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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objeto de estudo depósitos sedimentares 

neocretácicos da Bacia Potiguar Emersa, NE do Brasil; tratam-se de sedimentos 

terrígenos da Formação Açu e transição para carbonatos pertencentes à Formação 

Jandaíra. Testemunhos e perfis de poços exploratórios serviram como base de dados 

para suporte ao trabalho. A análise faciológica para os testemunhos de poços, de acordo 

com os códigos e classificações de Miall, 1996 (The Geology of  Fluvial Deposits), 

permitiram a caracterização de ambiente de sedimentação fluvial para estes depósitos; 

além disto foi também reconhecida a natureza dos processos de avulsão atuantes, 

segundo critérios de classificação de Jones, 2007. Os perfis de poços permitiram, pelos 

padrões de empilhamento e correlação, o reconhecimento se superfícies limítrofes para 

tratos de sistemas e também separação de sequencias deposicionais através do 

posicionamento dos limites de sequencias. 

 

 Este procedimento permitiu a realização da análise estratigráfica baseada 

na Estratigrafia de Sequências que resultou na definição de três sequências 

estratigráficas presentes ao intervalo estudado. As duas primeiras e mais antigas são 

ajustáveis ao modelo de sucessões fluviais  próximo a linha de costa (Shanley & 

McCabe, 1994) e apresentam os tradicionais  tratos de sistemas de nível baixo, 

transgressivo e nível alto; típicos destas sequências deposicionais. Refletem o 

preenchimento bacinal onde o a deposição do influxo sedimentar se deu com influência 

de variações sinusoidais do nível relativo do mar. A terceira e mais jovem apresenta 

somente os tratos transgressivos referentes à implantação de uma plataforma 

carbonática (Formação Jandaíra), fora do contexto fluvial. O arcabouço estratigráfico 

resultante se encaixa de forma coerente com a carta estratigráfica da Bacia Potiguar 

(pessoa Neto et al, 2007). 
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Abstract 

 

 The present work has the emerse Potiguar Basin, NE Brazil, neocretacic 

sedimentary deposits as object of study; Açu Formation terrigenous sediments and 

transition to Jandaíra Formation carbonates are treated. Exploration wells cores and 

logs were used as database supporting the job. The well core faciologic analisys were 

made in accordance with Miall’s (1996) codes and classifications (The Geology of 

Fluvial Deposits), this allowed a characterization of a fluvial sedimentation 

environment to these deposits; besides, the avulsion nature’s processes were recognized 

following Jones (2007) classification criterium. Well logs has afforded, by stacking 

patterns and correlation, the recognization of significant surfaces limiting systems 

tracts; and depositional sequences also, through sequence limits positioning. 

 

 This procedure allowed a stratigraphic analisys based on Sequence 

Stratigraphy approach that pointed to the presence of three stratigraphic sequences in 

the studied interval. The first two and older may be well adjusted to the near shoreline 

fluvial sucessions model (Shanley & McCabe, 1994) and show the traditional low, 

transgressive and high systems tracts; tipical of these depositional sequenses. They are 

the bacinal filling response where sedimentary influx deposition is done under relative 

sea level sinusoidal variation influence. The third and younger sequence shows only the 

transgressive tract that refers to a carbonatic platform (Jandaíra Formation) outside the 

fluvial context. The resulting stratigraphic framework shows coherence when adjusted 

with the Potiguar Basin Stratigraphic Chart (Pessoa Neto et al, 2007). 
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1. Introdução 

 
1.1. Caracterização do Problema 

 

 A aplicação da Estratigrafia de Seqüências em ambientes fluviais em 

áreas estritamente fora de influência marinha não teve tanta atenção quanto às porções 

submarinas e às ligadas à linha de costa. Tem sido um ponto pouco abordado, e 

somente a partir do início dos anos 90 começaram a surgir trabalhos de interesse na 

área. 

 

 O estudo de depósitos sedimentares fluviais tem despertado o interesse 

de geocientistas durante séculos. Notoriamente, o “Primeiro Simpósio Internacional 

sobre Sedimentologia Fluvial”, realizado em Galgary, em outubro de 1977, se tornou 

um divisor de águas para a classificação e interpretação de estruturas e fácies 

sedimentares fluviais  (Miall, 1978a). Posteriormente houve dois outros eventos, o 

segundo de Keele em 1981 (Collinson and Lewin, 1983), e o terceiro de Fort Collins 

em 1985 (Ethridge et al, 1987). Estes dois últimos encontros passaram a considerar os 

aspectos da geometria e arquitetura dos depósitos sedimentares de sistemas fluviais. 

