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RESUMO: O Brasil possui um grande potencial petrolífero ainda a ser descoberto, principalmente 
nas bacias da Margem Continental Equatorial Brasileira. 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 sistemas petrolíferos das bacias 
da Foz do Amazonas, do Pará-Maranhão, de Barreirinhas, do Ceará e Potiguar, localizadas na 
Margem Equatorial Brasileira, correlacionado, principalmente, os sistemas petrolíferos destas 
bacias. Para isso foi utilizada a bibliografia disponível publicada, composta por artigos, 
relatórios, teses e dissertações, nos quais foi possível obter informações importantes para o 
entendimento de todos os fatores indispensáveis para a existência dos sistemas petrolíferos, 
presentes nas bacias sedimentares estudadas. As bacias da Margem Equatorial Brasileira 
compartilham, de forma geral, grandes semelhanças quanto à evolução tectônica e ao 
preenchimento sedimentar, uma vez que elas foram geradas a partir de um mesmo ponto 
comum, que é a ruptura do Gondwana, durante a formação do Oceano Atlântico Equatorial. É 
possível perceber que as geradoras se concentram em uma janela temporal que vai desde o 
Barremiano até o Turoniano, havendo também geradoras no Paleógeno (Ypresiano). Todas 
estas geradoras podem ser diretamente correlacionadas a eventos oceânicos anóxicos. Os 
valores médios de COT residual variam pouco entre si quando se trata dos andares 
correspondentes ao Barremiano, Aptiano e Albiano (2% a 13.5%), sendo maior na Fm. Codó 
da Bacia de Barreirinhas, sendo também grande o seu potencial gerador. Os valores médios de 
COT residual que vão do Cenomaniano ao Neógeno variam pouco entre si (1.6% a 5%), sendo 
maior na Fm. Preguiças, novamente na Bacia de Barreirinhas, mostrando um alto potencial 
gerador nesta bacia. Os reservatórios do Cretáceo Inferior possuem valores similares de 
porosidade média (de 20% a 25%, exceto a Fm. Alagamar da Bacia potiguar que é 12%), 
enquanto que, os reservatórios que vão do Cretáceo Superior ao Neógeno, apresentam uma 
maior diversidade de valores (8,5% a 25%). 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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