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RESUMO: O Brasil possui um grande potencial petrolífero ainda a ser descoberto, principalmente 
nas bacias das margens Equatorial e Leste. Contudo, para realizar estas descobertas, é 
necessário compreender a evolução destas bacias de forma integrada, correlacionando-as com 
base em seus aspectos tectônicos, deposicionais e temporais. O principal objetivo deste 
trabalho é identificar e caracterizar os eventos magmáticos que afetaram a coluna sedimentar 
das principais bacias sedimentares da margem continental brasileira, correlacionando as 
características composicionais e temporais destes eventos magmáticos. Para isso foi utilizada 
a bibliografia publicada, composta por artigos, relatórios, teses e dissertações, nas quais foi 
possível obter informações importantes para o entendimento dos fatores supracitados, 
presentes nas bacias sedimentares estudadas. Com base nessa correlação é possível verificar 
que existem períodos geológicos nos quais essas atividades foram mais importantes e 
ocorreram ao longo de toda a margem. Nas bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, 
Potiguar e Pernambuco-Paraíba, compondo a Margem Equatorial Brasileira e parte da Margem 
Leste, são observadas intrusões magmáticas durante o Cretáceo Superior, particularmente 
durante os andares Turoniano ao Campaniano. Estes eventos coincidem com importantes 
eventos oceânicos anóxicos, onde grande quantidade de matéria orgânica foi preservada. 
Outro período de tempo geológico importante é aquele compreendido entre Eoceno Inferior 
(Ypresiano) e o Mioceno (Langhiano), no qual há registro de eventos magmáticos em quase 
todas as bacias da margem continental. Estes eventos magmáticos estão correlacionados com 
outro importante evento anóxico global, conhecido como PETM. Na margem Equatorial 
predomina o magmatismo Toleítico, principalmente na porção Nordeste, com exemplos nas 
Bacias do Ceará (Formação Mecejana) e Potiguar (Formação Macau). Já nas margens Leste e 
Sudeste predominam rochas alcalinas, com basaltos associados à Formação Serra Geral nas 
bacias de Espírito Santo, Campos e Santos, e havendo indício ainda de magmatismo ácido nas 
Bacias do Paraná e de Pelotas. Este trabalho é parte integrante do pôster intitulado 
“Correlação Atualizada de Eventos Tectono-Magmático-Deposicionais das Principais Bacias 
Sedimentares Brasileiras”, também apresentado neste 49º Congresso Brasileiro de Geologia. 
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