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RESUMO: Modelos numéricos tridimensionais produzem excelentes ambientes quantitativos 
na comparação entre análogos de superfície e modelos interpretativos de subsuperfície. A 
modelagem sísmica sintética de dados de afloramentos vem sendo cada vez mais usada tanto 
na escala de reservatório como na escala de exploração, otimizando a interação entre os 
dados. A área de estudo proposta localiza-se na região sudoeste Bacia de Neuquén onde se 
encontram uma das melhores exposições de depósitos turbidíticos de águas profundas. O 
objetivo deste trabalho é gerar, a partir de dados de afloramentos, um cubo sísmico sintético, 
utilizando um modelo geológico 3D baseado em simulação geoestatística. A base de dados 
utilizada foram os afloramentos dos depósitos turbidíticos, na região Arroyo La Jardineira, 
pertencentes à Formação Los Molles, Grupo Cuyo, da Bacia de Neuquén, pela excelente 
exposição lateral e vertical das fácies e associações de fácies. A região modelada apresenta 
uma área de 6,5 km x 12 km, com uma espessura de 1000 metros, dividida em quatro 
sequências deposicionais, marcadas por uma paleofisiografia de sopé de talude e talude, junto 
a uma escala de exploração. Os elementos arquiteturais simulados compreendem depósitos 
sedimentares correspondentes a franja de lobos e lobos turbidíticos de sopé de talude, canais 
conglomeráticos e arenosos de um sistema de talude. Para o modelo geológico 3D foi aplicada 
a técnica da simulação estocástica, utilizando os métodos de Simulação Sequencial Gaussiana 
(SGS) e a simulação booleana (de objetos), a qual condiciona as fácies sedimentares aos 
elementos arquiteturais. O grid das células é de 500 m x 500 m x 5 m definido com base nas 
dimensões dos elementos (em X e Y) e na escala vertical (em Z) dos perfis sedimentológicos, 
agora tratados como poços. Para a modelagem sísmica sintética foi aplicado o método da 
modelagem convolucional, utilizando wavelet do tipo Ricker. O cubo sísmico sintético, gerado a 
partir do modelo estocástico 3D, reproduziu o preenchimento do modelo sedimentar das 
sequências deposicionais evidenciando o empilhamento agradacional da base (sequência 
ML_10); a evolução dos canais e lobos turbidíticos (sequências ML_20 e 30) até o domínio e 
abundância dos canais turbidíticos em um sistema de talude (sequência ML_40). A utilização 
da wavelet fase zero, com frequência de 25 Hz, sem considerar o efeito de ruídos, refletiu 
muito bem a definição dos elementos arquiteturas presentes nos depósitos turbidíticos da 
região Arroyo La Jardinera, podendo o modelo ser utilizado como análogo na exploração, além 
do cubo sísmico poder, posteriormente, ser processado e interpretado como um novo modelo 
sísmico registrado. 
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