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RESUMO 
 A presente dissertação tem como objetivo principal a interpretação sísmica e análise 

de atributos sísmicos do alto de Sirizinho, localizado na Sub-bacia de Sergipe (porção sul da 

Bacia Sergipe-Alagoas). Tal estudo possibilitou um melhor entendimento da estratigrafia e 

estruturação que o alto experimentou durante o seu desenvolvimento. Em uma primeira 

análise, foram utilizados dois tipos de filtros, sendo o dip-steered median filter, com a 

finalidade de retirar os ruídos aleatórios e aumentar a continuidade lateral das reflexões, e o 

fault-enhancement filter para realçar as descontinuidades das reflexões. Após esta etapa de 

filtragem foram aplicados os atributos de similaridade e curvatura, para se identificar a 

distribuição das falhas. O uso dos atributos e filtragens colaborou fortemente para a 

identificação e o realce da continuidade dos falhamentos. Além da aplicação dos atributos 

típicos (similaridade e curvatura) foram utilizadas as técnicas de redes neurais e fingerprint, 

que geram meta-atributos, também com o objetivo de realçar os falhamentos. No entanto, os 

resultados obtidos não foram satisfatórios. Em etapa subsequente com a avaliação dos perfis 

geofísicos e do dado sísmico, foi possível realizar a interpretação sismoestrutural e 

sismoestratigráfica que permitiram o entendimento da distribuição e arranjo das sequências 

que capeiam o alto de Siririzinho, bem como da compreensão de como estas unidades são 

afetadas pelas principais estruturas da região. O alto de Siririzinho compreende uma 

estrutura dômica alongada na direção N-S, capeada por quatro sismossequências 

(informalmente nomeadas, da base para o topo, de sequências I a IV, além do topo do 

embasamento). Foi possível reconhecer falhamentos com orientação principal N-S, que 

afetam especialmente as sequências I e II, e falhamentos com orientação NE-SW que 

atingem as sequências mais jovens, III e IV. Por fim, com a interpretação dos horizontes 

sísmicos correspondentes a cada uma dessas sequências, foi possível definir um melhor 

entendimento da geometria, deposição e das relações estruturais na área estudada. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present thesis was the seismic interpretation and seismic attribute 

analysis of the 3D seismic data from the Siririzinho high, located in the Sergipe Sub-basin 

(southern portion of Sergipe-Alagoas Basin). This study has enabled a better understanding 

of the stratigraphy and structure that the Siririzinho high experienced during its 

development. In a first analysis, we used two types of filters: the dip-steered median filter, 

was used to remove random noise and increase the lateral continuity of reflections, and 

fault-enhancement filter was applied to enhance the reflection discontinuities. After this 

filtering step similarity and curvature attributes were applied in order to identify and 

enhance the distribution of faults and fractures. The use of attributes and filtering greatly 

contributed to the identification and enhancement of continuity of faults. Besides the 

application of typical attributes (similarity and curvature) neural network and fingerprint 

techniques were also used, which generate meta-attributes, also aiming to highlight the 

faults; however, the results were not satisfactory. In a subsequent step, well log and seismic 

data analysis were performed, which allowed the understanding of the distribution and 

arrangement of sequences that occur in the Siririzinho high, as well as an understanding of 

how these units are affected by main structures in the region. The Siririzinho high comprises 

an elongated structure elongated in the NS direction, capped by four seismo-sequences 

(informally named, from bottom to top, the sequences I to IV, plus the top of the basement). 

It was possible to recognize the main NS-oriented faults, which especially affect the 

sequences I and II, and faults oriented NE-SW, that reach the younger sequences, III and IV. 

Finally, with the interpretation of seismic horizons corresponding to each of these 

sequences, it was possible to define a better understanding of geometry, deposition and 

structural relations in the area. 
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.                                                            Capítulo 1 - Introdução                           
1.1.  Apresentação 

 O presente trabalho é um dos pré-requisitos exigidos pelo Programa de Pós-

Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) para a obtenção do titulo de Mestre em Geodinâmica e Geofísica. Nesta 

dissertação compreende a descrição das atividades desenvolvidas e os resultados adquiridos 

com o trabalho de análise de atributos sísmicos visando à caracterização da trama de 

fraturamento e a interpretação sísmica regional do alto de Siririzinho na Bacia Sergipe-

Alagoas. 

 Para realização da pesquisa, foi escolhido o levantamento sísmico 3D da área de 

Siririzinho, que se localiza na porção N-NW da Sub-Bacia de Sergipe (Bacia Sergipe-

Alagoas). Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Interpretação Sísmica e 

Métodos Computacionais inserido nas dependências do Laboratório de Geologia e Geofísica 

do Petróleo (LGGP). 

 

1.2. Objetivos 

 O objetivo principal desta dissertação é a interpretação sísmica e análise de atributos 

sísmicos. Como objetivos específicos da pesquisa, têm-se: (1) Mapeamento dos falhamentos 

e unidades afetadas na área do levantamento sísmico estudado; (2) Análise do estilo e 

cinemática de possíveis dobramentos associados às falhas; (3) Aplicação de atributos 

sísmicos para caracterização de falhas; (4) Análise sismoestratigráfica. 

 

1.3. Justificativa do Tema 

A caracterização de heterogeneidades geológicas é de suma importância para o 

gerenciamento de reservatórios, pois elas controlam o espaço de armazenamento e o fluxo 

do fluido (Mukerji et al., 1997). As heterogeneidades estruturais (como falhas e fraturas) 

alteram significativamente o fluxo de hidrocarbonetos em um reservatório. Deste modo, o 

entendimento e a quantificação do desenvolvimento espacial e temporal destas estruturas, 

assim como de seus parâmetros e propriedades (como orientação, geometria, cinemática, 

quantidade de rejeito, abertura, permeabilidades, dentre outros) pode provocar um impacto 
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econômico considerável durante a prospecção de hidrocarbonetos. Entretanto, mesmo 

considerando o alto grau de detalhe presente nos levantamentos de sísmica de reflexão 

atuais (sísmica 3D), muitas das estruturas e feições presentes nos reservatórios não podem 

ser detectadas por meio da resolução atual desses dados (que oscila em torno de 20 a 30 m, 

15 m nos levantamentos de mais alta resolução).  

Neste sentido, a utilização de atributos sísmicos vem complementar a ausência de 

informações que são essenciais à caracterização do arcabouço tectonoestrutural de uma 

bacia sedimentar ou de um reservatório petrolífero. A interpretação sísmica associada à 

aplicação de atributos permite um melhor entendimento das principais feições, como o 

arranjo geométrico e cinemático das estruturas principais (falhamentos e dobramentos) na 

bacia/reservatório, além de permitir caracterizar alvos para a prospecção de petróleo a partir 

dos chamados bright spots.  

 

1.4. Localização da Área Estudada e Dados Utilizados 

O cubo sísmico 3D selecionado para a realização do estudo, encontra-se inserido no 

campo de petróleo de Siririzinho que foi descoberto em 1967 a partir dos trabalhos de 

perfuração exploratória na Bacia Sergipe-Alagoas (BSA) iniciados em 1959 pela Petrobras 

(Sa & Carvalho, 1970). Este campo localiza-se geologicamente no alto de Siririzinho na 

porção noroeste da Sub-Bacia de Sergipe (BSA emersa), e posiciona-se geograficamente a 

30 quilômetros ao norte de Aracaju, capital do Estado de Sergipe (Fig. 1.1). 

 O dado sísmico 3D estudado é composto por 318 linhas (inlines) na direção NW-SE, 

com espaçamento entre si de 30 m, e 577 linhas (crosslines) na direção NE-SW, 

apresentando espaçamento de 15 m entre si, totalizando uma área de aproximadamente 82 

km2 (Fig. 1.2). Além do cubo sísmico 3D foram utilizados 2 poços, que contem informações 

de topo das formações e alguns perfis geofísicos, tais como, sônico, raios-gama, neutrão e 

resistividade.  
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Figura 1.1: Mapa de localização da área de estudo. 
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Figura 1.2: Distribuição da inlines e crosslines do cubo sísmico utilizado. 

 

1.5. Etapas do Trabalho 

O desenvolvimento da dissertação pode ser dividido em quatro etapas principais de 

trabalho, nas quais podem ser visualizadas no fluxograma da figura 1.3.  

A etapa I teve como objetivo principal a revisão bibliográfica da geologia regional e 

dos métodos geofísicos utilizados, sendo também uma etapa de aprendizagem do software 

OpendTect desenvolvido pela dGB Earth Sciences, aplicado nas etapas II e III. A etapa II 

consistiu na criação do sismograma sintético para a amarração tempo-profundidade dos 

poços e processamento dos dados sísmicos, isto é, filtragem e aplicação de atributos 

sísmicos.  

Após o processamento realizou-se a interpretação dos dados (etapa III) com a análise 

dos atributos sísmicos que melhor realçaram os falhamentos, interpretação dos perfis de 

poços e das sismosequências para orientar na interpretação dos horizontes e falhas. Ainda na 
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etapa III foi realizada a interpretação dos horizontes e dos principais falhamentos. A etapa 

IV culminou com a integralização dos resultados para a confecção da dissertação.    

 

 
Figura 1.3: Fluxograma das principais etapas de trabalho desenvolvidas durante o mestrado. 
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                                 Capítulo 2 - Filtros e Atributos Sísmicos 
2.1. Introdução 

A utilização dos filtros e atributos sísmicos teve como objetivo realçar as feições 

estruturais como falhas e fraturas. Foram aplicados no dado sísmico, atributos que já são 

bem conhecidos na literatura, pelos bons resultados para o realce de discordâncias (atributos 

de similaridade e curvatura). Sendo testados ainda atributos combinados, ou também 

conhecidos com meta-atributos, para a identificação e delimitação das falhas. 

Os passos seguidos para a aplicação das filtragens e criação dos atributos podem ser 

melhor visualizados pelo fluxograma abaixo (Fig. 2.1).  

