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INTRODUÇÃO 

A Bacia de Santos é um extenso arcabouço tec-
tônico de acumulação sedimentar com mais de 350 
mil km² em área, localizado na margem leste do ter-
ritório brasileiro, e estabelecido entre os Altos de 
Cabo Frio e Florianópolis (Gomes et al., 2020).  

A exploração petrolífera na Bacia de Santos, 
iniciada na década de 1970, sempre mostrou um ele-
vado potencial para a acumulação de reservas de hi-
drocarbonetos nesta bacia (Pereira et al., 1986). 

Nas últimas décadas, com o avanço da explora-
ção petrolífera na bacia, que culminou na descoberta 
de gigantescas reservas de óleo leve e gás natural na 
camada do pré-sal em 2006, os estudos geológicos 
no âmbito da Bacia de Santos avançaram intensa-
mente (Carminatti et al., 2009). 

Grande parte dessas reservas estão acumuladas 
em estruturas carbonáticas da Formação Barra Velha 
(FBV), situadas na seção aptiana da Bacia de Santos. 
O registro geológico desses reservatórios é marcado 
por feições e texturas carbonáticas complexas e he-
terogêneas (Wright & Barnett, 2015; Gomes et al., 
2020), que desafiam a comunidade científica. 

O amplo interesse pelos carbonatos do pré-sal 
tem seu fundamento, visto que esses reservatórios 
são responsáveis por quase 75% da produção petro-
lífera nacional (ANP, 2022), fazendo deles o grande 
berço desta intrigante província petrolífera. 

Neste trabalho, propomos a aplicação de atribu-
tos petrofísicos para auxiliar no reconhecimento de 
intervalos diageneticamente impactados. A meta é 
desenvolver uma análise multiescalar de dados do 
pré-sal na Bacia de Santos, com o objetivo de cons-
truir modelos preditivos e contribuir com o entendi-
mento da evolução geológica desses reservatórios. 

METODOLOGIA 

A base de dados utilizada neste trabalho é cons-
tituída por perfis do tipo “wireline logging” de um 
poço do Campo de Bacalhau, localizado na porção 
central da Bacia de Santos (Figura 1).  

 
Figura 1: Mapa de Localização da Área de Estudo. O po-
lígono verde evidencia a distribuição da área do pré-sal. 
Dados: BDEP/ANP. 

Esses dados incluem desde perfis geofísicos 
convencionais, como raios-gama (GR), densidade 
(RHOB), neutrônico (NPHI), sônico (DT) e resisti-
vidade (ILD), até perfis especiais, como os de resso-
nância magnética nuclear (NMR).  

O conjunto dos dados integra ainda uma cole-
ção de lâminas delgadas, oriundas de amostras late-
rais e testemunhos do poço, que foram utilizadas na 
descrição litológica de microfácies do reservatório. 
As lâminas foram tingidas com resina epóxi azulada 
para ressaltar a visualização da estrutura porosa nas 
amostras (Ruzyla & Jezek, 1987). 
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Adicionalmente, foram solicitadas também aná-
lises laboratoriais (Routine Core Analysis – RCA), 
compreendendo dados de petrofísica básica e mine-
ralogia, adquiridos de metodologias analíticas reali-
zados exclusivamente em amostras laterais. 

A metodologia adotada para a classificação pe-
trofísica considerou as flow units (FUs), unidades 
definidas como contínuas vertical e lateralmente, 
com características geológicas e petrofísicas correla-
tas, que impactam diretamente no fluxo dos fluidos 
no interior dos reservatórios (Ebanks, 1987; Amafu-
ele et al., 1993). 

As FUs, quando aliadas a outras poderosas fer-
ramentas geofísicas, como perfis de ressonância 
magnética nuclear (NMR), são capazes de fornecer 
informações relevantes quanto à caracterização de 
micro e macroporosidades, além de permitirem a 
quantificação, em termos petrofísicos, de diferentes 
padrões de fluxo e armazenamento de fluidos em re-
servatórios (Ebanks, 1987). 

Para a determinação das FUs, o primeiro passo 
envolve a discretização dos valores indicadores das 
zonas de fluxo (FZI), executada através do Gráfico 
do Acúmulo da Permeabilidade Normalizada, con-
forme apresentado na Figura 2. 

O parâmetro FZI é dependente de variáveis pe-
trofísicas, como a permeabilidade (k) e a porosidade 
efetiva (Φe) da formação, as quais são integradas no 
Índice de Qualidade do Reservatório (RQI), como 
expresso na Equação 1. 
 

 

 
(1) 

 
Figura 2: Discretização dos valores de log(FZI). 

