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INTRODUÇÃO: 

A Bacia de Santos é uma entidade 

geotectônica localizada em território 

brasileiro, estabelecida geograficamente entre 

os Altos de Cabo Frio e Florianópolis (Figura 

1). Em sua porção norte, é delimitada pela 

Bacia de Campos; na porção sul, pela Bacia de 

Pelotas (Caldas, 2007; Moreira et al., 2007); a 

oeste, pelo planalto da Serra do Mar; e a leste, 

apresenta fronteira com o Platô São Paulo 

(Gamboa et al., 2008). 

Com mais de 350.000 km² de área total, 

é classificada como uma bacia de margem 

passiva, originada durante o Neocominiano 

(145 a 130 Ma) em decorrência de esforços de 

ruptura ocasionadores do rifteamento do antigo 

Supercontinente Gondwana, culminando na 

formação do Atlântico Sul (Fernandez & 

Santos, 2017). De acordo com Mio et al. 

(2005), a espessura do registro sedimentar 

depositado no arcabouço da bacia pode atingir 

valores de até 15 km. 

 
Figura 1. Mapa de localização da Bacia de Santos. Legenda: 

BP = Bacia de Pelotas; AF = Alto de Florianópolis; ACF = 

Alto de Cabo Frio; BC = Bacia de Campos (Souza & Sgarbi, 

2019). 

 

Ao longo das três últimas décadas, 

inúmeras descobertas petrolíferas geraram um 

interesse econômico crescente da região, com 

destaque para a identificação de 

hidrocarbonetos em arenitos turbidíticos do 

campo de Merluza (Pereira & Macedo, 1990), 

reservatórios carbonáticos albianos na porção 

sul da bacia (Fernandez & Santos, 2017) e a 
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viabilidade exploratória de reservas 

aprisionadas sob camadas evaporíticas no 

campo de Parati. Assim, o volume de 

investimentos destinados à pesquisa e à 

produção de prospectos petrolíferos aumentou 

significativamente a partir da década de 2000 

(Souza & Sgarbi, 2017). 

Relatórios recentes disponibilizados 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam a 

grande contribuição dos campos da Bacia de 

Santos na produção petrolífera brasileira, 

calculada em 2,905 milhões de barris por dia 

em 2021 (ANP, 2021). Os campos de Tupi, 

Mero e Búzios correspondem a campos 

petrolíferos ativos, voltados justamente para 

extração e explotação de hidrocarbonetos. 

Ressalta-se que os campos de Tupi e Búzios 

foram responsáveis por 31,01% e 14,26% da 

produção nacional de petróleo em 2021, 

respectivamente (Figura 2). 

Os hidrocarbonetos existentes nos 

campos enfocados por este projeto encontram-

se em reservatórios sobretudo carbonáticos, 

conhecidos por grandes heterogeneidades e 

altíssima complexidade estrutural de suas 

rochas. O controle estrutural do meio poroso 

em litotipos carbonáticos pode estar 

relacionado a diferentes processos 

diagenéticos (Lubis & Harith, 2014), incluindo 

os processos de silicificação e dolomitização.   

Nesse sentido, este estudo tem como 

objetivo a elaboração de um modelo de fácies e 

de mineralogia para as rochas carbonáticas do 

Pré-sal da Bacia de Santos com base nos dados 

dos poços de Tupi, Mero e Búzios. Até o 

presente momento, foi realizada a análise de 

fácies com base em testemunhos (plugs) 

retirados desses locais. Assim, será possível 

compreender de maneira mais clara o impacto 

dos processos de silicificação e dolomitização 

nos aspectos de porosidade e permeabilidade 

dos reservatórios em questão. 

 

 

Figura 2. Evolução da produção petrolífera em milhões de 

barris por dia (Mbbl/d) dos cinco maiores campos produtores da 

Bacia de Santos ao longo dos últimos cinco anos (ANP, 2021). 

 

METODOLOGIA: 

 As etapas até então aplicadas 

consistiram do levantamento bibliográfico e 

compilação de dados; a seleção dos poços 

petrolíferos e solicitação de dados técnicos à 

ANP; e a análise de fácies. 

 Num primeiro momento, a pesquisa 

bibliográfica foi executada visando a 

compreensão acerca dos ambientes 

deposicionais carbonáticos observados na 

Bacia de Santos, com enfoque nos campos de 

Tupi, Mero e Búzios. Nesse contexto, foram 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

consultados artigos que estabelecem um 

modelo de classificação para os litotipos 

locais, com grande destaque para o de Gomes 

et al. (2020); estudos que explicam os 

mecanismos de formação de esferulitos e 

shrubs, estruturas observadas nas fácies em 

questão (Mercedes-Martín et al., 2021); 

trabalhos que buscam explicar os impactos da 

silicificação e dolomitização em reservatórios 

sedimentares (Davies & Smith, 2006; Machel, 

2004; You et al., 2018, Ngia et al., 2019, entre 

outros), e, por fim, estudos que correlacionam 

as fácies identificadas a paleoambientes 

deposicionais (Netto et al., 2022). 