 

 
Figura 2.1: Fluxograma das filtragens e aplicação de atributos sísmicos.  
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2.2. Filtros e Atributos Sísmicos  

O item 2.2.1. corresponde ao artigo cientifico submetido a Revista Brasileira de 

Geofísica com a metodologia aplicada e os principais resultados obtidos para o realce dos 

falhamentos. Já os resultados obtidos com os meta-atributos, por não apresentarem boas 

respostas, não entraram na composição do artigo, sendo apresentados de forma sintética no 

tópico 2.2.2.  
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2.2.1.  Artigo I  

 
 
 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE FILTROS E ATRIBUTOS SÍSMICOS PARA O REALCE 
DE FALHAS E FRATURAS NO LEVANTAMENTO SÍSMICO 3D DO ALTO DE 

SIRIRIZINHO (BACIA SERGIPE-ALAGOAS – NORDESTE DO BRASIL) 
 

Arthur Víctor Medeiros Francelino1 & Alex Francisco Antunes2 

 

ABSTRACT. With the advent of 3D seismic data, mature oil fields can be reassessed improving the characterization of fractures that affect the flow of 
hydrocarbons. The use of seismic attributes and filtering allows an improvement in identifying and highlighting these fractures on seismic data. In this study we 
used two types of filters: the dip-steered median filter was used in order to remove random noise and increase the lateral continuity of reflections, and the fault-

enhancement filter, that was used to enhance the discontinuities of the reflections. After the filtering step, similarity and curvature attributes were applied to 
identify the distribution of fractures along the studied seismic data. The use of attributes and filtering contributed greatly to the identification and enhancement of 
the continuity of the fractures. 

 
Keywords: fractured reservoir, seismic interpretation, seismic attributes. 

 
RESUMO. Com o advento da sísmica 3D, campos de petróleo maduros podem ser reavaliados melhorando a caracterização das fraturas que influenciam o 
fluxo de hidrocarbonetos. A utilização de filtragens e atributos sísmicos possibilita uma melhora na identificação e no realce dessas fraturas no dado sísmico. No 

presente trabalho foram utilizados dois tipos de filtros, sendo o dip-steered median filter, com a finalidade de retirar os ruídos aleatórios e aumentar a 
continuidade lateral das reflexões, e o fault-enhancement filter para realçar as descontinuidades das reflexões. Após a etapa de filtragem foram aplicados os 
atributos de similaridade e curvatura, para se identificar a distribuição das falhas. O uso dos atributos e filtragens colaborou fortemente para a identificação e o 

realce da continuidade das fraturas. 
 
Palavras-chave: reservatório fraturado, interpretação sísmica e atributos sísmicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       . 
1Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PRH-22 / Avenida Senador Salgado Filho s/n, 
Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1596, Natal/RN – CEP 59078-970 – e-mail: arthurvictor_m@yahoo.com.br 
2Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – Departamento de Geologia/ Avenida Senador 

Salgado Filho s/n, Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1596, Natal/RN – CEP 59078-970 – e-mail: alex@geologia.ufrn.br 
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INTRODUÇÃO 
 
 Com a evolução das técnicas geofísicas, como a 
sísmica de reflexão 3D, têm-se a possibilidade de reavaliar ou 
aprimorar interpretações realizadas a partir de dados de 
menor resolução e sem continuidade lateral. Com isso, 
campos de petróleo maduros que estão em processo de 
queda de produção podem ser analisados sob a ótica desses 
dados de mais alta resolução, e estruturas como falhas e 
dobras de menor dimensão, antes não identificáveis devido à 
baixa resolução dos dados disponíveis, podem ser 
reinterpretadas, o que pode produzir um grande impacto no 
entendimento do fluxo de hidrocarbonetos e da 
compartimentação do reservatório, uma vez que tais 
estruturas podem atuar como o espaço poroso para o 
armazenamento de fluidos, como condutos controladores de

 fluxo e como barreiras que permitam o acúmulo de volumes 
explotáveis de petróleo e/ou gás.  
 Com o intuito de se realizar uma análise de detalhe 
da trama de fraturamento presentes em reservatórios 
petrolíferos, selecionou-se o levantamento sísmico 3D do Alto 
de Siririzinho que possui o campo petrolífero de Siririzinho, 
localizado na porção sul da Bacia Sergipe-Alagoas (Nordeste 
do Brasil – Fig. 1). Na área estudada, foi realizado o 
mapeamento das principais estruturas (falhas e dobras) 
definidoras do arcabouço estrutural, e das estruturas 
secundárias (falhas e fraturas de segunda ordem). Para a 
análise e mapeamento das estruturas de segunda ordem 
(possivelmente as principais responsáveis pela definição do 
espaço poroso) foi empregada uma série de filtros e atributos 
sísmicos, cuja aplicação teve o objetivo de realçar tais 
estruturas, bem como permitir uma melhor visualização da 
sua orientação e densidade. 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da Bacia Sergipe-Alagoas no contexto geológico regional e do levantamento sísmico estudado (modificado de Lana, 1990).
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CONTEXTO GEOLÓGICO DA ÁREA ESTUDADA 
 A Bacia Sergipe-Alagoas faz parte do contexto da 
margem continental leste brasileiro, tendo sido estruturada 
durante o episódio de rifteamento que culminou com a 
separação das placas Sul-Americana e Africana, no Cretáceo 
Inferior. A calha do rifte então implantado é alongada na 
direção NE (Fig. 1), paralelamente à borda do continente, 
sendo margeada pelo embasamento cristalino 
correspondente à Faixa Sergipana, exposta a oeste. 
 A Bacia Sergipe-Alagoas ocupa a faixa litorânea 
dos estados de Sergipe e Alagoas, no Nordeste do Brasil, em 
uma faixa alongada na direção NE (Fig. 1). No continente e 
plataforma rasa, a Bacia Sergipe-Alagoas limita-se com a 
Bacia de Jacuípe, a sul, por intermédio da plataforma de 
Estância, feição cujo limite setentrional é feito pela falha de 
Itaporanga (também correlacionada à falha do Vaza-Barris). 
Ao norte, o limite com a Bacia Pernambuco-Paraíba (Sub-
Bacia de Pernambuco) é feito pelo alto de Maragogi (Feijó, 
1994). A oeste, a bacia é delimitada por uma zona de falhas 
segmentadas que, em conjunto, constituem a falha de borda. 
O embasamento da Bacia Sergipe-Alagoas é composto por 
rochas gnáissica-migmatíticas do Maciço Pernambuco-
Alagoas e pelas rochas metamórficas da Faixa Sergipana, um 

orógeno colisional associado ao Ciclo Brasiliano, do final do 
Neoproterozoico. 
 Estratigraficamente a bacia é constituída de vinte e 
três sequências deposicionais, agrupadas em cinco 
supersequências (Paleozóica, Pré-Rifte, Rifte, Pós-Rifte e 
Drifte) (Campos Neto et al., 2007). Essas supersequências 
são correlacionáveis aos estágios evolutivos das bacias de 
margem leste brasileira: sinéclise, pré-rifte, rifte e margem 
passiva (ou drifte) (Schaller, 1969; Feijó, 1994; Campos Neto 
et al., 2007) (Fig. 2). 
 O alto de Siririzinho está inserido regionalmente na 
parte norte do alto Oeste de Piranhas, também conhecido 
como alto de Aracaju, e limita-se a leste pelo baixo de 
Japaratuba, a oeste pelo baixo de Santa Rosa e a norte pela 
falha de borda da BSA (Lana, 1990). 
 O campo de Siririzinho foi descoberto em 1967 a 
partir dos trabalhos de perfuração exploratória na Bacia 
Sergipe-Alagoas (BSA) iniciados em 1959 pela PETROBRAS 
(Sa & Carvalho, 1970). O campo localiza-se geologicamente 
no alto de Siririzinho na porção noroeste da Sub-Bacia de 
Sergipe emersa (porção sudoeste da BSA), e posiciona-se 
geograficamente ao norte da cidade de Aracaju, capital do 
Estado de Sergipe (Fig. 1).  
 

 
Figura 2: Carta cronoestratigráfica da sub-bacia de Sergipe (compilado de Campos Neto et al., 2007). 
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 Para este trabalho foi interpretado o horizonte 3D, 
correspondente ao topo do Membro Ibura (Formação 
Muribeca). A Formação Muribeca representa a 
Supersequência Pós-Rifte que foi desenvolvida com o início 
da subsidência térmica da bacia, durante o Aptiano, onde se 
teve a primeira grande incursão marinha (Campos Neto et al., 
2007). O Membro Ibura é descrito na literatura como uma 
sequência composta de evaporitos, carbonatos microbiais e 
folhelhos, depositado em ambiente marinho raso com 
influência de marés (Campos Neto et al., 2007).  
 
MÉTODOS 
 O trabalho realizado consistiu basicamente de três 
etapas principais (Fig. 3), conforme segue:  
(1) criação de um cubo que guarda as informações de direção 
e mergulho relativos dos refletores existentes no dado 
sísmico, aqui referido como cubo de steering (Tingdahl, 1999; 
Tingdahl et al., 2001); 
(2) aplicação de filtros para a retirada de ruídos aleatórios e 
realce de feições estruturais e estratigráficas;  
(3) aplicação e análise dos atributos sísmicos para a 
caracterização das falhas e fraturas (Chopra & Marfurt, 2007). 
 

 
Figura 3: Fluxograma apresentando as etapas de tratamento e análise do 
dado sísmico estudado.  
 
 O dado sísmico selecionado é composto de 318 
linhas (inlines) na direção NW-SE, com espaçamento de 30 m 
entre si, e 577 traços (crosslines) na direção NE-SW, 
apresentando espaçamento de 15 m entre si, totalizando uma 
área de aproximadamente 82 km2 (Fig. 4). Apresenta 4 s de 
tempo de registro total, com uma razão de amostragem de 4 
ms.  

 
Figura 4: Mapa de detalhe da área do levantamento sísmico analisado 
apresentando a distribuição e orientação das inlines e crosslines. 
 
Criação do Cubo de Steering  
 O cubo de steering foi desenvolvido por Tingdahl 
(1999) e Tingdahl et al. (2001). O processo consiste na 
extração traço a traço das informações de mergulho e 
azimute relativos de um dado sísmico (Fig. 5), possibilitando a 
aplicação em filtros e atributos sísmicos que são baseados 
em tais informações, melhorando a precisão e o poder de 
detecção de objetos. Dependendo da escala das estruturas a 
serem realçadas, dois cubos de steering podem ser gerados: 
um cubo de detailed steering, que servirá de entrada para o 
realce de estruturas de pequena escala quando combinados 
com os atributos sísmicos, e o cubo de background steering, 
que visa o realce das feições regionais (Brouwer, 2007). 
 Durante o processo de criação do cubo de steering 
foi utilizado o software opendTect (dGB Earth Sciences). Este 
software dispõe de cinco tipos de algoritmos de steering: 
Event, BG Fast Steering, Standard, Combined e Precise. O 
algoritmo Event calcula o mergulho para cada traço, 
procurando os valores máximos e mínimos no traço e 
comparando com os traços ao lado. O BG fast Steering é 
baseado na análise do gradiente da amplitude, na vertical e 
horizontal, já o standard, combined e precise são filtros 
baseados na transformada de Fourier, no entanto o combined 
apenas combina os algoritmos do standard e precise, quando 
o standard não obtém bons resultados é aplicado o precise, 
que possui como desvantagem a necessidade de um maior 
tempo de processamento (dGB Earth Sciences, 2010). Para 
este trabalho foi escolhido o algoritmo precise, pois ele 
fornece resultados mais precisos, apesar de ter como 
desvantagem o maior tempo de processamento. 
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Figura 5: Figura esquemática da distribuição dos traços sísmicos sem o 
steering e com o steering (modificado de Brouwer, 2011). 
 
