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RESUMO: A Formação Ariri é uma sequência salífera de idade Cretácea/Neoaptiana da Bacia 
de Santos depositada em ambiente pós-rifte transicional marinho restrito com uma alta taxa de 
evaporação. A espessura desta seção varia de alguns metros até cerca de dois quilômetros. 
Esta formação apresenta uma alta complexidade estrutural, podendo se mencionar: muralhas 
de sal, diápiros, -, almofadas e mini bacias. Os processos de formação dessas estruturas 
podem estar relacionados tanto a forças halocinéticas como esforços extensionais e 
compressionais. Além de toda a complexidade estrutural, esta pacote salífero apresenta alta 
variabilidade faciológica, sendo encontrados os seguintes sais: anidrita, gipsita, taquidrita, 
silvita, carnalita e halita, sendo este último o mineral predominante. Para a caracterização 
petrosísmica da seção evaporítica da Bacia de Santos foram utilizados os seguintes dados: 
atributos sísmicos, perfis de poços (sônico, densidade, raios gama e caliper) e a descrição de 
amostras de calhas. Os poços perfurados, no intervalo da sequência evaporítica, apresentam 
uma alta proporção de halita (cerca de 90%), cuja as velocidade e densidade médias são, 
respectivamente, de 4.500 m/s e 2,1 g/cm³. Taquidrita, carnalita e silvita são minerais que 
possuem menores velocidades e densidades, quando comparados com a halita. Já a anidrita e 
gipsita são minerais menos solúveis que os demais sais e possuem velocidades e densidades 
maiores do que os valores encontrados na halita. Um grande desafio na caracterização da 
sequência evaporítica é a diferença na escala de estudos entre os poços e a sísmica. Os perfis 
geofísicos possuem intervalos de amostragem de aproximadamente 15 centímetros, enquanto 
na sísmica esse valor sobe para, no mínimo, 5 metros. Contudo a resolução sísmica vertical, 
neste ambiente, é cerca de 30 metros. Para a integração dos dados de perfis dos poços com 
os dados sísmicos foi necessário suavizar os perfis, eliminando assim as altas frequências 
nestes dados. Informações das camadas delgadas são comprometidas durante este processo, 
restando apenas os pacotes cujas espessuras são compatíveis com a resolução sísmica. As 
altas amplitudes sísmicas são, em geral, resultantes das intercalações de halita e anidrita. 
Normalmente, tanto no topo quanto na base da sequência evaporítica apresentam uma 
camada de alguns metros de anidrita. As amplitudes negativas estão mais associadas as 
intercalações dos sais de baixa velocidade com a halita. Nos dados sísmicos é possível 
reconhecer três tipos de sismofácies na seção salífera: homogênea, caótica e estratificada. A 
sismofácies homogênea compreende as regiões onde não há reflexões sísmicas e os poços 
apresentam uma grande proporção de halita em relação aos demais sais, que ocorrem abaixo 
do limite de detecção da sísmica. Nas porções onde ocorrem a sismofácies estratificada, há 
intensa alternância de reflexões resultantes do contraste de impedância acústica entre as 
diferentes camadas, apesar da alta variabilidade faciológica presente, a halita continua como 
mineral predominante. A sismofácies caótica é onde as reflexões sísmicas são intensamente 
perturbadas, inclinadas e dobradas.  
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