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Interpretação e Mapeamento dos Sistemas Petrolíferos da Bacia de Santos

Apresentação

E

m 15 de outubro de 2001, foi celebrado contrato entre a Agência Nacional do Petróleo -

ANP e a Universidade Estadual Paulista - UNESP para executar projeto intitulado “Interpretação
e Mapeamento dos Sistemas Petrolíferos da Bacia de Santos”, através do estudo das rochas –
geradora, reservatório e selante – e das trapas, que constituem os elementos essenciais do sistema
petrolífero, bem como da análise dos mecanismos que inter-relacionam estes elementos, visando
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entender a origem e a evolução das acumulações de óleo e gás e o potencial exploratório da
bacia. O estudo foi efetuado no Laboratório de Estudos de Bacias - LEBAC, pertencente ao
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o pacote Geoframe (IESX, WellEdit, GeoViz, InDepth, Synthetics) da Geoquest-Schlumberger.
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