 A criação do cubo de steering seguiu o fluxograma 
proposto por Brouwer (2007), passando por três passos: (1) 
criação de um cubo de steering bruto com filtro de saída de 
1x1x1 (inline/crossline/número de amostras; nesse caso, o 
filtro é aplicado a inlines, crosslines e amostras alternadas), 
cujo objetivo é a eliminação de ruídos aleatórios; (2) aplicação 
de filtragem (tamanho 0x0x5 – inline/crossline/número de 
amostras) para criação do cubo de detailed steering; e (3) 
segunda filtragem (agora com tamanho 5x5x0 – 

inline/crossline/número de amostras) do cubo de background 
steering.  
 As informações do cubo de steering podem ser 
utilizadas de duas formas, steering central (central steering) e 
steering completo (full steering) (Fig. 6). No steering central 
segue-se o mergulho e azimute no intervalo de investigação, 
rastreando os traços, no entanto não levam em consideração 
os mergulhos intermediários (Rooij & Tingdahl, 2002). O 
steering completo, por seu turno, acompanha os mergulhos e 
azimutes locais, no intervalo de investigação, a partir do 
calculo da análise tempo-frequência aplicado traço a traço, ou 
seja, em todas as direções (Fig. 6) (Rooij & Tingdahl, 2002). 
 
Aplicação de Filtros 
 Os filtros têm por finalidade melhorar a qualidade do 
dado sísmico, retirando ruídos aleatórios e ruídos 
relacionados à assinatura da aquisição sísmica, aumentando 
a razão sinal/ruído o que, por seu turno, pode levar ao realce 
de feições estruturais e estratigráficas no dado. Os filtros 
aplicados neste trabalho foram o dip-steered median filter e 
fault enhancement filter, também conhecidos como filtros 
estruturalmente orientados (structure-oriented filtering – 
Chopra & Marfurt, 2007), os quais utilizam as informações de 
mergulho e azimute extraídos dos cubos de steering.  
 O dip-steered median filter tem como finalidade 
remover ruídos aleatórios e realçar a continuidade lateral das 
reflexões no dado sísmico, proporcionando um efeito de 
suavização de borda, aumentando a razão sinal/ruído. Este 
filtro mediano substitui cada amostra na janela do traço 
sísmico pela mediana das amostras (Fig. 7), sendo o 
tamanho da janela normalmente definido por um numero 
ímpar, por exemplo, 3x3 ou 5x5 (Chopra & Marfurt, 2007). 

 

Figura 6: Esquema do funcionamento do steering central e completo (e comparação com o dado sem steering), representando os traços sísmicos, as 
informações de mergulho e azimute extraídas (linha tracejada) e o intervalo de investigação (retângulos) (compilado de dGB Earth Sciences, 2010). 
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Figura 7: Figura esquemática do funcionamento do dip-steered median filter 
(3x3), retirando o ruído, que é represando graficamente pelo pico (numero 
sete) (reproduzido de Brouwer, 2011). 
 
 O fault-enhancement filter, por sua vez, é aplicado 
para realçar as descontinuidades das reflexões que, em 
alguns casos podem estar relacionadas à presença de falhas 
e fraturas. Segundo Hocker & Fehmers (2002) para se ter 
uma aplicação bem sucedida de filtros de orientação são 
necessárias três características: (i) análise da orientação que 
objetiva a determinação da orientação local das reflexões; (ii) 
detecção de bordas que visa à determinação de possíveis 
terminações de reflexões; e (iii) preservação das bordas com 
filtro de suavização na direção da orientação local, sem filtrar 
as bordas detectadas. Seguindo as premissas de Hocker & 
Fehmers (2002) o fault-enhancement filter funciona com a 
combinação do dip-steered median filter, dip-steered diffusion 
filter, do cubo de steering e do dado sísmico. Quando a 
qualidade do dado sísmico é boa (ou seja, a similaridade é 
alta), é aplicado o dip-steered median filter que remove ruídos 
e suaviza as reflexões; todavia, se a qualidade é baixa, é 
aplicado o dip-steered diffusion filter, que promove um efeito 
de quebra na terminação da reflexão. 
 
Aplicação dos Atributos Sísmicos  
 A similaridade é uma forma de atributo de coerência 
que expressa o quanto dois ou mais traços são similares 
entre si, tanto na direção da crossline como inline (Chopra, 
2001). As descontinuidades traço a traço no dado sísmico 
podem ser fruto da presença de falhas e feições 
estratigráficas, as quais mudam as características dos traços 
ao redor promovendo uma perda de similaridade entre os 
traços sísmicos (Bahorich & Farmer, 1995). 
 O atributo mostra quão similar um traço é do outro 
em uma escala com valores entre zero e um, sendo que o 
valor 0 é atribuído a zonas completamente não similares, 

enquanto que o valor igual a 1 é atribuído a zonas com 
máxima similaridade.   
 Por outro lado, os atributos de curvatura vêm sendo 
cada vez mais utilizados na caracterização de falhas e 
fraturas, baseando-se no fato de que áreas de superfícies 
com determinadas curvaturas estejam relacionadas a zonas 
de descontinuidades, podendo estas serem representadas 
por falhas e fraturas (Robert, 2001). O atributo de curvatura 
funciona ressaltando as curvaturas positivas (antiformes) e 
negativas (sinformes), enquanto que quando a superfície é 
plana ou em zonas de inflexão o valor da curvatura é nulo 
(Fig. 8) (Roberts, 2001). 
 

 
Figura 8: Ilustração das definições de curvatura. A feição de sinclinal tem 
curvatura negativa, anticlinal tem curvatura positiva e as feições planas têm 
curvatura igual à zero (reproduzido de Roberts, 2001). 
 
 Os atributos de curvatura selecionados para o 
trabalho foram: curvatura mais positiva (most-positive 
curvature) e da curvatura mais negativa (most-negative 
curvature). Segundo Roberts (2001), estes atributos 
identificam as superfícies de maiores curvaturas positivas e 
negativas (curvatura mais positiva e da curvatura mais 
negativa, respectivamente), ressaltando assim feições 
isoladas umas das outras, o que permite uma melhor 
distinção e localização de estruturas, tornando os resultados 
menos ambíguos do que os gerados pelos outros tipos de 
atributos de curvatura. 
 Convenciona-se que atributos de curvatura são 
utilizados em horizontes (refletores sísmicos interpretados) 
devidamente filtrados, de modo que a razão sinal-ruído seja a 
maior possível e a resposta dos atributos esteja livre de 
“artefatos”, trazendo maior número de informações 
geologicamente plausíveis. Porém, quando o atributo de 
curvatura é utilizado em conjunto com o full steering, as 
informações de mergulho e azimute serão seguidas traço a 
traço, simulando o mapeamento de um “horizonte local”, que 
pode ser utilizado para atribuir valores de curvatura locais, 
fazendo com que a aplicação do atributo possa ser feita no 
dado como um todo (timeslices) e não somente em horizontes 
já interpretados (Rooij & Tingdahl, 2002). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Na análise do dado sísmico do campo de Siririzinho 
foram criados e utilizados os cubos de detailed steering e 
background steering, que serviram de informação de entrada 
na criação dos filtros e na aplicação dos atributos. Nos filtros 
não se notou grandes diferenças no resultado final, entretanto 
nos atributos, obtiveram-se bons resultados com o atributo de 
curvatura.   
 Com a aplicação dos filtros de orientação estrutural, 
obteve-se uma diminuição significativa na quantidade de 
ruídos aleatórios, além de uma melhoria na continuidade 
(após a aplicação do dip-steered median filter) e realce das 
descontinuidades (após a aplicação do fault-enhancement 
filter) dos refletores (Figs. 9 e 10). Os traços de falhas ficaram 
mais nítidos e mais contínuos, principalmente, nas falhas de 
menor escala (Figs. 9 e 10), facilitando a interpretação e a 
visualização da distribuição das fraturas, antes pouco visíveis 
ou imperceptíveis com o dado original.   
 O atributo de similaridade foi aplicado no dado 
sísmico original e nos dados filtrados, comparando-se qual 
promoveria o melhor realce das falhas e fraturas. Com a 
aplicação do atributo no dado original nota-se a 
individualização de algumas falhas quando comparado com o 
dado em amplitude, no entanto, falhas de menor dimensão 
são obscurecidas pela grande quantidade de ruído. Quando 
aplicado no dado com o dip-steered median filter observa-se 
uma grande melhora no realce das falhas, apresentando 
traços de falhas mais nítidos e contínuos. Contudo, o 
resultado adquirido com o fault-enhancement filter foi o mais 
satisfatório, pois, além de realçar as falhas e fraturas de maior 
dimensão, também melhorou a visualização das 
descontinuidades de menor escala (Figs. 11 e 12). Como 
forma de visualização, aplicou-se o dado original em 
amplitude sobre o dado de similaridade do fault-enhancement 
filter, podendo-se observar a perfeita correlação das falhas 
entre os dois dados (Fig. 12). 
 A partir do cubo de steering, a curvatura gerada 
pelos cubos de detailed steering e background steering 
possuiu diferentes magnitudes (Figs. 13 e 14). Foram 
realçadas feições curvas mais amplas e mais contínuas para 
o caso do background steering, e curvaturas de menor 
comprimento de onda e menor continuidade para o caso do 
detailed steering (Figs.13 e 14). No que diz respeito ao 
significado geológico, as curvaturas estreitas (detailed 
steering) podem estar relacionadas a sistemas de fraturas 
localizados, possivelmente representando zonas de fratura, o 
que não quer dizer que curvaturas deste tipo não possam 
estar relacionadas também a falhas de grande porte. As 
curvaturas com o background steering podem estar 
relacionadas a estruturas de caráter regional (Figs.13 e 14).  

