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RESUMO: Este trabalho discute as fácies,  associações de fácies  e os sistemas deposicionais da 
Formação Barra Velha,   além de sua evolução estratigráfica no tempo e no espaço em um campo 
de petróleo da Bacia de Santos, localizado em uma rampa estrutural.  A espessura média desta 
sucessão de rochas de idade aptiana é de 300 m (Andar Alagoas), cuja base é limitada pela 
Discordância  Pré-Alagoas (DPA) e o topo é a base do sal. Foram utilizados dados de rocha de 
amostras laterais e testemunhos, inseridos nos perfis dos poços e correlacionados na escala 
sísmica.  Os principais sistemas deposicionais reconhecidos foram: a) buildups carbonáticos, 
constituídos predominantemente por calcários arbustiformes cristalinos;  b) fandeltas, 
representados por rudstones e grainstones, formados por fragmentos de calcários cristalinos, 
fragmentos de coquinas (rudstones de bivalves) do Andar Jiquiá, em alguns casos  ricos em 
fragmentos de rochas ígneas de composição básica;  c) sistemas lacustres costeiros de alta 
energia: c1) praias, com  fácies grainstones, com estruturas trativas, típicas de ambientes de alta 
energia;  c2) leques de washover e leques de refluxo,  produto de eventos episódicos de 
tempestade, constituídos por grainstones e rudstones,  predominantemente formados por 
fragmentos de shrubs calcíticos, de laminitos, de crostas calcíticas e de esferulititos; d) planícies 
rasas, representadas predominantemente por laminitos microbiais;  e) sistemas evaporíticos ricos 
em argilas magnesianas (argilitos magnesianos); f) sistemas palustres, constituídos por rochas 
intensamente modificadas por diagênese (esferulititos, silexitos, calcretes, dolocretes) e g) 
sistemas lacustres distais (mudstones sílticos). Foram identificadas 3 sequências de 3ª. ordem 
(Rift Superior; Sag Inferior e Sag Superior), abrangendo as tectono-sequências K44 e K46-48.  
Cada sequência estratigráfica apresenta um padrão de empilhamento específico, evidenciando 
diferentes intensidades dos controles  geológicos (tipo de compartimento estrutural, química da 
água do sistema lacustre, variação de energia, clima  e  variação do nível base lacustre) e  desta 
forma, condicionando padrões sísmicos e de preenchimento sedimentar distintos para cada 
estágio evolutivo. O topo do Sag Superior, o qual constitui um marco estratigráfico de 
aproximadamente 25 metros de espessura, possui expressão regional em toda a Bacia de Santos.  
No campo estudado, este marco estratigráfico é representado por uma intercalação cíclica de 
laminitos com grainstones,  registrando a colmatação da bacia, quando as irregularidades 
topográficas foram sendo preenchidas paulatinamente com a atenuação do controle tectônico. O 
entendimento dos sistemas deposicionais   para cada sequência estratigráfica   foi fundamental 
para a construção de modelos geológicos preditivos. Desta forma, a correlação estratigráfica dos 
poços no campo e a sua calibração com a assinatura sísmica possibilitou a elaboração de 
modelos geológicos e mapas paleofisiográficos distintos para cada estágio evolutivo desta 
sucessão de rochas de idade aptiana.  
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