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RESUMO: Desde o início do século, os reservatórios do Pré-Sal das bacias da margem leste 
brasileira são os maiores alvos da indústria de óleo e gás no Brasil. Por se tratar de uma região 
profunda, coberta por uma espessa camada salina, o imageamento sísmico é um grande 
desafio. Apesar de todos os cuidados com a aquisição e os mais modernos algoritmos de 
processamento, existem regiões onde a qualidade do sinal ainda é precária. Este trabalho tem 
como objetivo discutir os problemas causados pelos domos e overhangs salinos no 
imageamento sísmico utilizando um modelo de velocidade de tomografia sísmica de dados da 
Bacia de Santos. O processamento sísmico aplicado ao dado teve como objetivo o 
imageamento das interfaces sub-sal, utilizando a migração TTI e um filtro inverso Q. A função 
de velocidade levou em consideração parâmetros anisotrópicos não considerando a camada 
de sal como constante, mas não contemplou com fidelidade as estratificações no sal, 
ocasionada pela alternância entre os sais com diferentes velocidades, basicamente formados 
por halita e anidrita. Utilizando algoritmos de Ray-Tracing foi possível plotar mapas de Hit-
Count e delimitar as melhores e piores regiões imageadas na camada da base do sal. Como 
era esperado, regiões com mergulho acentuado e próximas a grandes domos salinos 
apresentaram menores contagens de raios. Foi constatado também que nas áreas onde 
existem grandes overhangs e “línguas” sedimentares, os raios ficam aprisionados na complexa 
geometria formada pelo corpo e não retornam para a área dos receptores. Visando uma maior 
verossimilhança com a realidade foi proposto um refinamento da função de velocidade ao 
longo da camada de sal, evitando a suavização necessária para a migração e enaltecendo as 
estratificações internas da camada salífera. Para este refino foram utilizados os perfis dos 
poços da região para obter a porcentagem média de cada tipo de sal na área de estudo. Essa 
informação foi fundamental para a construção e controle de qualidade das estratificações no 
sal para o novo modelo de velocidade. Com a velocidade refinada, todo a análise de 
iluminação da base do sal foi refeita, apontando regiões de melhorias e pioras pontuais nos 
mapas de Hit-Count. A média da contagem de raios para ambos os cenários é similar, mas em 
análises regionais apontam regiões onde a interface analisada apresenta um imageamento 
subestimado e superestimadas. Baseado nessas análises foram apresentadas regiões onde o 
refino da velocidade poderia otimizar o trabalho do intérprete. 
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