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RESUMO: A presença de rochas vulcânicas (especialmente basálticas) associadas aos 
reservatórios carbonáticos na seção pré-sal da bacia de Santos motivou estudos que visam 
compreender essas rochas e o seu papel no sistema petrolífero. Devido à escassez de dados 
direto dessas rochas no pré-sal, justifica-se a revisitação de áreas testemunhadas na bacia de 
Campos e estudadas na década de 80, a luz dos conhecimentos hora existentes. Neste 
trabalho são apresentados os resultados do estudo de aproximadamente 90 m de testemunho 
da sucessão vulcânica-reservatório de um poço do campo de Badejo, a partir de conceitos 
mais recentes de vulcanologia (Vulcano-estratigrafia). O estudo permitiu identificar 4 unidades 
vulcânicas representativas de eventos eruptivos ou episódios vulcânicos distintos. A unidade 1 
é formada por derrames compostos pahoehoe (litofácies basalto amigdaloidal e 
subordinadamente basalto brechado), com níveis de siltito marrom avermelhado associados, e 
está limitada no topo por 40 cm de arenito vulcânico, também avermelhado. A unidade 2 é 
formada por um derrame simples rubbly pahoehoe, constituído pelas seguintes litofácies: 
brecha peperítica (base), basalto maciço (núcleo) e brecha basáltica (topo). Na base e no topo 
da unidade 2 há níveis de siltito marrom avermelhado. A unidade 3 é formada por uma 
sucessão de derrames simples pahoehoe, constituído pelas litofácies brecha peperítica (base), 
basalto amigdaloidal (núcleo/topo) e brecha basáltica (topo). Além disso, são observados níveis 
de siltito cinza esverdeado na base de alguns derrames. A unidade 4 é composta derrames 
simples pahoehoe constituídos pelas litofácies basalto maciço (núcleo) e brecha basáltica 
(topo). O estudo revelou que o intervalo vulcânico estudado representa uma sucessão de 
derrames de basalto subaéreos, que em algum momento interagiram com sedimento fino e 
úmido, muito possivelmente, em lagos rasos. Com base nas características físicas das lavas 
pode-se assumir que, inicialmente, a taxa de efusão foi intermitente e baixa, dando origem a 
derrames compostos pahoehoe (unidade 1). O contato entre o arenito vulcânico avermelhado 
da unidade 1 e o peperito da base da unidade 2 marca a transição entre um ambiente 
dominantemente árido e um relativamente úmido. Na unidade 2 a taxa de efusão se mantém 
contínua, porém aumenta significativamente, gerando 35 m de um derrame simples tipo rublly 
pahoehoe. Nas unidades 3 e 4, apesar de ainda se manter contínua, a taxa de efusão diminuiu, 
gerando derrames simples pahoehoe. Com as informações disponíveis até o momento não é 
possível precisar a profundidade exata do lago onde houve a interação entre água e lava, 
porém, devido à ausência de pillow lavas, hialoclastitos e fácies vulcanoclásticas associadas a 
explosão, conclui-se ele era raso, com volume de água aproximadamente 3 vezes menor do 
que o volume de lava. 
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