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INTRODUÇÃO: 

O Pré-Sal brasileiro é uma sequência de rochas sedimentares localizadas na margem do Atlântico Sul e 

engloba uma enorme reserva de óleo e gás natural.  A exploração offshore dos campos do Pré-Sal teve início em 

2010 com a implementação do Campo de Tupi, na Bacia de Santos. Atualmente é responsável por 

aproximadamente 70% da produção brasileira de óleo e gás natural, sendo reservas de alto valor comercial e de 

excelente qualidade. Segundo dados do boletim da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), em 2021, a produção média anual de petróleo foi de 2,905 milhões de barris/dia sendo 2,103 milhões de 

barris oriundos das reservas do Pré-Sal.  

A Bacia de Santos se estende por cerca de 350 mil quilômetros quadrados e está inserida em um contexto 

tectônico e estratigráfico que possibilita a geração e acumulação das maiores reservas de hidrocarbonetos do 

Brasil. O objeto de estudo é a Formação Barra Velha que corresponde a unidade do Pré-Sal na Bacia de Santos. 

Esta formação é de idade Aptiana e se enquadra na estratigrafia no estágio Alagoas, cuja base é delimitada pela 

inconformidade Pré-Alagoas (Moreira et al. 2007) e o limite superior definido pela Formação Ariri, composta por 

evaporítos que registra a incursão marinha inicial posterior a fase sag (Davison et al. 2012). A configuração 

tectônica e estratigráfica da Fm. Barra Velha e da Fm. Ariri cria uma armadilha mista ideal para acumulação de 

hidrocarbonetos. 

O ambiente deposicional das rochas do Pré-Sal apresentam feições características de carbonatos 

microbiais em um ambiente continental lacustre, típicos de bacias do tipo rifte no Atlântico Sul (Carminatti et al., 

2008, 2009), tais feições foram descritos por Dias (2005) nas Bacias de Campos e Santos. Neste contexto tectônico 

o Pré-Sal se dá de maneira complexa e heterogênea, cuja compreensão da sucessão estratigráfica é essencial para 

localizar as melhores reservas. Diante da complexidade do sistema, Wright and Barnett (2015) propõem uma 

ciclicidade entre as principais fácies presentes na Formação Barra Velha, na Bacia de Santos.  
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Além disso, a intensa diagênese pós e sin-deposicionais modifica a fábrica carbonática e influencia 

diretamente na porosidade e permeabilidade das rochas (Lima e De Ros, 2019). Tosca and Wright (2015) pontuam 

a geração de porosidade secundária como produto da diagênese e que são comumente observados nas rochas do 

Pré-Sal. Dolomitização, cimentação, dissolução e recristalização são decorrentes dos processos diagenéticos 

presentes nas sucessões da Fm. Barra Velha e estão diretamente ligados com o contexto tectônico e com o 

fraturamento hidráulico (Herlinger Jr. et al., 2017). 

Diante disso, o trabalho tem como objetivo a análise micro e macroscópica das amostras de rochas da Fm. 

Barra Velha, evidenciando as principais feições resultantes dos processos diagenéticos e relacionar com as 

características petrofísicas. A partir da aquisição de dados de porosidade e permeabilidade, juntamente com a 

classificação composicional das rochas e dos constituintes diagenéticos, o objetivo final do estudo é buscar 

padrões dessas variáveis que condicionam um bom reservatório de hidrocarbonetos. 

METODOLOGIA: 

O estudo foi direcionado primeiramente para uma revisão bibliográfica com o objetivo de compreender o 

contexto tectônico, estratigráfico e deposicional no qual a Bacia de Santos está inserida. O entendimento destes 

condicionantes é de extrema importância visto que os valores de porosidade e permeabilidade das rochas 

carbonáticas estão intrinsecamente relacionados ao contexto geológico que a bacia foi gerada. Em seguida, a 

descrição de macroscópica de 131 plugs amostrados da Bacia de Santos do Pré-Sal brasileiro. A descrição 

microscópica foi realizada em 53 lâminas delgadas com o auxílio do microscópico petrográfico do laboratório do 

Cepetro (UNICAMP), além disso nestas lâminas foram tiradas medidas quantitativas dos diâmetros de esferulitos, 

shrubs e espessuras de fraturas e lineações, ambas usando o software Inkscape. 

