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Neste trabalho foram estudadas as pressões de poros (PPs) em poços localizados numa área 
central da Bacia de Santos. A área de estudos possui 1900 km2 e localiza-se a 120 km do 
litoral do Estado de São Paulo. Nesta área ocorrem Zonas de Pressão de Poros Anormal 
(ZPA), intervalos estratigráficos caracterizados por PPs anormalmente elevadas 
(sobrepressão). Atenção especial foi dedicada à Sequência Deposicional K90 (Santoniano ao 
Campaniano), que é constituída pelas formações Juréia e Itajaí-Açu, esta última composta por 
pelitos (Folhelho-Selo) e arenitos (Reservatório Principal). Existem acumulações de gás no 
Reservatório Principal seladas pelo Folhelho-Selo, entre as quais destaca-se a Acumulação 
Principal com 800 m de espessura de zona de gás. O presente estudo objetivou quantificar as 
PPs ao longo dos poços, verificar a distribuição espacial e estratigráfica das ZPAs e elencar os 
processos que levaram ao seu desenvolvimento. Foram elaborados oito modelos 1D das PPs a 
partir do método de Eaton, que relaciona o valor das PPs com a resposta dos perfis geofísicos 
de resistividade e sônico. Os modelos obtidos foram calibrados com medidas diretas de PPs 
advindas de testes de formação, garantindo confiabilidade aos resultados. Na Sequência K90, 
foram definidas duas zonas com sobrepressão – ZPA Principal e ZPA Secundária, recobrindo 
um intervalo entre o Folhelho-Selo e o Reservatório Principal. Nas sequências mais antigas 
(K82-86 e K88), identificaram-se ZPAs de menor importância, com ocorrências localizadas, 
denominadas de ZPA-2a e ZPA-2b. A ZPA Principal engloba a Acumulação Principal de gás e 
apresenta gradiente de pressão de poros (GPP) de até 12,6 ppg (libras por galão) na zona de 
gás e 11,7 ppg no aquífero, enquanto as demais ZPAs apresentam PPs que variam entre 10,9 
ppg e 12,3 ppg, valores superiores ao gradiente de pressão hidrostática (GPH), que varia entre 
8,5 ppg e 9,5 ppg nos poços analisados. Parte da sobrepressão da ZPA Principal originou-se 
da coexistência de gás e água no reservatório, pois isso deve ter reduzido a permeabilidade 
relativa desses fluidos ao longo do tempo, retardando a equalização das pressões com o meio 
hidrostático, elevando as PPs. Devido ao contraste de densidade entre os fluidos, o GPP na 
zona de gás tornou-se maior do que o GPP do aquífero subjacente (efeito boyance), ampliando 
a sobrepressão já existente no aquífero. Algumas falhas existentes na área, atualmente 
selantes, reduziram o fluxo de fluidos e contribuíram com a manutenção da sobrepressão. 
Neste mesmo sentido, a retenção dos fluidos pelo Folhelho Selo também foi decisiva para 
manutenção da ZPA Principal ao longo do tempo. Os mesmos fatores que levaram ao 
desenvolvimento da ZPA Principal devem ter resultado no estabelecimento das demais ZPAs 
constatadas na área. 
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