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RESUMO: A Formação Barra Velha representa a fase sag e é assinalada por um ambiente 
lacustre carbonático hiper-alcalino, com a deposição de uma multiplicidade de fácies, desde 
boundstones e grainstones a mudstones laminados argilosos. Seu limite superior é marcado 
pelos depósitos evaporíticos da Formação Ariri e seu limite inferior pelos depósitos lacustres da 
Formação Itapema. Este estudo visa caracterizar a evolução tectono-sedimentar da fase sag 
de uma área situada à leste do alto externo da Bacia de Santos, através da análise de fácies 
de dois testemunhos e de amostras laterais (incluindo microfácies), perfis de poços e da 
interpretação sísmica.  A metodologia consiste na análise sistemática de cada um dos tipos de 
dados disponíveis,incluindo associações de fácies em macro- e microescala, procurando 
individualizartendências/ciclos de raseamento/afogamento,com o objetivo de identificar a 
evolução paleoambiental da fase sag. Osperfis de raios gama e sônico compressional dos 
poços foram utilizados para caracterizar ciclos de raseamento/afogamento de 2ª a 5ªordem. Os 
ciclos de 3ª ordem discriminaram 3 zonas na fase sag que se correlacionam e possuem como 
limites superfícies de alto nível de base do lago. A zona basal, denominada zona A, 
caracteriza-se por um ciclo de raseamento e afogamento completo logo após a deposição da 
Formação Itapema. A zona intermediária, zona B, caracteriza-se no poço 1 como um ciclo de 
raseamento e afogamento completo e no poço 2 observa-se somente um ciclo de afogamento 
de 3ª ordem. Já a zona superior, denominada zona C, encontra-se em ambos os poços um 
caráter de raseamento para o topo da seção. As eletrofácies foram definidos através das 
características das amostras laterais em relação aos perfis de raios gama e impedância 
acústica. O poço 1 possui uma associação faciológica de um paleoambiente proximal e estável 
em toda a seção sag, enquanto o poço 2 inicia sua deposição em um ambiente mais distal que 
evolui para um ambiente mais proximal. A análise faciológica de cerca de 50 metros de 
testemunhos dos poços 1 e 2, associada ao perfil de raios gama permitiram o maior 
detalhamento estratigráfico desses intervalos, através da definição de ciclos de 5ª ordem, 
corroborando as interpretações em maior escala. Os resultados apontam para a existência de 
diferenças entre os ambientes lacustres na área, nomeadamente no que respeita às variações 
dos níveis de base e da água, fato corroborado pelas interpretações sísmicas. 
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