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RESUMO: A Bacia Potiguar encontra-se situada na intersecção entre as margens leste e 
equatorial brasileiras, abrangendo quase que totalmente o Estado do Rio Grande do Norte e 
ocupando apenas uma porção do Estado do Ceará. O registro sedimentar dessa bacia é 
representado por rochas que foram depositadas desde o Neocomiano até o Pleistoceno, no 
decorrer de diferentes estágios tectonossedimentares, sendo eles: Rifte, Pós-Rifte e Drifte. O 
Estágio Drifte, especialmente, designa um período de subsidência controlada por mecanismos 
termais e isostáticos, que propiciaram a deposição, em um contexto de mar aberto, da 
Supersequência Drifte, a qual pode ser subdividida nas fases transgressiva (porção inferior) e 
regressiva (porção superior), separadas por uma importante discordância regional de idade 
campaniana superior. Essa última fase é caracterizada pelos depósitos sedimentares das 
formações Barreiras, Tibau, Guamaré e Ubarana, os quais retratam um cenário deposicional 
marcado por sistemas costeiros, plataformais, de talude e marinhos profundos. Nesse contexto, 
o principal objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise estratigráfica da Supersequência 
Drifte Regressiva na Bacia Potiguar, sob a ótica da Estratigrafia de Sequências, visando um 
melhor entendimento sobre sua evolução nas regiões de plataforma, talude e bacia. Para esse 
propósito, durante uma fase de análise 1D, foram utilizadas informações de dados 
litoestratigráficos, cronoestratigráficos e perfis de raios gama de cinco poços exploratórios. 
Seguidamente, as informações provindas dessa fase foram integradas aos resultados do 
estudo sismoestratigráfico de sete linhas sísmicas, interpretadas durante uma fase de análise 
2D. Como resultado desta integração, foram individualizadas cinco sequências deposicionais 
na sucessão estudada, cada qual constituída pelos Tratos de Sistemas de Nível Baixo (TSNB), 
Trato de Sistemas Transgressivo (TST) e Trato de Sistemas de Nível Alto (TSNA). 
Internamente a essas unidades genéticas, foram definidas oito sismofácies, baseando-se na 
configuração apresentada pelos refletores. Com o auxílio dos dados de poços, as mesmas 
puderam ser caracterizadas quanto às litofácies constituintes. De modo geral, nas porções 
mais proximais, as duas sequências mais antigas (1 e 2) foram caracterizadas por uma 
preponderância de depósitos de talude, bem como por padrões fortemente progradacionais. Já, 
as sequências 3 e 4 possuem uma tendência mais agradacional e estão representadas pela 
sedimentação de sucessões plataformais, sendo a primeira marcada por um amplo 
desenvolvimento da fábrica carbonática e a segunda por um significativo influxo siliciclástico. A 
Sequência 5, por sua vez, encontra-se em uma fase preliminar de interpretação e ainda não 
possui a sua configuração deposicional definida, contudo acredita-se que a sua formação 
esteja relacionada a um importante estágio de elevação eustática global. Finalmente, no 
contexto marinho profundo, as cinco sequências deposicionais apresentam um arcabouço 
semelhante, estando retratadas pela preponderância de sucessões hemipelágicas, com a 
presença secundária de depósitos associados a fluxos gravitacionais, cuja ocorrência se deu 
principalmente nas duas sequências mais antigas (1 e 2). O presente trabalho constitui uma 
contribuição ao Projeto “Geohazards e Tectônica – A Influência de zonas de fratura na 
reativação de margens passivas: Margem Equatorial Brasileira” (Processo 486451/2012-7, 
IODP/CAPES – Brasil). 
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