Para a definição dos valores de cutoff do 
log(FZI), os dados de porosidade efetiva devem ser 
normalizados, conforme a Equação 2. Desse modo, 
é possível definir o FZI, relacionando o parâmetro 
RQI com a porosidade efetiva normalizada (Φz), de 
acordo com a Equação 3. 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

Definidos os parâmetros RQI e porosidade efe-
tiva normalizada (Φz), as FUs podem ser descritas 
através da metodologia proposta por Amafuele et al. 
(1993), tendo como base a relação entre RQI e Φz. 
Para isso, foram empregados dados de porosidade 
efetiva e permeabilidade, obtidos a partir de amos-
tras laterais do poço analisado, que foram fornecidas 
em regime de convênio pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Após definidos os ajustes dos cutoffs do 
log(FZI), o passo seguinte abrange a propagação 
desses resultados para todo o intervalo da FBV no 
poço, considerando agora os dados obtidos através 
de leituras geofísicas de perfuração. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos resultados obtidos na propagação 
vertical dos valores de FZI, o intervalo da FBV no 
poço em questão foi subdividido em quatro FUs, ca-
tegorizadas conforme o procedimento de discretiza-
ção dos valores de log(FZI).  

Com base na correlação entre seus diferentes 
comportamentos petrofísicos, as FUs podem ser ava-
liadas considerando aspectos como a qualidade do 
reservatório. Desse modo, a FU1 corresponde aos pi-
ores intervalos reservatórios, ou simplesmente inter-
valos não-reservatórios, ao passo que a FU4 é defi-
nida como possuidora dos melhores intervalos reser-
vatórios, tendo em conta fatores como a capacidade 
de armazenamento e fluxo dos fluidos nessas unida-
des (Amafuele et al., 1993).  

Nesse sentido, conforme ilustra a Figura 3, os 
melhores intervalos reservatórios (FU3 e FU4), usu-
almente apresentam altos valores de porosidade e 
permeabilidade, ao passo que os piores reservatórios 
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(FU1 e FU2), são definidos pelos menores intervalos 
permo-porosos.  

 
Figura 3: Relação entre porosidade e permeabilidade em 
dados de poço. Nota-se a visível estratificação no 
comportamento petrofísico das FUs. 

Essas características são perceptíveis com mai-
ores detalhes na Figura 4, que ilustra o empilha-
mento vertical das FUs, em conjunto com a interpre-
tação litológica e as respostas geofísicas registradas 
no poço. 

 
Figura 4: Composição petrofísica do Poço A, contendo 
os perfis geofísicos medidos e calculados para o poço. A 
última track indica a distribuição vertical das FUs.  

De modo geral, constata-se que os piores inter-
valos do reservatório estão situados na porção mais 
basal do reservatório, usualmente em profundidades 
superiores a 5900m. Nesses intervalos, além de pre-
dominarem as FUs 1 e 2, indicativos de reservatórios 
de baixa qualidade, verifica-se ainda que a permea-
bilidade e a porosidade apresentam discreta redução, 
bem como a presença de fluidos livres (NMRFF). 
Esse parâmetro representa o volume de fluidos que 

estão livres para fluir no dentro de um reservatório 
(Kwak et al., 2018). 

Integrando as análises dos fluxos aos dados mi-
neralógicos, conclui-se que os intervalos indicados 
pelas FUs 1 e 2, que, por sua vez possuem intervalos 
permo-porosos mais reduzidos, apresentam as maio-
res concentrações de sílica e dolomita, e em geral, as 
mais baixas concentrações de calcita. 

Nesse sentido, considerando os efeitos diagené-
ticos associados a esses carbonatos, interpreta-se que 
a calcita primária existente nessas rochas foi pro-
gressivamente substituída por processos diagenéti-
cos de silicificação pervasiva ou dolomitização (Fi-
gura 5A e B), ocorridos nesses litotipos.  

Esses eventos diagenéticos ocorrem continua-
mente no contexto geológico, e geralmente, são as-
sociados a sucessivos ciclos de exposição meteórica 
e compactação (Mazzullo, 2004).  

Sendo assim, as rochas são submetidas a condi-
ções extremas, e que geralmente são acompanhadas 
da percolação de fluidos hidrotermais, relacionados 
à ocorrência de falhas ou fraturas. Juntos, esses fato-
res atuam na recristalização de minerais, na cimen-
tação de componentes secundários, na cristalização 
de novos componentes (neomorfismo), ou mesmo na 
completa substituição de elementos preexistentes 
(Herlinger et al., 2017; Lima & De Ros, 2019). 

 
Figura 5: Feições diagenéticas observadas nas amostras 
classificadas: A) Flow Unit 1: silicificação pervasiva, 
microfraturamento e estruturas reliquiares de dissolução 
em feições estromatolíticas (//PP). B) Flow Unit 2: 
Laminito esferulítico com argila magnesiana (seta verde) 
parcialmente substituída por dolomita romboédrica. 
Microfraturamento indicado pela seta amarela (//PP). C) 
Flow Unit 3:Esferulitito parcialmente silicificado (seta 
amarela) e com texturas de dissolução (seta vermelha) 
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(//PP). D) Flow Unit 4: Grainstone esferulítico com 
porosidade preservada (seta vermelha) (//PP). 