 
Figura 9: Inline 304 mostrando o dado original (A) e (B), sem a aplicação de 
filtros, em (C) e (D), com a aplicação, respectivamente, dos filtros dip-steered 
median filter e fault-enhancement filter, notando-se uma melhora na 
continuidade das reflexões e realce dos falhamentos, quando comparado 
com o dado original e a interpretação geológica em (E). 
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Figura 10: Inline 59 e timeslice em 224 ms mostrando o dado original (A), sem a aplicação de filtros, em (B) com a aplicação do dip-steered median filter 
mostrando a retirada de ruído aleatório, em (C) com a aplicação do fault-enhancement filter realçando os traços de falhas, principalmente das falhas de menor 
escala e em (D) com a interpretação de geológica de algumas falhas.   
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 A aplicação da curvatura tanto no horizonte 
mapeado como o topo do Membro Ibura (Fig.14) como no 
timeslice (Figs.13 e 14) mostrou bons resultados, podendo 
identificar os trends de falha com direção preferencialmente 
NE, condizentes com a direção das estruturações regionais 
da Bacia Sergipe-Alagoas. Os atributos de curvaturas mais 
positiva e mais negativa, em alguns casos, mostraram relação 
direta com a geometria das falhas, como pode ser observado 
pela falha interpretada na inline 255 (Fig. 11A) e na resposta 
do atributo de curvatura no horizonte do topo do Membro 
Ibura na Figura 14. 
 Em forma de comparação foi aplicado os atributos 
de curvatura sobre o atributo de similaridade do fault-
enhancement filter, no timeslice 192 ms já mostrado nas 

Figuras 12 e 13, para que se possa visualizar a relação direta 
das curvaturas com as descontinuidades realçadas com a 
similaridade (Fig. 15 e 16). Esta relação mostrou 
perfeitamente que as curvaturas estão regidas especialmente 
pelas falhas e fraturas no campo de Siririzinho. A curvatura 
criada com o cubo de detailed steering (Fig. 15B e 16B) 
mostrou maior relação das curvaturas, tanto positiva como 
negativa, com as descontinuidades, podendo-se inferir 
direções de mergulhos com o posicionamento das curvaturas, 
isto é, espera-se que curvaturas negativas representem o teto 
das falhas e que o piso seja representado pelas curvaturas 
positivas (em um típico contexto de falhamentos normais), 
isso levando em consideração que as camadas próximas a 
falhas tenham feição de arrasto. 

 
 
Figura 11: Interpretação tridimensional da falha, em (A), e a aplicação do atributo de similaridade (B, C e D) mostrando a melhoria no realce dos falhamentos 
no timeslice, primeiramente, com o dado original (A) e depois com a aplicação dos filtros de dip-steered median filter (C) e fault-enhancement filter (D). 
Timeslice 255 ms e inline 255. 
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Figura 12: Timeslice em 192 ms do dado original em amplitude (A) e aplicação do atributo de similaridade (B, C e D) mostrando a melhoria no realce dos 
falhamentos, primeiramente, com o dado original (B) e depois com a aplicação dos filtros de dip-steered median filter (C) e fault-enhancement filter (D). Em (E) a 
sobreposição do dado em amplitude sobre o atributo de similaridade proveniente do fault-enhancement filter mostrando a relação direta das descontinuidades 
realçadas pelo atributo de similaridade com o dado original em amplitude. 
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Figura 13: Atributo de most-positive curvature (A e B) most-negative curvature (C e D) aplicado no timeslice em 192 ms. Em A e C foi utilizado o background 
steering ressaltando as curvaturas regionais e em B e D foi utilizado o detailed steering que realçou curvaturas de pequeno porte. 
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Figura 14: Horizonte Membro Ibura (A, C, E e G)  e o timeslice em 255 ms (B, D, F e G), com os atributos de most-negative curvature (A, B, C e D) e most-
positive curvature (E, F, G e H) realçando as flexuras causadas pelo falhamento. Em (A, B, E e F) o atributo de curvatura utilizou o background steering, 
realçando curvaturas mais amplas, já em (C, D, G e H) utilizou-se o detailed steering realçando curvaturas mais estreitas e menos continuas. 
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Figura 15: Sobreposição do atributo de similaridade, proveniente do fault-enhancement filter, no most-positive curvature, sendo em (A) com o cubo background 
steering e em (B) com o cubo de detailed steering mostrando uma excelente relação entre as curvaturas e as descontinuidades obtidas com a similaridade. 
Timeslice em 192 ms. 
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Figura 16: Sobreposição do atributo de similaridade, proveniente do fault-enhancement filter, no most-negative curvature, sendo em (A) com o cubo background 
steering e em (B) com o cubo de detailed steering mostrando uma excelente relação entre as curvaturas e as descontinuidades obtidas com a similaridade. 
Timeslice em 192 ms. 
 
CONCLUSÕES 
 O fluxo metodológico seguido trouxe bons 
resultados, destacando-se a retirada dos ruídos aleatórios 
com a aplicação do filtro dip-steered median filter, o realce 
das falhas com o fault-enhancement filter, a melhoria na 
visualização e continuidade das falhas e fraturas com os 
atributos de similaridade e curvatura. 

 A utilização dos cubos de steering nos atributos de 
curvatura mostrou um bom realce das curvaturas mais 
regionais (background steering) e locais (detailed steering) do 
dado sísmico, podendo-se correlacionar as curvaturas 
diretamente com as descontinuidades obtidas com o atributo 
de similaridade, proveniente do fault-enhancement filter, e 
possibilitando observar a orientação e densidade de falhas no 
dado.  
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 Recomenda-se, no entanto, cautela na utilização no 
uso do fault-enhancement filter pois, em alguns casos, pode-
se gerar artefatos. Porém os resultados obtidos com este filtro 
mostraram-se excelente para o realce dos traços de falhas e 
fraturas. 
 
AGRADECIMENTOS 
 Ao Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e 
Geofísica (PPGG) e ao PRH-22 (Programa de Recursos 
Humanos em Geologia, Geofísica & Informática no Setor de 
Petróleo & Gás da UFRN) da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) pelo fornecimento 
da bolsa de pesquisa. Ao Laboratório de Interpretação 
Sísmica e Métodos Computacionais inserido nas 
dependências do Laboratório de Geologia e Geofísica do 
Petróleo (LGGP) pelo apoio logístico. À dGB Earth Sciences  
pelo fornecimento das licenças acadêmicas do software 
opendTect. 
 
REFERÊNCIAS 
BAHORICH M & FARMER S. 1995. 3-D seismic discontinuity 
for faults and stratigraphic features: The coherence cube. The 
Leading Edge, 14: 1053-1058. 

BROUWER F. 2007. Creating a good Steering Cube. 
Disponível em: <http://www2.dgb-
group.com/images/stories/PDF/effectivedipsteeringworkflowus
ingbgsteering_primerodata.pdf>. Acessado em 05 de maio de 
2010.  

BROUWER F. 2011. Discontinuity attributes for fault mapping. 
Disponível em: 
<http://opendtect.org/tutorials/Webinar_Discontinuity_attribute
s_for_fault_mapping/>. Acessado em 31 de maio de 2011. 

CAMPOS NETO OPA, LIMA WS & CRUZ FEG. 2007. Bacia 
Sergipe-Alagoas. Boletim de Geociências da Petrobras, Rio 
de Janeiro, 15 (2): 405-415.   

CHOPRA S & MARFURT KJ. 2007. Seismic Attributes for 
Prospect Identification and Reservoir Characterization. 
Society of Exploration Geophysicists.  464 p. 

CHOPRA S. 2001. Integrating coherence cube imaging and 
seismic inversion. The Leading Edge, 20: 354-362. 

DGB EARTH SCIENCES, 2010. OpendTect dGB Plugins 
User Documentation version 4.0. DGB Company, Houston, 
Texas, U.S.A, 134p. 

FEIJÓ FJ. 1994. Bacias de Sergipe e Alagoas. Boletim de 
Geociências Petrobras, Rio de Janeiro, 8 (1): 149-161. 

HOCKER C & FEHMERS G. 2002. Fast structural 
interpretation with structure-oriented filtering. The Leading 
Edge, 21: 238-243.  

LANA MC. 1990. Bacia de Sergipe-Alagoas: uma hipótese de 
evolução tectono-sedimentar. In: Gabaglia GPR & Milani EJ 
(Eds.). Origem e Evolução das Bacias Sedimentares. Ed. 
Gávea/Petrobrás, Rio de Janeiro, vol. 1, 311-332. 

ROBERTS A. 2001. Curvature attributes and their application 
to 3D interpreted horizons. First Break, 18: 85-99. 

ROOIJ M & TINGDAHL KM. 2002. Meta-attributes - the key 
tomultivolume, multiattribute interpretation. The Leading Edge, 
21 (10): 1050-1053. 

SA JG & CARVALHO RS. 1970. O Campo de Petróleo de 
Siririzinho. In: Cong. Bras. Geol. 24: 1970, Brasília. Anais 1 
Brasília: SBG, 1970. p. 157-172. 

SCHALLER H. 1969. Revisão estratigráfica da Bacia de 
Sergipe/Alagoas. Boletim Técnico da Petrobras, Rio de 
Janeiro, 12 (1): 21-86. 

TINGDAHL KM, BRIL AH & DE GROOT PFM. 2001. 
Improving seismic chimney detection using directional 
attributes. Journal of Petroleum Science and Engineering, 29: 
205–211.  

TINGDAHL KM. 1999. Improving seismic detectability using 
intrinsic directionality. Paper B194, Earth Sciences Centre, 
Goteborg University. 

NOTAS SOBRE OS AUTORES 
Arthur Victor Medeiros Francelino foi graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2009. Atualmente faz 
mestrado no Programa de pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG), vinculado a linha de pesquisa de Geologia e Geofísica do petróleo, 
atuando na área de interpretação sísmica e análise de atributos sísmicos. Durante a graduação foi bolsista de iniciação cientifica da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bicombustível (ANP), no qual realizou trabalhos voltados para a identificação de heterogeneidades de reservatórios análogos. 
Possui interesse nas áreas de geofísica aplicada, geologia estrutural e estratigrafia.    

Alex Francisco Antunes foi graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/Brasil, em 2000, e obteve o título de 
Doutor em Geodinâmica pelo Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da UFRN em 2004. Atualmente é Professor Adjunto III 
do Departamento de Geologia e Pesquisador Permanente do PPGG da UFRN, onde trabalha desde 2006, lecionando disciplinas na área de interpretação 
sísmica e geologia estrutural. Suas áreas de interesse são geologia estrutural, interpretação sísmica e análise de bacias. 