A descrição macroscópica teve como objetivo definir alguns parâmetros como granulometria, variação de 

coloração e textura, fraturas, presença de grãos maiores, tipos e tamanhos de poros, lineações e contato entre 

camadas. Uma análise mais criteriosa é realizada a partir da lâmina petrográfica, no qual algumas seções 

específicas foram selecionadas. Desta maneira, foi possível definir os 

principais constituintes, o tipo de cimento, a orientação dos cristais, o 

tipo de porosidade predominante e o contato entre os grãos. 

Os aspectos petrofísicos contou com a medição de propriedades 

como porosidade e permeabilidade de 131 amostras feitas no 

Laboratório de Métodos Miscíveis de Recuperação (LMMR) do Centro 

de Estudos de Petróleo da Unicamp (CEPETRO), utilizando o porosímetro 

Ultrapore-300 (software UltraPore300) e o permeâmetro UltraPerm 500 

(software WinPerm) (figura 1). A quantificação dos parâmetros 

petrofísicos utilizando esta metodologia necessita de dados de entrada 

como a massa, o comprimento e a espessura de cada amostra. Sendo 

assim, uma balança analítica digital e um escalímetro do laboratório foram utilizados. 

Figura 1: Porosímetro e Permeabilímetro 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir de análises petrográficas, foram identificados três principais componentes nas rochas 

carbonáticas da Fm. Barra Velha: shrubs, esferulitos e lâminas argilosas de escala milimétrica (Wright and Barnett, 

2015). Além disso, outra feição observada nas amostras são os constituintes primários que influenciam 

diretamente nas características petrofísicas das rochas, como o caso dos minerais silicatados de composição 

magnesiana (estevensita, querolita e talco) que estão relacionados com a porosidade secundária vistas nas 

lâminas petrográficas do estudo e documentada por Tosca e Wright (2015) nos carbonatos do Pré-Sal.  

A porosidade e permeabilidade das rochas também é influenciada diretamente por processos 

diagenéticos como a dolomitização, silicificação, dissolução e neomorfismo. A silicificação é comumente 

observada nas rochas carbonáticas da Fm. Barra Velha (Teboul, 2019) e no estudo é registrado através da grande 

variedade de cimentos silicosos vistos nas amostras. Este processo resulta no preenchimento da porosidade 

primária por cimento de sílica que aparece 

circundando os poros como mostrado na figura 2.  

A porosidade secundária nas rochas 

carbonáticas ocorre principalmente a partir da 

dissolução da matriz argilosa. O constituinte 

primário (argilito com composição de estevensita) 

são comumente substituídos por calcita e dolomita 

e observados na maioria das lâminas petrográficas do estudo. A cimentação por calcita e dolomita resulta em 

rochas com baixa porosidade, entretanto aumentada pelo desenvolvimento de porosidade secundária através da 

dissolução da argila (Lima e De Ros, 2019). Além da dissolução, outros mecanismos são responsáveis pela geração 

de porosidade secundária como o fraturamento e a diagênese nos carbonatos, resultando em uma distribuição 

heterogênea das porosidades interpartícula, intrapartícula, vugular e/ou móldica (Lima e De Ros, 2019). A figura 

3 mostra os tipos de porosidade observados nas amostras do estudo, as regiões em azul e indicado pela seta 

vermelha representa os poros presentes nas lâminas (imagens com nicóis descruzados). 

 

Figura 3: a) Porosidade interpartícula- grãos de esferulitos b) Porosidade (secundária) móldica em um grão bioclástico. c) Porosidade 
(primária) growth-framework em Shrubs. d) Porosidade (secundária) intrapartícula em esferulito. 

A caracterização composicional do tipo de cimento observado nas amostras foi realizada através de 

lâminas delgadas. A maioria das amostras analisadas existe uma predominância da cimentação de sílica e 

dolomita, decorrentes dos processos diagenéticos de silicificação e dolomitização. A sílica como cimento da rocha 

Figura 2: Porosidade Primária preenchida por cimento de sílica. 
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é vista em quatro variações com predominância do tipo chert e de cristais euédricos de quartzo. Em menor 

proporção, a sílica do tipo amorfa (de coloração alaranjada em nicóis descruzados) e do tipo calcedônia que possui 

um hábito fibroso. O processo de silicificação ocorre em etapas segundo a evolução da diagênese, a sequência em 

direção do grão-poro inicia com a cimentação de chert, em seguida a calcedônia, grãos euédricos de quartzo e a 

última etapa a sílica amorfa que ocorre preenchendo totalmente ou parcialmente o espaço poroso restante. 