 Na etapa seguinte (ainda em 

andamento), testemunhos e amostras de calha 

contidas em pastas de poços (plugs) foram 

analisados, tomando como base a classificação 

de fácies desenvolvida por Gomes et al. (2020) 

para carbonatos depositados em sistemas 

lacustres da Formação Barra Velha, na Bacia 

de Santos (Figura 3). Nesse contexto, as 

litofácies estão sendo descritas de acordo com 

sua coloração, textura, cimentação, estrutura 

(tipo e natureza dos grãos), matriz e conteúdo 

detrítico. 

 

Figura 3. Diagrama ternário com os grupos de 

classificação de fácies geradas in situ na Formação Barra 

Velha (Gomes et al., 2020). 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Até o presente momento, as amostras 

obtidas dos poços 4-BRSA-711-RJS e 9-LL-

30-RJS, situadas no campo de Tupi, foram 

completamente descritas. Nesse panorama, 

identificou-se, no primeiro poço, as fácies 

spherulitic shrubstone with mud (mais 

presente), shrubby spherulitestone with mud, 

muddy spherulitestone, spherulitic mudstone, 

shrubby spherulitestone e spherulitic 

shrubstone (Figura 4), em profundidade 

compreendida entre 4971,35 e 4974,45 m. Já 

no segundo poço, praticamente todas as fácies 

estabelecidas por Gomes et al. (2020) foram 

observadas, com destaque para as de shrubby 

spherulitestone with mud e de muddy 

spherulitestone (Figura 5); os intervalos 

abrangidos consistiram de 5063,05 a 5069,30 

m e de 5094,20 a 5107,90 m.  
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Figura 4. Algumas litofácies encontradas no poço 4-BRSA-

711-RJS. (A) spherulitic shrubstone with mud; (B) spherulitic 

shrubstone; (C) muddy spherulitestone; (D) shrubby 

spherulitestone. 

 

 

Figura 5. Principais litofácies observadas no poço 9-LL-30-

RJS. (A) e (B) shrubby spherulitestone with mud com marcas 

evidentes de silicificação; (C) e (D) muddy spherulitestone. 

 

Com base nas litofácies obtidas e sua 

correlação com a profundidade em que se 

encontram nos poços, serão construídas seções 

colunares com o auxílio de softwares 

adequados, a exemplo do Petrel, desenvolvido 

pela empresa estadunidense Schlumberger. 

Através delas, será possível analisar de 

maneira mais concreta e fundamentada a 

distribuição de litofácies nos campos 

estudados, inferindo assim possíveis processos 

sedimentares e modelos deposicionais 

envolvidos em sua formação. Tais modelos, 

mesmo que simples, têm sua relevância, visto 

que há poucos trabalhos publicados acerca 

desse assunto na Bacia de Santos. 

 

CONCLUSÕES: 

A partir das análises de fácies 

realizadas em plugs obtidos nos poços 4-

BRSA-711-RJS e 9-LL-30-RJS, ambos 

localizados no campo de Tupi, na Bacia de 

Santos (Brasil), pôde-se identificar diversas 

das fácies estabelecidas por Gomes et al. 

(2020) para carbonatos depositados em 

sistemas lacustres da Formação Barra Velha. O 

poço 4-BRSA-711-RJS possui maior 

predominância da fácies spherulitic 

shrubstone with mud, enquanto que o poço 9-

LL-30-RJS apresentou mais amostras 

correspondentes às fácies shrubby 

spherulitestone with mud e muddy 

spherulitestone. 

Os dados obtidos serão utilizados para 

a produção de seções colunares a partir do 

software Petrel, a fim de expor a distribuição 

de fácies ao longo dos poços estudados. A 

partir delas, será possível também propor 

modelos deposicionais e processos 

sedimentares atuantes durante a formação das 

litologias observadas.  
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Ressalta-se que o projeto ainda está em 

desenvolvimento, de modo as considerações 

finais aqui expostas correspondem a apenas 

um dos objetivos a serem atingidos por este 

estudo. Como supracitado, avaliar o impacto 

dos processos de silicificação e dolomitização 

na porosidade e permeabilidade dos 

reservatórios de hidrocarbonetos de natureza 

sobretudo carbonática do pré-sal na Bacia de 

Santos é a meta final deste trabalho.  
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