Notável foi a proposição de Miall, em 1985 dos elementos arquiteturais de sistemas 

deposicionais fluviais, definidos pelas associações de fácies constituintes, pela natureza 

da geometria externa e interna, pelos limites do topo e base, e também pela escala.  

 

 Paralelamente aos avanços significativos alcançados na análise da 

arquitetura de fácies de sistemas fluviais, houve o surgimento da Sismoestratigrafia, 

com a introdução do termo Sequência no sentido de Mitchum et al, (1977). Este 

período marca o berço da Estratigrafia de Seqüências, cujos fundamentos estão 

descritos no Memoir 26 da AAPG - American Association of Petroleum Geologists 

(Payton, 1977), SEPM  Special Publication 42 (Wilgus et al, 1988) e AAPG Methods in 

Exploration 7 (Van Wagoner et al, 1990). 

 

 A característica desta etapa inicial da estratigrafia de seqüências era a 

forte ligação com a indústria do petróleo. Seu desenvolvimento ocorreu juntamente 

com a evolução do método sísmico, cuja qualidade permitiu o reconhecimento de 
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pacotes sedimentares geneticamente relacionados limitados por discordâncias ou suas 

concordâncias correlativas, que se tornaram a base para a definição de limites de 

seqüências deposicionais e também de suas subdivisões em tratos de sistemas. 

Entretanto a fase inicial da estratigrafia de seqüências estava fortemente atrelada as 

variações do nível do mar e movimentações da linha de costa, gerando muita discussão 

com relação aos padrões estratais e aos mecanismos controladores da sedimentação. 

 

 A subsequente proliferação de modelos tem em geral uma base tripartida 

composta pelos tratos de sistemas de nível baixo (TSNB), transgressivo (TST) e de 

nível alto (TSNA), balizados pelo nível relativo do mar, com exceção do modelo de 

seqüência transgressiva regressiva (T–R) proposto por Embry and Johannessen (1992). 

Uma conseqüência desta fase foi o reconhecimento não somente da eustasia, mas 

também da subsidência e do influxo sedimentar como atuantes fatores de influência no 

contexto deposicional. 

 

 A partir do início dos anos 90 houve o surgimento de trabalhos 

abordando a aplicação da estratigrafia de seqüências em ambientes deposicionais 

fluviais, notadamente os trabalhos de Wright and Marriot (1993) e Shanley e McCabe 

(1994). Apesar do pioneirismo na aplicação de estratigrafia de seqüências para o 

registro de rochas fluviais, estes trabalhos continuaram com a utilização das mesmas 

definições de tratos de sistemas de nível baixo, transgressivo e nível alto, o que 

reafirmava para a estratigrafia de seqüências uma dependência em relação à linha de 

costa. Foi somente na segunda medade da década de 90 que houve preocupação com 

abordagem dos tratos de sistemas levando-se em consideração as características 

próprias dos sistemas fluviais. Notoriamente o trabalho de Martinsen (1999) propôs os 

tratos de sistemas de alta e baixa acomodação para depósitos sedimentares 

genuinamente continentais, o que proporciona um modelo para a estratigrafia de 

seqüências independente das movimentações da linha de costa. Esta opção de modelo 

veio a preencher uma lacuna na análise de depósitos sedimentares estritamente 

continentais que, fora do alcance do nível relativo do mar, têm o tectonismo, o aporte 

sedimentar e o clima como fatores de influência.  