Francelino A.V.M. 2011                Dissertação de Mestrado PPGG/UFRN              Capítulo 2-Filtros e Atributos  

23 
 

2.2.2.  Meta-atributos  

Além da utilização dos atributos típicos, utilizamos dois métodos (redes neurais e 

fingerprint) para a geração de meta-atributos (atributos combinados) com o objetivo de 

auxiliar na determinação e identificação das fraturas.  

As Redes Neurais procuram simular a configuração do cérebro humano, isto é, unir as 

informações conhecidas com o problema em questão, para gerar uma resposta. Funcionando 

da seguinte forma: o intérprete identifica o alvo a ser encontrado (“falha sim”), por meio de 

picksets, no entanto identifica também o que não é o seu alvo (“falha não”) (Fig.2.2). 

Juntamente com estas informações utiliza-se um conjunto de atributos, já no ambiente de 

rede neural, que respondem de forma positiva para aquela feição. Neste caso foi utilizado 

um conjunto de atributos pré-configurados pelo software (NN Fault Cube), que de forma 

geral são atributos de similaridade pré-configurados. Por último, coloca-se a rede neural 

para funcionar, na qual ela vai ser treinada e posteriormente gerará um meta-atributo 

realçando o alvo. 

O Fingerprint computa a semelhança entre um vetor definido (pickset “falha sim”) 

pelo intérprete, sendo este vetor levado de forma equivalente a cada posição do cubo (dGB 

Earth Sciences, 2010), em outras palavras, o intérprete identifica a feição a ser encontrada em 

certa região do dado e o atributo fingerprint a partir da combinação com outros atributos 

gera um meta-atributo, realçando a feição alvo. O atributo fingerprint funciona com no 

máximo quatros cubos sísmicos diferentes, sendo atribuído um peso de importância para 

cada cubo. Para este trabalho foi atribuído pesos iguais para todos. Sendo assim, foi 

montado o atributo com a combinação dos cubos que melhor realçavam o traço de falha e 

que possuía informações do dado original. Foram usados os cubos de similaridade do fault-

enhancement filter, o cubo sísmico de Siririzinho com o filtro dip-steered median filter, o 

cubo de máxima curvatura negativa com o background dip-steering e o cubo sísmico 

original.    

Os meta-atributos gerados pelo fingerprint e pelas redes neurais são na verdade cubos 

de probabilidade, neste caso cubos de probabilidade de falhas. Como já mencionado 

anteriormente a resposta dos dois atributos não foi satisfatória, quando comparado com a 

utilização dos atributos de similaridade e curvatura aplicados de forma separada. Foi 

observado que para falhas com pequenos rejeitos a delimitação e identificação das estruturas 
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apresentam-se pouco definidas, se comparado com as falhas de maior rejeito (Fig. 2.3). 

Outro fator limitante foi que mesmo determinando os alvos (falhas) os atributos 

identificaram o embasamento como zonas de alta probabilidade de falhas. Tendo isto 

acontecido pelo fato de que as falhas por característica própria possuem zonas ruidosas 

próximo a elas, assemelhando-se ao embasamento (Fig. 2.3). 

 

 
Figura 2.2: Exemplo na Inline 34 com a utilização dos picksets, sendo as esferas pretas os picksets para a 

identificação de falhas e as esferas azuis os picksets para identificar os objetos que não são falhas.  
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Figura 2.3: Inline 34 mostrando em (A) o dado sísmico original com as falhas interpretadas. Em (B) e (C) 

com os meta-atributos gerados, respectivamente, pela rede neural e fingerprint, ambos apresentando o traço 

das falhas de forma não muita clara e realçando o embasamento, aproximadamente, a partir dos 0,5s.   
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                                Capítulo 3 – Análise do Dado Sísmico 3D 
3.1. Introdução 

O capítulo trata da interpretação do dado sísmico 3D do Alto de Siririzinho e os 

aspectos metodológicos utilizados para a individualização das sequências estratigráficas e 

dos principais falhamentos que as afetam. Este capítulo, como o capítulo 2, é exposto na 

forma de artigo cientifico, já que o mesmo será submetido à Revista Brasileira de 

Geofísica. 
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3.2. Artigo II 
 

 

INTERPRETAÇÃO SÍSMICA 3D DO ALTO DE SIRIRIZINHO (BACIA SERGIPE-
ALAGOAS, NORDESTE DO BRASIL) 

 
Arthur Víctor Medeiros Francelino1 & Alex Francisco Antunes2 

 
ABSTRACT. The 3D seismic interpretation allows a better understanding of the distribution, geometry and orientation of stratigraphic sequences and structures 
such as faults and folds. In the case study (which includes the area of 3D seismic survey of the Siririzinho hydrocarbon field), the seismo-structural and seismo-

stratigraphic interpretations aimed at better understanding of the distribution and arrangement of sequences that occur in the Siririzinho high, as well as 
understanding how these units are affected the main structures of the region. The Siririzinho high comprises an elongated domic structure, oriented in the NS 

direction. Well data were used for stratigraphic analysis, which helped identify the key seismo-sequences to be mapped (informaly named, from the botton to the 
top, I to IV, plus the top of baseament). At the same time, the main faults that affect the mapped seismic sequences were also interpreted. It was possible to 
recognize NS-trending faults, which affect mainly the sequences I and II, and NE-SW-oriented faults that affect the younger sequences, III and IV. The 

interpretation of seismic horizons corresponding to each of these sequences enabled a better understanding of geometry, deposition and structural relationships 
that took place in the area. 
 
Keywords: Siririzinho high, Sergipe-Alagoas Basin, seismic interpretation. 
 
 

RESUMO. A interpretação sísmica 3D possibilita um melhor entendimento da distribuição, geometria e orientação das sequências estratigráficas e das 
estruturas, como falhas e dobras. No caso estudado (que engloba a área do levantamento sísmico 3D do campo de Siririzinho), a interpretação sismoestrutural 

e sismoestratigráfica visou ao melhor entendimento da distribuição e arranjo das sequências que capeiam o alto de Siririzinho, bem como a compreensão de 
como estas unidades são afetadas pelas principais estruturas da região. O alto de Siririzinho compreende uma estrutura dômica alongada na direção N-S. 
Foram utilizados dados de poços para análise estratigráfica, que auxiliaram na identificação das principais sismossequências a serem mapeadas 

(informalmente nomeadas, da base para o topo, de sequências I a IV, além do topo do embasamento). Concomitantemente, interpretaram-se os principais 
falhamentos que afetam as sequências sísmicas. Foi possível reconhecer falhamentos com orientação N-S, que afetam principalmente as sequências I e II, e 
falhamentos com orientação NE-SW que atingem as sequências mais jovens, III e IV. A interpretação dos horizontes sísmicos correspondentes a cada uma 

dessas sequências possibilitou um melhor entendimento da geometria, deposição e das relações estruturais que atuaram na área. 
 
Palavras-chave: Alto de Siririzinho, Bacia Sergipe-Alagoas e Interpretação Sísmica. 
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INTRODUÇÃO 

 Com a evolução das técnicas geofísicas, como 
a sísmica de reflexão 2D para 3D, têm-se a 
possibilidade de reavaliar ou aprimorar interpretações 
desempenhadas a partir de dados de menor resolução e 
sem continuidade lateral. Com isso, campos de petróleo 
maduros que estão em processo de queda da produção 
podem ser reavaliados e estruturas como falhas e 
dobras de menor dimensão, antes não observáveis 
devido à resolução do dado sísmico, podem agora ser 
interpretadas possibilitando um melhor entendimento da 
evolução tectônica e estratigráfica, que por sua vez 
regem os mecanismos de migração de hidrocarbonetos 
e compartimentação do reservatório. 
 Seguindo esta ideia foi realizado o 
mapeamento sismoestratigráfico e sismoestrutural do 
levantamento sísmico 3D do campo de Siririzinho (Sub-
bacia de Sergipe), visando a um melhor entendimento 
das sequências que capeiam o alto homônimo, bem 
como das suas estruturas principais.  
 
METODOLOGIA  

 Para a realização do trabalho foi utilizado o 
dado sísmico 3D inserido no campo de Siririzinho na 
Bacia Sergipe-Alagoas (BSA). O campo de Siririzinho foi 
descoberto em 1967 a partir dos trabalhos de 
perfuração exploratória na BSA iniciados em 1959 pela 
Petrobras (Sá & Carvalho, 1970). Este campo localiza-
se geologicamente no alto de Siririzinho, localizado na 
porção noroeste da Sub-Bacia de Sergipe (BSA 
emersa), e posiciona-se geograficamente a 30 
quilômetros ao norte de Aracaju, capital do Estado de 
Sergipe (Fig. 1).  
 O dado estudado é composto por 318 linhas 
(inlines) na direção NW-SE, com espaçamento entre si 
de 30 m, e 577 linhas (crosslines) na direção NE-SW, 
apresentando espaçamento de 15 m entre si, 
totalizando uma área de aproximadamente 82 km2 (Fig. 
2). Foram utilizados também dados de 2 poços, que 
possuem as informações de topo das unidades 
estratigráficas e perfis geofísicos (sônico, raios-gama, 
neutrão e resistividade). 
 
