espacial; (e) elaboração do diagrama 
cronoestratigráfico de Wheeler, a partir da integração de todos os dados em escala temporal. 
Com o objetivo de correlacionar a sismoestratigrafia da área com a interpretação estratigráfica 
com um dos poços perfurados na região foi aplicada a metodologia de Karagodin, onde foi 
possível identificar ciclos de raseamento e afogamento. Como resultado foi possível definir no 
poço analisado zonas baseadas nos ciclos de 3ª ordem, separadas por superfícies de 
inundação e regressão. Essas zonas coincidem com os intervalos sismoestratigráficos 
definidos pelas superfícies mapeadas. A zona A possui o topo na superfície interpretada como 
a discordância pre-alagoas; a zona C possui o topo na superfície interpretada como a 
discordância Intra-Alagoas e a Zona D possui seu topo interpretado na base do sal. Desta 
forma, a identificação de unidades sismoestratigráficas associadas à sismofácies e aos ciclos 
de karagodin mostrou-se uma ferramenta eficiente na análise sismoestratigráfica da seção rifte 
e pós-rifte da bacia, o que contribuiu para um melhor entendimento do comportamento 
evolutivo geológico destas seções, reduzindo as incertezas inerentes ao processo de 
exploração e produção de hidrocarbonetos na seção Pré-Sal. 
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