 

 O presente trabalho se utiliza do estudo dos diversos modelos que são 

descritos na Estratigrafia de Seqüências, buscando o mais adequado para aplicação na 
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análise estratigráfica de sedimentos neocretácicos da Bacia Potiguar Emersa, 

representados por sedimentos terrígenos pertencentes à Formação Açu e sua transição 

para os carbonatos da Formação Jandaíra. Esta bacia tem sido intensamente explorada, 

e alvo de inúmeros trabalhos principalmente após a década de 70. A maior parte dos 

trabalhos tem um caráter técnico que objetiva de forma direta a exploração de petróleo 

ou então estudos regionais, sendo a maioria deles com enfoque na Geologia Estrutural 

(e.g. Matos, 1987). No entanto, existe uma carência de estudos sobre a caracterização 

faciológica e evolução estratigráfica da Formação Açu, que possibilitem o 

entendimento da distribuição lateral e vertical dos reservatórios e selos. No sentido de 

preencher esta lacuna, o presente estudo procura uma abordagem focada na análise de 

testemunhos e perfis de poços exploratórios da Formação Açu, buscando o 

estabelecimento de um arcabouço estratigráfico de alta resolução do intervalo de 

transição entre as formações Açu e Jandaíra, neocretácicos da Bacia Potiguar. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 O trabalho tem como objetivos: 

 

  (1) Reconhecimento de estruturas e fácies sedimentares em testemunhos 

de poços exploratórios; 

  (2) Definição de associação de fácies sedimentares; 

 (3) Interpretação de ambiente sedimentar a partir das associações de 

fácies; 

 (4) Reconhecimento e correlação de padrões de empilhamento em perfis 

de poços; 

 (5) Identificação de tratos de sistemas e definição de superfícies 

limítrofes que os separam; 

 (6) Proposição de um modelo estratigráfico evolutivo do intervalo 

estudado.  
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1.3. Metodologia 

           

 O banco de dados disponíveis para a elaboração do trabalho permitiu 

duas escalas de observação, uma a partir de descrição de testemunhos de poços 

exploratórios de petróleo e outra levando-se em conta perfis elétricos de poços. 

 

 A escala de observação baseada em testemunhos é local, utilizando-se de 

testemunhos internos a Formação Açu, restritos a reservatórios e seu entorno, uma vez 

tratarem-se de testemunhos oriundos de objetivos exploratórios. Foram descritos 209m 

de testemunhos distribuídos em cinco poços (Tabela 2). Os principais atributos 

descritos foram a granulometria, composição, textura e estruturas dos sedimentos. Estes 

elementos propiciaram a elaboração de uma tabela de litofácies (Tabela 1), tendo como 

base a tabela de Mial, 1985. 

 

 A identificação das diversas litofácies, por sua vez, permitiu 

reconhecimento de associação de fácies. A partir dos critérios semelhantes aos 

utilizados por Miall (1996), houve a definição de quatro associações de fácies. Estas 

associações de fácies estão apresentadas na tabela 2 e correspondem a depósitos de 

canais (AF1), depósitos da planície de inundação fluvial (AF2), depósitos de crevasses 

proximais (AF3), e depósitos de crevasses distais (AF4). 

 

A definição das associações de fácies aliada ás relações de contato entre 

elas permitiu a identificação de canais fluviais e a natureza dos tipos de avulsões 

presentes, no sentido de Jones, (2007). 

  

 A escala observada através de perfis de poços buscou uma visão 

regional, com a utilização de 19 poços (Fig 1.1 e Tabela 2) que compõem uma seção 

longitudinal, na borda flexural da bacia, outra também longitudinal na borda falhada e 

uma terceira transversal, de forma a interceptar as anteriores.  As seções longitudinais, 

denominadas AA’ e BB’, são orientadas na direção strike em relação ao eixo 

deposicional da Formação Açu; enquanto a seção transversal, denominada CC’, esta 

orientada na direção dip em relação ao mesmo eixo deposicional, (Fig 1.1). 
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 Os poços foram carregados no programa PETREL, com a utilização dos 

perfis TVD e GR. O Datum utilizado foi a base da Formação Jandaíra, uma vez que 

esta superfície marca um afogamento regional facilmente identificado em poços e 

testemunhos devido ao forte contraste litológico entre os sedimentos terrígenos da 

Formação Açu e os depósitos carbonáticos da Formação Jandaíra. A partir da 

correlação estratigráfica de poços buscou-se a definição das superfícies chave e tratos 

de sistemas deposicionais. Este procedimento permitiu que se fizesse uma correlação 

entre os poços das seções, principalmente na borda flexural, onde os poços 

apresentaram um comportamento homogêneo na assinatura dos perfis, facilitando os 

rastreamento lateral das sequencias deposicionais e seus respectivos tratos de sistemas.  

           

 
Figura  1.1  – Distribuição areal dos poços e seções estudados. 