 

Sinopse da Geologia e Estruturação Regional da 
Bacia Sergipe-Alagoas 

 A BSA ocupa a faixa litorânea dos estados de 
Sergipe e Alagoas, no Nordeste do Brasil, em uma faixa 
alongada na direção NE (Fig. 1). Tem sua evolução 
relacionada à criação da margem leste brasileira, com a 
ruptura e deriva continental entre as placas Sul-
Americana e Africana, no Cretáceo Inferior.  
 No continente e plataforma rasa, a BSA limita-
se, a sul, com a Bacia de Jacuípe, por intermédio da 
plataforma de Estância, feição cujo limite setentrional é 
feito pela falha de Itaporanga (Fig. 3, também 
correlacionada à falha do Vaza-Barris). Ao norte, o limite 
com a Bacia Pernambuco-Paraíba (Sub-Bacia de 
Pernambuco) é feito pelo alto de Maragogi (Feijó, 1994). 
A oeste, a bacia é delimitada por uma zona de falhas 
segmentadas, que em conjunto constituem a falha de 
borda. Internamente a BSA emersa pode ser 
subdividida em dois compartimentos principais: Sub-
Bacia de Alagoas e Sub-Bacia de Sergipe, separadas 
pelo conjunto de altos estruturais de Japoatã-Penedo 
(Fig. 3), nas imediações do rio São Francisco (Aquino & 
Lana, 1990).  
 O arcabouço estrutural da bacia subdivide-se 
em blocos ou compartimentos tectônicos (Fig. 3), em 
geral limitados por grandes falhas, diferenciados 
principalmente com base na profundidade e na 
configuração da superfície do embasamento (Lana, 
1990). O desenvolvimento do arcabouço estrutural 
ocorreu principalmente durante a fase rifte com 
desenvolvimento de falhas N-S dispostas de forma 
escalonadas em relação à estruturação NE da bacia 
(falha de borda) (Lana, 1990). As falhas E-W, segundo 
Mohriak et al. (1997), estão associadas também à fase 
rifte resultando na delimitação de vários compartimentos 
estruturais da bacia como, por exemplo, o baixo de 
Mosqueiro, o baixo do São Francisco e o baixo de 
Coruripe (Fig.3).  
 O alto de Siririzinho está inserido 
regionalmente na parte norte do alto Oeste de Piranhas, 
também conhecido como alto de Aracaju, limitando-se a 
leste pelo baixo de Japaratuba, a oeste pelo baixo de 
Santa Rosa e a norte pela falha de borda da BSA (Fig. 
3).  
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  A evolução tectonossedimentar da bacia está 
diretamente relacionada à evolução da margem leste 
brasileira, com a ruptura e deriva continental entre as 
placas Sul-Americana e Africana, no Cretáceo Inferior. 
O preenchimento sedimentar da BSA é consequência 
direta das diversas fases tectônicas que originaram e 
modificaram a bacia, tendo preservado vinte e três 
sequências deposicionais, agrupadas em cinco 
supersequências (Campos Neto et al., 2007), essas 

últimas correlacionáveis aos estágios evolutivos de 
sinéclise, pré-rifte, rifte e margem passiva (drifte) 
(Schaller, 1969; Feijó, 1994; Campos Neto et al., 2007). 
 A Supersequência Paleozoica (Sinéclise) foi 
depositada em condições intracratônicas, inicialmente 
com a deposição da Sequência Carbonífera 
representada pela Formação Batinga e, posteriormente 
com a Sequência Permiana, que corresponde à 
Formação Aracaré (Campos Neto et al., 2007). 

. 

 
Figura 1: Mapa de localização da Bacia Sergipe-Alagoas no contexto geológico regional e do levantamento sísmico estudado (modificado de Lana, 1990).  
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Figura 2: Mapa de localização dos poços, random lines e das inlines e crosslines do cubo sísmico, em detalhe mostrando o espaçamento entre cada inline e 
crossline.  
 
 A Supersequência Pré-Rifte foi depositada 
durante o Juro-Cretáceo em fase de relativa 
estabilidade tectônica em um dos segmentos da 
depressão afro-brasileira, originada em decorrência de 
um soerguimento crustal (Ponte & Asmus, 1976). Essa 
supersequência é representada, na base, pelas 
Formações Bananeiras e Candeeiro e, no topo, pela 
Formação Serraria (Campos Neto et al., 2007). No 
entanto outros autores, como Sousa et al. (2007),  
posicionam a Formação Serraria na base da 
Supersequência Rifte. 
 A Supersequência Rifte instalou-se no estágio 
de subsidência mecânica da bacia, tendo sido 
depositada em ambiente continental e marinho restrito. 
É representada, segundo Campos Neto et al. (2007) 
pelo Grupo Coruripe, excetuando-se a Formação 
Muribeca. Sousa et al. (2007) e Cruz (2008) entretanto, 
relacionam essa fase à fase final do rifteamento. 
 A Supersequência Pós-Rifte foi desenvolvida 
com o início da subsidência térmica da bacia, durante o 
Aptiano, onde se teve a primeira grande incursão 

marinha, que proporcionou a deposição dos sedimentos 
da Formação Muribeca (Campos Neto et al., 2007).  
  A Supersequência Drifte foi depositada no 
estágio de subsidência térmica da bacia, no qual foram 
depositadas inicialmente em condições marinhas 
restritas e, posteriormente, em mar aberto, as rochas do 
Grupo Sergipe e Piaçabuçu (Campos Neto et al., 2007).  
 Devido à estruturação da bacia, em cada 
compartimento a subsidência ou eventual soerguimento 
processaram-se de modo diácrono, resultando em 
distribuição espacial bastante complexa das unidades 
crono e litoestratigráficas (Aquino & Lana, 1990). 
 O alto de Siririzinho por sua vez não apresenta 
a coluna estratigráfica típica da BSA (Fig. 4), sendo 
composto basicamente por rochas sedimentares do 
Neógeno (Formação Barreiras), do Cretáceo 
(Formações Barra de Itiúba, Rio Pitanga, Muribeca e 
Riachuelo) e, na porção oeste, por rochas de idade juro-
cretácea (Formações Candeeiro, Bananeiras e Serraria) 
(Sá & Carvalho, 1970). 
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Figura 3: Arcabouço estrutural da Bacia Sergipe-Alagoas apresentando os principais compartimentos tectônicos e principais feições estruturais (reproduzido de 
Lana, 1985 e Falkenhein et al., 1986) e, em detalhe, a distribuição dos campos de petróleo no alto de Oeste de Piranhas ou alto de Aracaju (modificado de 
Souza & Marcotte, 1992). 
 
Técnicas de Interpretação Sísmica  

 A interpretação sísmica 3D típica é realizada 
em um volume sísmico de amplitude, sendo o dado 
distribuído em inlines, crosslines, timeslices e linhas 
aleatórias (random lines). As inlines e crosslines são 
dispostas ortogonalmente entre si e os timeslices são 
cortes horizontais no tempo.  
 A interpretação dos horizontes sísmicos é, em 
geral, de caráter cronoestratigráfico, como por exemplo, 
o mapeamento de discordâncias, topos de unidades ou 
limites de um reservatório. A interpretação estrutural 
tem diversos objetivos, como por exemplo, auxiliar no 

entendimento da evolução tectônica da bacia ou para 
identificar relações temporais de deposição.  
 Durante o trabalho foram utilizadas as técnicas 
de sismoestratigrafia, para a delimitação das 
sequências estratigráficas, e as técnicas de geologia 
estrutural, com a interpretação das principais 
estruturações, visando a um melhor entendimento da 
evolução do alto de Siririzinho. 
  Para uma melhor correlação das 
sismossequências e das idades das estruturações é 
necessário a correlação das reflexões com os dados de 
poços, a partir da criação do sismograma sintético. 
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Figura 4: Carta croestratigráfica da sub-bacia de Sergipe (compilado de Campos Neto et al., 2007). 

Sismograma Sintético  

 O sismograma sintético faz a amarração do 
poço com o dado sísmico. Ele é gerado pela inversão 
dos perfis sônico e de densidade, dos quais em 
conjunto, se extrai o perfil de coeficientes de reflexão, 
para que o traço sísmico, em tempo, possa ser 
correlacionado com o traço sintético, que possui as 
informações de profundidade (Bacon et al., 2007).  
 Para a realização da amarração tempo-
profundidade foram utilizados dois poços, nomeados de 
Poço A e Poço B, que dispõem de alguns perfis 
geofísicos, tais como, sônico (DT), raios-gama (GR), 
neutrão (NPHI) e de resistividade. A criação do 
sismograma sintético foi realizada pela inversão do perfil 
sônico, correlacionando os picos do dado sintético com 
os picos do dado sísmico (Fig. 5).  

Sismoestratigrafia  

 A estratigrafia sísmica ou sismoestratigrafia é 
um método estratigráfico de interpretação de dados 
sísmicos, que permite uma melhor compreensão da 
evolução tectonossedimentar de uma bacia (Ribeiro, 
2001).  Possui como princípios básicos: (1) a análise de 
sequências sísmicas, separando unidades 
temporais/deposicionais baseando-se na detecção de 
discordâncias ou mudanças nos padrões sísmicos; (2) 
análise de fácies sísmicas, determinando o ambiente 
deposicional a partir das características das reflexões 
sísmicas; e (3) análise das variações do nível do mar, 
examinando a variação lateral de reflexões individuais, 
ou séries delas, e localizando mudanças estratigráficas 
que ocorrem, e identificando a natureza das mesmas 
(Mitchum Jr. et al., 1977).  
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 A partir da descrição das terminações dos 
refletores pode-se individualizar sequências sísmicas. A 
caracterização destas terminações pode ser dividida em 
terminações de limite inferior (baselap) e terminações 
de limite superior (toplap), possuindo também limites 
concordantes e discordantes (Gadallah & Fisher, 2004). 
As terminações de limite inferior são de dois tipos: onlap 
e downlap. Onlap é indicada para reflexões que são 
horizontalizadas terminando contra uma superfície 
inicialmente inclinada e downlap para reflexões 
inclinadas que mergulham contra uma superfície 
inclinada ou horizontal. O onlap pode indicar uma 
sedimentação mais proximal, isto é, uma sedimentação 
mais próxima da área fonte de sedimentos e o downlap 
localizações mais distais, longe da área fonte (Sheriff & 
Geldart, 2006). As terminações de limite superior podem 

ser dividas em dois tipos: toplap e truncamento erosivo. 
O truncamento erosivo indica que o pacote sedimentar 
possuía um tamanho maior, entretanto, foi erodido parte 
deste pacote, enquanto o toplap indica um hiato não 
deposicional ou uma deposição próxima ao nível do 
oceano, em alguns casos formando uma superfície de 
by-pass (Sheriff & Geldart, 2006).  
 As configurações internas das reflexões são 
interpretadas em termos do ambiente deposicional e da 
distribuição das litofácies. As geometrias são 
distribuídas em: paralela (regular, sub-paralela e 
ondulada), divergente, progradantes (oblíqua tangencial, 
sigmoidal, complexo sigmoidal oblíquo, oblíqua paralela 
e shingled), caótico, transparente ou free, hummocky, 
lenticular, segmentado (disrupted) e contorcido (Veeken, 
2007).

