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RESUMO: O mapeamento de fácies sísmicas e litológicas costuma ser um processo bastante 
complexo, principalmente em regiões com baixa resolução sísmica e em grandes 
profundidades, mesmo quando é necessária somente uma visão exploratória da distribuição de 
fácies do reservatório. Portanto, esse estudo visa aplicar a abordagem de análise multi-
atributos através da aplicação de um algoritmo de rede neural, baseado no uso de volumes de 
atributos sísmicos 3D para identificação e mapeamento das sismofácies carbonáticas da 
porção sag em uma área do Pré-Sal da Bacia de Santos. A área de estudo está localizada na 
região do Alto Externo e dentro do polígono do Pré-Sal. O intervalo de interesse é a Formação 
Barra Velha, depositada durante o Aptiano, que compreende a intercalação de calcários 
estromatolíticos, laminitos microbiais, microbialitos ricos em talco e argilas magnesianas e 
folhelhos carbonáticos que foram depositados em condições marítimas transicionais 
hipersalinas durante a fase sag. Um conjunto de três atributos sísmicos, calculados a partir de 
informações de amplitude e frequência de dados sísmicos 3D pós-empilhados, foi escolhido 
para caracterizar a informação geológica e estrutural dentro do intervalo de interesse. O 
método de rede neural utilizado para a classificação das sismofácies foi o K-means Clustering, 
após a aplicação da análise de componentes principais para a diminuição do ruído e 
redundância do espaço amostral. Os significados geológicos e estruturais do resultado da 
classificação foram avaliados comparando-os com resultados de estudos anteriores que 
apresentam modelos sedimentológicos/geomorfológicos sísmicos e com as informações 
provenientes da análise de perfis dos poços disponíveis na área. Os resultados mostram que 
os atributos sísmicos escolhidos podem ser utilizados para mapear padrões sísmicos nas 
configurações de rochas carbonáticas do Pré-Sal e foram capazes de diferenciar pelo menos 
três sismofácies na região de estudo. Os padrões sísmicos associados através da utilização 
dos multi-atributos classificaram sismofácies que representam fácies litológicas de build-ups, 
plataformas agradacionais/progradacionais e fácies de escorregamento. As sismofácies 
também foram analisadas com os perfis de porosidade e permeabilidade na região dos poços. 
Foi constatado que as sismofácies de build-ups e fácies de escorregamento são as que 
possuem as melhores propriedades permo-porosas para a produção de hidrocarbonetos. Por 
fim, a análise dos resultados permitiu a identificação de novos alvos exploratórios na região de 
estudo e comprova que o workflow de caracterização proposto possui viabilidade para 
avaliações de outros reservatórios da seção sag. 
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