 

 

1.4. Localização da área 

  

 Os depósitos sedimentares estudados pertencem ao registro de rochas da 

Bacia Potiguar, em sua parte emersa. A área de estudo fica entre os pontos de 

coordenadas UTM: 650.000 E 9.390.00 N; 650.000 E 9.450.000 N; 760.000 E 

9.450.000 e 760.000 E 9.390.00 N ( MC – 39º ). Ou entre os paralelos:  4º’ e 6º  Sul; 

35º e 38º Oeste, referenciados ao datum Aratu,   Fig. 1.2. 
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 A Bacia Potiguar está situada geograficamente parte nordeste do Brasil, 

e também América do Sul, está inserida nos Estados do Rio Grande do Norte, 

predominantemente, e Ceará, em menor proporção. Seus limites geológicos são: Bacia 

do Ceará a noroeste através alto de Fortaleza; Alto de Touros a Leste; Embasamento 

cristalino para Sul e Leste; e para Norte diversos autores a estendem até a isóbata de 

2000m. Estabelecento desta forma um área superficial de cerca de 48.000 km², 

compreendendo cerca de 26.500 km² (55%) na porção submersa e cerca 21.500 km² 

(45%) na porção emersa - onde se localiza a área objeto de estudo, (Fig. 1.2). 

 

 

 
Figura 1.2 – Localização e mapa geológico esquemático de superfície da Bacia Potiguar 

emersa. Simplificado de Fortes (1987). 
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1.5.    Intervalo estratigráfico analisado 

 

 A base estratigráfica na qual se apóia o trabalho é a recente revisão 

(2007) de cartas estratigráficas das bacias sedimentares brasileiras realizada por 

geocientistas da Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras. O registro temporal das rochas 

sedimentares que preenchem esta bacia tem provável início deposicional no 

berriassiano, juntamente com todo o sistema de riftes cretácicos do nordeste brasileiro 

(Soares et al., 2003). Na edição da nova carta estratigráfica, foram reconhecidas três 

supersequências (Pessoa Neto et. al., 2007): uma supersequência rifte, depositada no 

Cretácio inferior; uma supersequência pós-rifte, depositada durante o andar Alagoas 

(mesoaptiano – eoalbiano); e uma supersequência drifte, depositada entre Albiano e o 

Recente (fig. 1.3). 

  

 O intervalo do presente estudo está contido na parte superior da 

Formação Açu, que por sua vez se insere na base da supersequência drifte em um 

posicionamento proximal, o que será tratado mais adiante. 
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Figura 1.3 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar por Pessoa Neto et al, 2007.   
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2. Contexto geológico 

 

2.1  Evolução tectônica 

 

A origem da Bacia Potiguar está relacionada à fragmentação do 

supercontinente Gondwana  e espalhamento do assoalho oceânico quando da abertura 

do oceano Atlântico. Está ligada aos sistemas de riftes neocomianos que se formaram 

no nordeste do Brasil em decorrência de intenso estiramento crustal durante o 

mesozóico, e tiveram sua geometria e compartimentação controladas por  zonas 

cizalhantes  proterozoicas (Morais Neto, 2008). 

 

 As principais feições estruturais que caracterizam esta bacia são grabens, 

altos internos e plataformas rasas. A Bacia Potiguar apresenta uma calha central com 

um estilo estrutural típico de graben assimétrico, contendo internamente blocos que se 

comportam como altos estruturais, sendo margeada por duas plataformas rasas do 

embasamento cristalino. Esta calha central é alongada e de direção SW – NE com cerca 

de 100 km de comprimento e 40 km de largura. A borda falhada se encontra na parte 

oriental, com rejeito vertical da ordem de 5 km (sistema de falhas de carnaubais), 

enquanto a borda flexural ocorre na parte ocidental da calha, (linha de charneira de 

areia branca). Outras duas feições estruturais significativas para esta calha do rifte são a 

falha de Apodi e a falha de Pescada, ambas de direção NW-SE. A primeira é o limite 

sudoeste da calha, enquanto a segunda é o limite nordeste, já entrando na porção 

marinha da bacia, que, diferentemente da porção terrestre, apresenta um padrão 

estrutural paralelo à margem continental (Figs. 2.1 e 2.2).   