  

 
Figura 5: Exemplo da correlação entre os picos do sismograma sintético com o dado sísmico, para proporcionar a correlação dos dados de poços com o dado 
sísmico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise Estratigráfica com Base em Poços 

 A interação dos dados de geologia e geofísica 
foi realizada com as informações de poços, para definir 
as sequências estratigráficas presentes no dado sísmico 
em estudo. Apesar do número restrito de poços 
disponíveis, foi possível identificar os principais eventos 
de sedimentação que o alto de Siririzinho experimentou 
e guiar a interpretação sísmica dos horizontes. 
 Com a perfilagem e as informações dos topos 
das formações foi possível individualizar em quatro 
sequências, sendo nomeadas de Sequência I, II, III e IV 

(Figs. 6 e 7). As sequências são correlatas aos estágios 
evolutivos da bacia (Fig. 4), sendo os estágios Pré-Rifte, 
Rifte, Pós-Rifte e Drifte, correspondentes, 
respectivamente, as sequências I, II, III e IV. 
 As sequências I e II foram identificadas apenas 
no poço A (Fig. 6) pelas informações de topos das 
formações, já que as informações da perfilagem não 
contemplavam este intervalo. A sequência I é 
constituída pelas formações Serraria, Bananeiras e 
Candeeiro entre o intervalo de 1177 e 1448 m. A 
sequência II é composta pelas formações Barra de 
Itiúba e Rio Pitanga, entre o intervalo de 813 e 1177 m 
(Fig. 6). 
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 A sequência III é formada pela Formação 
Muribeca, sendo subdividida nos membros Carmópolis, 
Ibura e Oiteirinhos (Figs. 6 e 7). O Membro Carmópolis 
foi interpretado nos perfis como arenito e conglomerado 
com intercalações de folhelho e siltito. No intervalo 
correspondente ao Membro Ibura interpretou-se 
camadas de halita intercaladas com folhelho e 
intercalações de folhelho, calcário e anidrita. E o 
Membro Oiteirinhos com intercalações de folhelho, 
calcário, siltito e arenito. 
 A sequência IV corresponde às formações 
Riachuelo e Barreiras (Figs. 6 e 7). No poço A, a 
Formação Riachuelo é representado pelo Membro 
Angicos com intercalações de arenito e folhelho, com 
finas camadas de calcário de forma localizada. Já no 
poço B a Formação Riachuelo é representada pelo 
Membro Taquari com intercalações de calcário e 
folhelho. A Formação Barreiras não ocorre no poço A, 
estando presente apenas por um pequeno intervalo do 
poço B com intercalações de arenito e folhelho. 
  Analisando-se litologicamente as sequências 
III e IV, observa-se a passagem de um ambiente 
transicional para um ambiente marinho. O Membro 
Carmópolis mostra na parte superior uma tendência de 
afinamento textural para o topo, caracterizando uma 
progressiva mudança no ambiente sedimentar. 
Passando de um ambiente transicional, com sistema 
flúvio-deltaico, para um ambiente de mar raso. Seguindo 
para o Membro Ibura a presença das camadas de 
evaporitos e dos carbonatos caracteriza a influência 
direta do mar, que se estende até a deposição da 
Formação Riachuelo. A Formação Riachuelo, por sua 
vez, aparece no poço A representada pelo Membro 
Angico, mostrando uma forte influência continental, com 
a intercalação de arenitos e folhelhos. Cabe ressaltar 
que o poço A localiza-se mais próximo à falha de borda 
que limita a BSA. Já no poço B a Formação Riachuelo 
está presente com o Membro Taquari, que apresenta 
uma influência maior do mar, com intercalações de 
calcário e folhelhos. Por fim, a Formação Barreiras 
marca uma mudança brusca no ambiente de 
sedimentação que o alto de Siririzinho experimentou, 
passando de um ambiente tipicamente marinho raso 
para um ambiente continental. 
 

Análise Sismoestratigrafia  

 A identificação das sismossequências ajudou 
na delimitação lateral das sequências I, II, III e IV, 
descritas com as informações dos poços A e B. Auxiliou 
também no melhor entendimento da evolução estrutural 
e deposicional das formações no alto de Siririzinho. 
 A sequência I foi identificada apenas na porção 
oeste do dado, sendo delimitada por falhas de direção 
N-S. O limite inferior da sequência I é  truncado por 
falhamentos, e o limite superior por truncamento 
erosivo, com as terminações em toplap (Fig. 8A). A 
configuração interna dos refletores é marcada por 
sismofácies paralelas dispostas de forma ondulada e 
por refletores de baixa amplitude.  
 A sequência II é limitada por falhas na porção 
oeste e leste do dado. Possuindo, internamente, 
sismofácies divergentes na parte leste e sismofácies 
progradantes na parte oeste do dado. O limite inferior da 
sequência é composto por terminações em downlap 
(Fig. 8B), sobre a sequência I, e em onlap sobre o 
embasamento, já o limite superior é marcado por um 
truncamento erosivo com a sequência III (Fig. 8B).  
 O truncamento erosivo na sua parte superior 
caracteriza a discordância Pré-Neo-Alagoas, que 
aparece de forma regional na BSA, marcando a 
passagem dos estágios rifte para drifte. Segundo Cruz 
(2008), com o evolução dos baixos estruturais na parte 
mais distal da Sub-Bacia de Sergipe, como o baixo de 
Mosqueiro, teve-se o desenvolvimento de uma erosão 
significativa dos altos estruturais da parte emersa, 
chegando a expor o embasamento, como no caso do 
alto de Siririzinho.  
 A sequência III encontra-se capeando a 
sequência II e o embasamento. Possui terminações de 
limite inferior em onlap, terminações concordantes de 
limite superior (Fig. 8 B e C) e, em algumas porções, 
com truncamento erosivo com a sequência IV. A 
configuração interna dos refletores é 
predominantemente paralela (Fig. 8 B e C), com regiões 
apresentando sismofácies caótica e divergente, sendo a 
primeira decorrente, provavelmente, das almofadas de 
sal que se encontram presentes no Membro Ibura, e a 
segunda, em virtude dos falhamentos. 
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Figura 6: Poço A apresentando a estratigrafia da área e divisão das sequências. 
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Figura 7: Poço B apresentando a estratigrafia da área e divisão das sequências. 
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 A sequência IV sobrepõe a sequência III de 
forma concordante. Apresentando sismofácies paralela 
a divergente, como na sequência III, é fortemente 
afetada pelos falhamentos, por vezes promovendo o 
basculamento das camadas. Internamente mostra 
truncamento erosivo, que nas porções mais centrais do 
dado atingem também a sequência III. 

 O embasamento, por sua vez, apresenta 
sismofácies caótica (Fig. 8D), na maior parte do dado, 
mostrado de forma menos representativa algumas 
reflexões bem definidas, que ocorrem devido à 
composição do embasamento, que é constituído por 
metassupracustais.  
 

 

 
Figura 8: Random line-A mostrando a configuração interna e as terminações dos refletores, que compõem o embasamento e as sequências I, II, III e IV. Na 
figura A as terminações em toplap, evidenciando truncamento erosivo no topo da sequência I. Na figura B as terminações em downlap da sequência II sobre a 
sequência I e truncamento erosivo no topo da sequência II. Em B e C as terminações concordantes de limite superior das sequência III e IV e as terminações 
em onlap da sequência III sobre a sequência II e embasamento, em C. A figura D mostra o padrão interno caótico das reflexões referente ao embasamento. 
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Horizontes Mapeados 
 O objetivo principal do mapeamento dos 
horizontes foi o de caracterizar a geometria dos estratos 
e identificar como os falhamentos afetaram estas 
unidades durante a evolução da bacia. Para isto foram 
mapeados três horizontes, correspondentes ao topo do 
embasamento, o topo do Membro Ibura (parte 
intermediária da Sequência III) e topo da Formação 
Riachuelo (parte superior da Sequência IV) (Fig. 9A). A 
interpretação do topo do embasamento e do topo da 
Formação Riachuelo foi realizada por representarem 
importantes limites cronoestratigráficos. Já o 
mapeamento do topo do Membro Ibura foi realizado 
devido à sua importância na estruturação das falhas que 
afetam diretamente a Sequência III e a Sequência IV. 
 Com o mapeamento do topo do embasamento 
pode-se observar um alinhamento N-S das regiões mais 
altas, com uma geometria em domo, estando as áreas 
mais elevadas no norte e áreas mais baixas em direção 
ao sul do dado (Fig. 9B). O alto é delimitado por dois 
baixos estruturais, a oeste e leste, possuindo direção 
NW e NNE, respectivamente (Fig. 9B). Nota-se, 
também, de forma secundária um alinhamento NE das 
áreas mais altas. 
 A interpretação da reflexão correspondente ao 
topo do Membro Ibura se destaca por uma amplitude 
negativa bem marcada, realçando-se das demais 
reflexões. O horizonte Membro Ibura está fortemente 
condicionado à morfologia do embasamento, com suas 
partes mais altas e baixas correlatas aos do 
embasamento, com exceção de uma região mais a 
oeste do dado (Fig. 9C), sendo este último associado, 
possivelmente, a delgadas almofadas de sal. O 
horizonte apresenta alinhamento NE, bem mais 
acentuado do que no embasamento, mostrando uma 
forte relação tectônica.  
 O horizonte correspondente ao topo da 
Formação Riachuelo foi interpretado apenas em uma 
porção do dado, por ocorrer de forma descontínua, por 
vezes, fora dos limites do cubo sísmico. Da mesma 
forma que o horizonte Membro Ibura, foi notada uma 
relação direta com a morfologia do embasamento, 
mostrando uma relação da parte baixa do horizonte, 
com o baixo estrutural do embasamento (Fig. 9D), 

sugerindo uma possível reativação das falhas do rifte. 
Nota-se também uma forte relação com os falhamentos 
de orientação NE (Fig. 10), que possuem rejeitos 
normais, e em algumas partes geram apenas 
dobramentos suaves. 
 
