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RESUMO: O poço 1-BRSA-1050-SPS está localizado na porção sudeste (SE) mais distal da 
Bacia de Santos onde se estima um empilhamento vulcânico subaéreo de centenas de metros, 
abaixo da camada de sal (seção Pré-sal). Depositado em um alto estrutural do embasamento, 
estes derrames magmáticos estão intimamente ligados aos efeitos da quebra do 
Supercontinente Gondwana, durante o Cretáceo inferior. Com o propósito de oferecer suporte 
à modelagem geológica, a partir dos dados geofísicos e geológicos adquiridos neste poço, foi 
interpretada uma seção com quase 400 metros de perfis de imagem microresistiva e acústica. 
Além disso, foram realizadas análises petrográficas e geoquímicas de amostras laterais 
coletadas no poço, bem como comparações com derrames análogos, como os afloramentos 
basálticos da Formação Serra Geral da Bacia do Paraná (Província Magmática do Paraná-
Etendeka) e outras Large Igneous Provinces (LIPs) reportadas na literatura. Como resultado, a 
partir do reconhecimento de estruturas características de vulcanismo efusivo e da associação 
de fácies, é apresentada neste estudo a estratigrafia deste vulcanismo basáltico subaéreo. 
Pela primeira vez, até onde se sabe, os registros de perfis de imagens permitiram caracterizar 
o que era apenas centenas de metros de rochas basálticas em um empilhamento de 
sucessivos derrames do tipo pahoehoe. Assim sendo, utilizando esta metodologia, são 
identificadas, em águas profundas da bacia de Santos, diversas unidades de derrames do tipo 
pahoehoe compostas, pahoehoe simples e rubbly pahoehoe. O empilhamento destas fácies 
sugere variações graduais na taxa de efusão do magma, o qual propiciou a formação destas 
diferentes morfologias, incluindo a inflação de unidades pahoehoe simples com espessuras 
que variam de 4,5 a 83 metros de altura. Estruturas de topo e base vesiculados, núcleos 
densos, pipe-cylinders na base de lobos tipo-P, vesículas estiradas em lobos tipo-S, lençóis de 
vesículas associados à segregação magmática e à diferenciação pegmatítica, autobrechas, 
entablamento e disjunções colunares sigmoidais, são algumas das estruturas vulcânicas que 
compõem os dados interpretados.  Nos estudos petrográficos foi possível visualizar, vesículas, 
amigdalas, cavidades diktytaxíticas, zonas de crescimento de cristais, bem como planos de 
escape de fluidos residuais e autoclastos levemente rotacionados, estes últimos derivados de 
fragmentação juvenil durante a movimentação da lava do tipo rubbly pahoehoe. Fica evidente 
que a identificação destas fácies, além do reconhecimento de seu empilhamento estratigráfico, 
colabora com os estudos sobre a história geológica de deposição destes derrames. Desta 
forma, conclui-se que a utilização dos perfis de imagem confere maior robustez e confiabilidade 
aos modelos geológicos, no que diz respeito à identificação de empilhamento de fácies 
vulcânicas em poços de exploração petrolífera. 
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