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RESUMO: A construção de um arcabouço estratigráfico em sistemas vulcânicos fundamenta-
se na compreensão de um conjunto de litotipos a partir de dados descritivos. A aplicação desta 
metodologia facilita a investigação dos padrões de permoporosidade em rochas vulcânicas, 
importantes para a prospecção de água, óleo e gás. A Ilha da Trindade é uma ilha oceânica 
brasileira localizada a aproximadamente 1.200 km da costa do Espírito Santo. É constituída por 
cinco unidades vulcânicas subsaturadas em SiO2 de afinidade alcalina sódica, ainda pouco 
estudadas sob o ponto de vista estratigráfico e dos padrões petrofísicos. A unidade Vulcão do 
Paredão representa o último episódio de vulcanismo registrado no Brasil e seus depósitos 
ocorrem na porção sudeste da Ilha da Trindade. Esta unidade é composta por uma sucessão 
de derrames nefeliníticos intercalados com lapilitos e lápili-tufos como resquícios de um cone 
piroclástico com até 200 m de altura. O objetivo deste trabalho é apresentar os dados 
preliminares sobre a estratigrafia dos depósitos pleistocênicos do Vulcão do Paredão com a 
finalidade de compreender o estilo do vulcanismo e identificar os padrões de permoporosidade. 
A descrição e associação de litofácies possibilitaram a construção de 3 seções colunares 
(TRV-01, TRV-02 e TRV-03) em escala 1:50, espaçadas lateralmente em 25 m. 
Adicionalmente, obteve-se uma estimativa visual da porosidade absoluta das diferente 
litofácies, além de medidas de gamaespectrometria, registro fotográfico e amostragem para 
futura caracterização petrofísica e petrológica. Como resultado foram identificadas 5 litofácies: 
nefelinito vesiculado (Nv), nefelinito maciço (Nm), autobrecha nefelinítica (Nab), lapilito maciço 
(Lm) e lapili-tufo com estratificação plano-paralela (LTp). As fácies Nv e Nm são típicas de 
núcleo de derrame e quando associadas no topo e na base com a fácies Nab caracterizam o 
tipo morfológico ‘A’a, indicando que as condições de colocação dos derrames foram sob alta 
taxa de efusão. Nos últimos metros da seção TRV-03, a fácies Nab ocorre apenas na porção 
de topo da fácies Nm, caracterizando o morfotipo rubbly pahoehoe, sugerindo uma diminuição 
das taxas de efusão ao final da atividade efusiva. As fácies Lm e LTp estão relacionadas a 
processos piroclásticos do tipo spatter e queda e representam momentos de aumento da 
explosividade do sistema. A interpretação da sucessão vertical de fácies permite concluir que o 
estilo eruptivo foi do tipo Estromboliano, com uma fase inicial na qual predomina a atividade 
efusiva e uma fase final explosiva. A análise do arcabouço estratigráfico sugere uma 
porosidade de aproximadamente 50% nas fácies com contribuição piroclástica (Lm e LTp) e 
autoclástica (Nab). A porosidade nas fácies coerentes (Nv e Nm) é heterogênea e pode chegar 
a 30%, concentrando-se no topo e na base dos derrames mais espessos e no núcleo dos 
derrames menores. As vesículas têm até 1,5 cm, são predominantemente arredondadas e por 
vezes estiradas segundo o fluxo. É possível observar uma maior permeabilidade nas fácies 
piroclásticas, que diminui consideravelmente na autoclástica e é praticamente nula nas 
coerentes. A caracterização detalhada da permoporosidade primária e secundária através da 
petrografia está prevista como a próxima etapa deste trabalho. 
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