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RESUMO: A Bacia de Santos está localizada no sudeste da margem continental brasileira e foi 
formada por processos de rifteamento durante a quebra do Gondwana e abertura do Atlântico 
Sul, iniciado no Neocomiano (Cretáceo). Em 2007, foi descoberto nas Bacias de Santos e 
Campos, um novo play exploratório no Brasil, abaixo da camada de sal. Esta descoberta abriu 
uma nova fronteira exploratória, gerando grandes perspectivas econômicas para o país e 
promovendo uma maior atenção das empresas petrolíferas frente a estes reservatórios 
carbonáticos do pré-sal e aumentando o interesse em entender a origem e evolução das bacias 
marginais e como se deu essas expressivas acumulações de óleo. Isso envolve, além do 
sistema petrolífero, a sedimentação (siliciclástica, evaporítica e carbonática), movimentação 
tectônica, formação de espaço de acomodação e mudanças climáticas. A Bacia de Santos é 
classificada como do tipo Margem Passiva e é subdividida em três supersequências: rifte, pós-
rifte e drifte. O play pré-sal está localizado em águas profundas e ultraprofundas com lâmina 
d’água de até 2000 metros, sendo que seus reservatórios carbonáticos principais estão na fase 
pós-rifte, representado pela Formação Barra-Velha, e na fase rifte, pela Formação Itapema. O 
alvo do trabalho é o Campo de Lapa, descoberto em 2007 pela Petrobras, que configura um 
dos maiores campos produtores do pré-sal. A partir de dados públicos fornecidos pela ANP 
(seis linhas sísmicas 2D pós-stack migradas em tempo e dois poços), foram mapeados os 
principais horizontes do pré-sal e suas falhas. A interpretação destas principais superfícies 
permitiu gerar um modelo de velocidade para converter a sísmica 2D de tempo para 
profundidade na região do Campo de Lapa. Com isso, foi possível gerar mapas de espessuras 
(isópacas) para as sequências do rifte (Formação Piçarras e Itapema) e pós-rifte (Barra Velha e 
Ariri), que foram analisadas com a finalidade de melhor compreender a evolução tectono-
estratigráfica da área. Assim, foi possível observar a mudança da fase rifte, de tectônica ativa 
com maior espessamento sedimentar, para um momento em que a região foi aplainada (Fm. 
Barra Velha) terminando com a deposição do sal que promoveu a reestruturação da bacia (fase 
pós-rifte). Foram identificados neste trabalho três pontos que merecem destaque: falhas que 
atingem a base do sal e desaparecem dentro do sal – não sendo possível determinar se as 
falhas se propagam ou não pelo sal, presença de sal estratificado e o deslocamento do 
depocentro durante a fase rifte mostrando ser possível que tenha havido uma alteração do 
elemento migração do sistema petrolífero do Pré-sal. 
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