As principais feições diagenéticas observadas 
nos reservatórios do poço analisado foram a dolomi-
tização, e acima de tudo a silicificação. Lima & De 
Ros (2019), baseados em estudos realizados na Ba-
cia de Campos, sugeriram que esses dois processos 
são associados, uma vez que a dolomitização ocor-
reria logo após a silicificação, que por sua vez, seria 
desencadeada pela ação de fluidos hidrotermais ad-
vindos de atividades vulcânicas.  

 
Figura 6: A) Calcedônia esferulítica (seta vermelha) 
obliterando a porosidade primária em estromatólito ar-
borescente (XPL). B) Esferulititos cimentados por quar-
tzo microcristalino (seta vermelha) e dolomita (seta ama-
rela) (XPL). C) Porosidade do tipo growth-framework em 
estromatólito (shrubstone) (//PP). D) Estromatólito esfe-
rulítico com porosidade interpartícula preservada (seta 
verde) (XPL). 

Com base na hipótese sugerida por Lima & De 
Ros (2019), é aceitável concluir que o vulcanismo 
teria relação com a silicificação da porção basal do 
poço, uma vez que logo abaixo destes reservatórios 
foram descritos basaltos e fragmentos ígneos oriun-
dos da Formação Camboriú, cuja gênese é atribuída 
à ruptura do Atlântico Sul (Mohriak, 2003; Moreira 
et al., 2007).  

A dolomitização, no entanto, pode ter duas gê-
neses principais: (1) a primeira associada a condi-
ções de diagênese precoce, relacionada com a disso-
lução e substituição de argila magnesiana em lami-
nitos, e (2) a segunda relativa a eventos diagenéticos 
tardios, vinculados a dinâmicas de fraturamento e si-
licificação (Herlinger et al., 2017). 

Além de silicificação pervasiva, verificam-se 
também ocorrências de cimentação por quartzo 

microcristalino e calcedônia esferulítica, conforme 
ilustrado nas Figura 6A e Figura 6B. 

Em geral, tanto a dolomitização quanto a silici-
ficação promovem impactos significativos no es-
paço poroso dos reservatórios nas amostras analisa-
das. No entanto, algumas feições diagenéticas pos-
suem efeito antagônico, e acabam originando poro-
sidades secundárias nessas rochas, a exemplo da dis-
solução de constituintes primários (Figura 5A e C). 

Além disso, como ocorre usualmente em estru-
turas calcíticas fasciculares comuns em estromatóli-
tos, os shrubs, o próprio padrão de crescimento das 
estruturas minerais também atua na construção de 
espaço poroso nessas rochas, em especial as porosi-
dades do tipo growth-framework (Choquette & Pray, 
1970; Figura 6C). 

O histograma da Figura 7 indica a frequência 
relativa das litofácies descritas nos respectivos inter-
valos das FUs. Conforme consta, a FU4, considerada 
como detentora dos melhores reservatórios, é for-
mada essencialmente por laminitos e estromatólitos.  

 
Figura 7: Histograma comparativo indicando a abun-
dância relativa das litofácies nas FUs. 

Os reservatórios de pior qualidade (FU1), aqui 
interpretados como os mais impactados pela diagê-
nese, são dominados por silexitos, que contituem li-
tofácies de extrema recristalização diagenética. 

Esses resultados são convergentes com os resul-
tados obtidos por Rebelo et al. (2022), que identifi-
caram shrubstones (estromatólitos) e grainstones in-
traclásticos como FUs indicativas dos melhores re-
servatórios em carbonatos da Bacia de Santos. 

A ocorrência de laminitos entre os reservatórios 
mais prolíficos, embora não seja esperado, pode ter 
relação com implicações diagenéticas positivas no 
reservatório, visto que esses litotipos são bastante 
susceptíveis à dissolução ou substituição por outros 
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componentes (Herlinger et al., 2017), o que poderia 
explicar os altos índices permo-porosos encontrados 
nestas rochas. 

CONCLUSÕES 

O presente estudo se mostrou eficiente ao 
analisar a relação existente entre os aspectos petrofí-
sicos e os processos diagenéticos, associados à com-
plexa evolução geológica desses carbonatos. 

Os resultados alcançados revelam que, para 
uma avaliação ainda mais robusta e eficiente, su-
gere-se a integração desses dados com outras ferra-
mentas mais avançadas, empregando técnicas de ma-
peamento mineralógico (QEMSCAN), além do uso 
de técnicas de perfilagem por espectroscopia de cap-
tura elementar (ECS). 

Nesse sentido, é possível detalhar, em dife-
rentes escalas, a distribuição das variações mineraló-
gicas e de seus impactos petrofísicos sobre esses 
complexos reservatórios. 
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