Falhas Mapeadas 
 As falhas mapeadas foram divididas em duas 
categorias principais: falhas originadas durante a fase 
rifte e pós-rifte. Para fazer esta individualização foi 
observado principalmente a orientação das falhas e 
relação dos falhamentos com as sequências afetadas. 
  No que diz respeito à geometria e rejeitos das 
falhas, foram identificados quatro padrões principais, 
sendo eles: (1) falhas normais planares, (2) falhas 
normais lístricas, (3) falhas inversas lístricas e (4) falhas 
normais antitéticas planares (Figs. 11 e 12). 
 As falhas de origem rifte encontram-se 
delimitando o alto de Siririzinho, dividindo-o a leste pelo 
baixo de Santa Rosa e a oeste pelo baixo de 
Japaratuba, afetando principalmente as sequências I e 
II. As falhas enraízam no embasamento, apresentando 
traços de falhas planares com rejeito normal (Fig. 11). 
As falhas apresenta-se em arranjo escalonado (Fig. 11), 
na porção mais a oeste do dado, com direção principal 
N-S, variando um pouco para NNW em direção ao sul 
do dado (Fig.13). Do lado leste da área em estudo, 
interpretou-se uma falha principal com orientação NNE 
que limita provavelmente a sequência II (Fig. 12), 
atribuído devido às suas características 
sismoestratigráficas. A sequência III mostra-se também 
afetada pelos falhamentos desenvolvidos na fase rifte, 
no entanto de forma pouco representativa, com 
pequenos rejeitos (Fig. 12). Levando-se em 
consideração que a sequência III encontra-se em 
contexto tectossedimentar pós-rifte, estas falhas podem 
ser fruto de reativações geradas pela subsidência 
térmica da bacia ou por uma fase final do rifte, sendo 
esta ultima hipótese sugerida nos trabalhos de Sousa et 
al. (2007) e Cruz (2008) para a evolução do rifte na 
BSA. 
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Figura 9: Horizontes interpretados (A): topo do embasamento (B), topo do Membro Ibura (C) e a topo da Formação Riachuelo (D), tendo as áreas mais altas, 
representadas pelas cores quentes (vermelho) e as mais baixas por cores frias (púrpura a azul escuro). Destaque-se na figura a orientação preferencial N-S do 
embasamento e a orientação NE do topo de Membro Ibura e do topo da Formação Riachuelo. 
 

 
Figura 10: Interpretação do topo da Formação Riachuelo afetada pelas falhas de orientação NE (falhas em vermelho) e pelas falhas com orientação NNE, que 
se enraízam no embasamento, sugerindo uma possível reativação das falhas do rifte (falha em azul). 
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 As falhas de origem pós-rifte afetam de forma 
mais ampla o alto de Siririzinho, com uma orientação 
principal NE (Fig. 13). Os mergulhos para SE estão 
localizados principalmente na região mais a leste do 
dado e os que mergulham para NW nas áreas mais a 
oeste, seguindo o mesmo trend da estruturação do 
embasamento (Figs. 11 e 12).  
 As sequências III e IV apresentam-se bastante 
falhadas, por vezes, com o basculamento das camadas 
da sequência IV (Fig. 11). As falhas pós-rifte 
desenvolveram-se, de forma geral, com enraizamento 
ao longo de superfícies de descolamento (décollements) 
dispostas sobre as camadas de evaporitos do Membro 
Ibura, gerando falhas lístricas distensionais (Figs. 11 e 
12). Concomitantemente com o desenvolvimento das 
falhas normais, tem-se a geração das falhas inversas de 
pequena dimensão, que acomodam a movimentação 
halocinética (Fig. 12). 
 Em áreas mais localizadas da área estudada, 
observam-se falhas de crescimento, com as camadas 
espessando em direção ao plano de falha (Fig. 12), o 
que caracteriza uma relação sintectônica para a 
Sequência IV (Formação Riachuelo) e pré-tectônica 
para a sequência III, tendo associado também a 
formação da falhas antéticas (Figs. 12 e 13). A baixa 
quantidade de dados de poço e a pouca continuidade 
dos refletores da Formação Barreiras, que são várias 
vezes cortados pelo limite do dado sísmico, impossibilita 
inferir que as falhas pós-rifte tenham perdurado até o 
Plioceno, estando provavelmente restritas a Formação 
Riachuelo de idade Albiana. 
 
EVOLUÇÃO DO ALTO DE SIRIRIZINHO 
 O desenvolvimento tectônico e estratigráfico do 
alto de Siririzinho, como os outros compartimentos 
tectônicos da BSA, tem que ser tratado de forma local e 
ao mesmo tempo levando em consideração os aspectos 
regionais que regem o desenvolvimento da BSA, tendo 
em vista que aspectos como sedimentação, erosão e 
estilos estruturais podem variar muito quando 
correlacionados de forma mais ampla na bacia. 
 Analisando-se os dados interpretados e os 
dados bibliográficos disponíveis, pode-se propor uma 

evolução estrutural e sedimentar para o alto de 
Siririzinho.  
 O desenvolvimento arcabouço estrutural do 
alto de Siririzinho ocorreu durante a fase rifte da BSA no 
Cretáceo Inferior. Neste período desenvolveram-se as 
falhas, com orientação principal N-S e NNE que limitam 
o alto, sendo gerado o baixo estrutural de Japaratuba a 
leste, e o baixo de Santa Rosa a oeste. Neste período, a 
Sequência I (formações Candeeiro, Bananeiras e 
Serraria) já tinha sido depositada durante o Jurássico 
Superior, tendo a sua fase final marcada por uma 
discordância erosiva (Fig. 8A).  
 Concomitantemente à evolução das falhas de 
origem rifte, teve-se a deposição da sequência II 
(formações Barra de Itiúba e Rio Pitanga), evidenciada 
pelas sismofácies com um padrão progradante e de 
cunha divergente próximo aos planos de falhas. A 
sequência II depositou-se capeando o alto de Siririzinho, 
no entanto foi erodida no Aptiano superior, pela 
discordância Pré-Neo-Alagoas de âmbito regional, que 
expôs o embasamento cristalino. 
 Na idade Alagoas superior teve início a fase de 
golfo (Campos Neto et al., 2007). Como o alto de 
Siririzinho é localizado próximo à falha de borda da 
bacia, teve-se uma forte influência de sedimentos 
continentais, com a deposição de rochas siliciclásticas 
do Membro Carmópolis (base da sequência III) (Fig. 7), 
por leques aluviais, na base, gradando para um sistema 
flúvio-deltaico com a progressiva subida do nível do 
mar. O Membro Ibura por ter uma influência maior da 
variação do nível do mar e pelo clima árido naquele 
período (Cruz, 2008) é caracterizado pela deposição 
das camadas de sais (Figs. 6 e 7) que, por sua vez, 
foram um forte controlador para o desenvolvimento das 
falhas de origem pós-rifte, condicionando a geração de 
falhas lístricas que enraízam na sequência III. 
 A deposição da sequência IV foi bastante 
afetada pelas falhas pós-rifte, que possuem orientação 
principal NE, mostrando, em algumas áreas, uma 
relação sintectônica com a criação de cunhas 
divergentes (Fig. 12). Esta relação indica que os 
falhamentos pós-rifte possuem principalmente idade 
Albiana.  
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Figura 11: Inline 287 mostrando as falhas rifte e pós-rifte. As falhas pós-rifte afetam as sequências III e IV, gerando falhas de crescimento, lístricas normais e 
antitéticas, por vezes, promovendo o basculamento da sequência IV (com exceção da Formação Barreiras). E a sequência I e II com falhas normais planares de 
origem rifte dispostas de forma escalonada.   
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Figura 12: Inline 12 mostrando as falhas rifte e pós-rifte. As falhas pós-rifte afetando as sequências III e IV, gerando falhas de crescimento, lístricas normais e 
antitéticas. E a sequência II com falha normal planar de origem rifte. Em detalhe a sequência IV (Formação Riachuelo) formando uma cunha divergente, 
espessando contra o plano de falha pós-rifte.    
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Figura 13: Em (A) e (B) falhas rifte (falhas em azul) com orientação NNE e NNW, e falhas pós-rifte (falhas em vermelho e amarelo) com orientação preferencial 
NE. As falhas em vermelho possuem traçado mais curvo e as falhas em amarelo são falhas antitéticas desenvolvidas pela evolução das falhas lístricas. 
 
CONCLUSÕES 

A análise integrada dos dados de poços e 
sísmica 3D possibilitou a caracterização das principais 
estruturas que compõem o arcabouço tectônico e 
estratigráfico do alto de Siririzinho. Foram individualidas 
duas famílias de falhas, sendo as mais antigas 
formadas durante o Cretáceo Inferior com direção 
principal N-S, delimitando a sequência I (pré-rifte) e II 
(rifte), e as mais jovens com orientação principal NE-
SW, que se desenvolveram durante o Albiano afetando 
diretamente as sequências III (Pós-rifte) e IV (drifte).  

A interpretação dos horizontes sísmicos 
mostrou que o embasamento do alto possui um 
alinhamento N-S, possuindo uma geometria em domo. 
A interpretação dos horizontes correspondentes ao 
Membro Ibura e Formação Riachuelo indicou uma 
deposição controlada pela geometria do alto e 
estruturação desempenhada pela movimentação 
halocinética e pela tectônica Albiana.  
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 A metodologia adotada para o processamento pós-stack do dado sísmico, com a 

aplicação dos filtros e atributos sísmicos, foi de suma importância para a etapa subsequente 

de interpretação sísmica. Destacando-se a retirada dos ruídos aleatórios com a aplicação do 

filtro dip-steered median filter e o realce das falhas com o fault-enhancement filter, que se 

mostrou como uma forte ferramenta para a avaliação da continuidade das falhas e fraturas. 

Os dados filtrados, quando combinados com os atributos de similaridade e curvatura 

apresentaram excelentes respostas, principalmente para identificar a orientação e densidade 

dos falhamentos o que, por sua vez, possibilitou um melhor entendimento das estruturações 

que compõem o alto de Siririzinho.  

Os meta-atributos aplicados, rede neural e fingerprint, demonstraram pouca 

eficiência no realce dos falhamentos, quando comparados aos resultados obtidos com os 

atributos de similaridade e curvatura. Esta resposta negativa é atribuída a qualidade do dado 

sísmico e a dimensão dos falhamentos, que possuem de forma geral pequenos rejeitos.    

Os dados obtidos com os processamentos sísmicos pós-stack, juntamente com os 

dados de poços, possibilitaram um melhor entendimento das estruturas que compõem o 

arcabouço tectônico e estratigráfico do alto de Siririzinho. Foi individualizado duas famílias 

de falhas, a mais antiga foi formada durante o Cretáceo Inferior com direção principal N-S, 

delimitando a sequência I (pré-rifte) e II (rifte), e a mais jovem com orientação principal 

NE-SW, que se desenvolverau durante o Albiano afetando diretamente as sequências III 

(Pós-rifte) e IV (Drifte).  

A interpretação dos horizontes sísmicos mostrou que o embasamento do alto possui 

um alinhamento N-S, e possui uma geometria em domo. Já a interpretação dos horizontes 

correspondentes ao Membro Ibura e Formação Riachuelo indicou uma deposição controlada 

pela geometria do alto e pelas estruturações desempenhadas pela movimentação 

halocinética e tectônica Albiana.  
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