A cimentação por dolomita ocorre em diferentes estágios e morfologias nas amostras analisadas, sendo 

uma característica recorrente da fase Sag do Pré-Sal. Uma feição típica desse tipo de cimento presente nas lâminas 

é a substituição mimerquítica da estevensita pela dolomita. A dolomita substitui a estevensita preservando o 

hábito lamelar das argilas. Esta feição está associada com a perda de espaço poroso (Herlinger Jr et al., 2017).  

A relação porosidade e permeabilidade obtida pelo porosímetro e permeâmetro utilizando as amostras 

citadas estão dispostos nos gráficos 1, 2 e 3 que 

relacionam essas variáveis. A divisão das amostras foi 

realizada dada a diferença dos campos oriundos dessa 

amostragem, entretanto por motivo de sigilo de 

informação os campos não podem ser divulgados.  

A partir da análise do gráfico 1, observa-se que os 

valores de porosidade se concentram em torno de 10 a 

20%, o que é coerente com os dados presentes na 

literatura com as litologias presentes na Fm. Barra Velha 

(Herlinger Jr et al., 2017). Essa seção contou com a análise de 60 amostras e compreendem principalmente a 

classificação composicional de rochas intraclásticas, intervalo de retrabalhamento, e em menor quantidade 

algumas seções in situ composta por shrubs, esferulitos, argilo-minerais e de composição carbonática (dolomita).  

O gráfico 2 apresenta uma maior dispersão dos 

intervalos de porosidade, com valores que se concentram em 

torno de 15 a 25%. Nesta análise foram utilizadas 30 amostras 

cuja classificação composicional é predominante shrubs e 

esferulitos (possível seção in situ), com menor proporção de 

seção intraclástica e de granulometria muito fina. A análise foi 

feita somente em plug, o que dificulta a confirmação da 

composição principal.  

Gráfico 3 apresenta 41 amostras com elevada 

dispersão dos valores de porosidade e menor variação nos 

valores de permeabilidade, concentrando os dados entre 

10 a 100 mD. Em relação a porosidade, a maioria das 

amostras se enquadram entre 10 a 15%. 

Figura 4: Gráfico 1 

Figura 5: Gráfico 2 

Figura 6: Gráfico 3 
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CONCLUSÕES: 

A qualidade de um reservatório que seja financeiramente viável de exploração está diretamente 

relacionada com a quantificação dos dados petrofísicos das rochas. Segundo os dados obtidos, é possível fazer 

associações de composição faciológioca com os dados petrofísicos. A partir do gráfico 1 as fácies classificadas com 

composição predominante de Shrubs (Shr) são as que apresentam melhores valores de porosidade e 

permeabilidade associados. As fácies intraclásticas packstone (intra_pack) apresentaram uma tendência para 

menores valores de permeabilidade e as classificadas em intraclásticas grainstones (intra_grain) a maior 

variabilidade de ambos os parâmetros medidos.  

No gráfico 2 pode ser observado que as fácies que apresentam os melhores valores de porosidade e 

permeabilidade são as classificadas com predominância de Shrubs e as de granulometria muito fina, rochas que 

macroscopicamente não foi possível individualizar os grãos. Para estes dados só foi possível a descrição 

macroscópica, logo a confirmação da classificação de fáceis seria possível somente com as lâminas petrográficas. 

Ao analisar o gráfico 3, as fáceis de composição predominante de Shrubs também resultaram em valores altos de 

porosidade e permeabilidade associados, porém as demais fácies visualmente não apresentam nenhuma 

correspondência em ambos os parâmetros. Dentre os gráficos analisados, o terceiro foi o que apresentou a menor 

variabilidade da permeabilidade, a maioria das amostras resultaram em valores compreendidos entre 10 a 100mD.  

Diante do estudo proposto, é possível compreender algumas relações dos dados petrofísicos com os 

constituintes primários e diagenéticos das rochas do Pré-Sal. Entretanto, como trata-se de um sistema complexo 

e heterogêneo algumas variáveis não se relacionam diretamente, sendo necessário uma divisão mais específica 

para cada seção analisada visto que os condicionantes diagenéticos e estruturais influenciam diretamente na 

variabilidade dos dados.  
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