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RESUMO: A descrição de testemunhos e afloramentos fornece informações essenciais ao 
entendimento de ambientes e sistemas deposicionais. A qualidade do registro de informações 
extraídas a partir da descrição sequencial de testemunhos é de extrema importância na 
realização de correlações estratigráficas, interpretações ambientais e calibração de perfis 
geofísicos, atividades que demandam o uso de diferentes ferramentas de software. O sistema 
Strataledge®, em plataforma mobile e desktop, define uma forma de descrição sistemática de 
testemunhos e afloramentos, e orienta a aquisição de dados de rocha em formatos passíveis 
de serem integrados nos modelos de reservatórios. A ferramenta utiliza uma base de 
conhecimento com mais de mil termos de descrição petrográfica e estratigráfica formalmente 
definidos através de uma ontologia de domínio, associados a ícones que representam 
visualmente as feições geológicas representadas. A ontologia resulta da pesquisa aprofundada 
na literatura da área e validação por uma dezena de especialistas em Sedimentologia e 
Estratigrafia. O sistema define ainda um formato e workflow de descrição que orienta o geólogo 
na captura de informações de litologia, estrutura, textura, geometria, fósseis e tipos de contatos 
entre unidades. É permitida a descrição abrangente de rochas sedimentares e ígneas ou 
metamórficas, e sua integração com descrições petrográficas, perfis geofísicos, fotos de 
lâminas delgadas e de testemunhos, arquivos de áudio, vídeo e documentos. Além disso, são 
oferecidos um conjunto de ferramentas de busca de feições geológicas ao longo dos intervalos 
descritos, ajustes de profundidade e correlação, assim como diversas alternativas de 
visualização dos dados sob análise. Este trabalho descreve estudos de reservatórios 
localizados no sul da Bacia de Campos, correspondentes a depósitos turbidíticos cretácicos 
compostos por arenitos finos a médios, com conglomerados e lutitos subordinados. O sistema 
permitiu eficiente integração das descrições dos testemunhos com perfis geofísicos, descrições 
petrográficas, fotos de lâmina delgada e de testemunho, facilitando a interpretação da 
distribuição de fácies no arcabouço sismo-estratigráfico da área. Os dados são apresentados 
na forma de colunas, ancorados à sua profundidade, e podem ser manipulados para atender as 
preferências do usuário. O banco de dados pode ser eficientemente pesquisado e examinado, 
tornando o sistema uma poderosa ferramenta de interpretação geológica. Relatórios visuais 
são gerados automaticamente para exportação, evitando o comumente grande consumo de 
tempo dedicado à organização dos resultados. As características do sistema Strataledge® 
garantem uma maior eficiência no processo de descrição de afloramentos e testemunhos, 
assim como na organização e apresentação de resultados, fornecendo uma sólida base de 
dados para análise e interpretação de reservatórios. 
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