 

 As plataformas rasas que bordejam esta calha são a plataforma leste, 

também conhecida como plataforma de touros, e a plataforma oeste, conhecida como 

plataforma de Aracati, ambas mergulhando suavemente em direção ao Oceano 

Atlantico. A porção da calha central apresenta altos estruturais de mesma direção das 

ombreiras do graben, que, aliadas a falhas de direção NW-SE, formam uma trama 

estrutural que compartimenta a bacia terrestre em diversos semigrabens. É importante 
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Figura 2.1 – Arcabouço estrutural esquemático da Bacia Potiguar emersa com 

principais feições estruturais e distribuição dos poços estudados em planta. 

 

a observação de que esta calha central comporta apenas os sedimentos mais antigos 

(neocomiano e gáligo inferior), sendo que os mais recentes extrapolam estes limites, se 

extendendo para Sul e Oeste até o contato superficial com o embasamento cristalino, 

Figs. 2.1 e 2.2. 

 A Bacia esta relacionada ao longo de sua história a três episódios 

magmáticos identificados. O primeiro, denominado de Rio Ceará Mirim, está ligado a 

gênese da bacia, ocorre na forma de diques E-W no embasamento encaixante e tem 

idade ao redor de 132 Ma.. O segundo, designado de Formação Serra do Cuó, é 

composto por basaltos alcalinos dispostos na borda sul da bacia, de idade ao redor de 

93 Ma. Por fim, a Formação Macau, é caracterizada por basaltos intercalados nos 

sedimentos e  embasamento adjacente, tendo atividade em pulsos distribuídos entre 70 

e 6 Ma (Pessoa Neto, 2007). 
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Figura 2.2 – Seção geológica esquemática da Bacia Potiguar emersa com principais 

Formações e também sudivisões estratigráficas, Pessoa Neto (2007). Diagrama 

modificado de Matos, 1987. 

 

2.2 Trabalhos anteriores e relacionados 

 

 Entre os trabalhos com semelhante linha de abordagem e utilização da 

Estratigrafia de Sequências destacam-se: Silva (1991); Ramos (1993); Gil (1997); e 

Pessoa Neto (1999).  Sendo que os dois últimos apresentam elaborado resumo de 

trabalhos anteriores, caso haja interesse em um entendimento mais completo do 

histórico bibliográfico da Bacia Potiguar. 

 

 Silva (1991) apresentou trabalho com base em poços sobre a seção 

Mesocenomaniana/Eoturoniana da Bacia Potiguar; denominada como membro Mossoró 

da Formação Açu, localizado no campo de redonda. Realizou um estudo 

paleoambiental e análise estratigráfica do intervalo, identificando 5 associações 

faciológicas compostas por treze parasequências  interpretadas como de quarta a quinta 

ordem. Encontrou nas associações de fácies sistema deltaico dominado por processos 

fluviais passando até fácies marinhas de costa afora (offshore) em padrão de 
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empilhamento retrogradacional, voltando a ambiente estuarino com fácies carbonáticas 

e terrígenas; atribuindo uma deposição do Membro Mossoró sob marcante variações do 

nível do mar.  

            

 Ramos (1993) estudou a seção Neocenomaniana/Eocampaniana em um 

estudo regional, incluindo parte emersa e marinha da Bacia Potiguar. Tratou da 

implantação da plataforma carbonática em forma de rampa, referente à Formação 

Jandaíra, fatiando o intervalo em três sequências relacionadas a variações de nível 

relativo do mar. Este trabalho permitiu a reconstituição da dinâmica de sedimentação e 

o interrelacionamento entre siliciclásticos e carbonatos.  

 

 Gil (1997) realizou estudo englobando análise estratigráfica e 

paleoambiental da plataforma carbonática Turoniano/Campaniano (Formação Jandaíra), 

na porção centro oeste da Bacia Potiguar. Identificou 10 fácies sedimentares e fatiou a 

bacia em 2 supersequências compreendendo 5 sequências de 3ª ordem, caracterizadas 

por tratos de sistemas transgressivos e de mar alto, não encontrando registros 

significativos de tratos de sistemas de nível baixo. 

 

 Pessoa Neto (1999) realizou uma análise estratigráfica integrada baseada 

em conceitos da Estratigrafia de Sequências para plataforma mista (siliciclástica–

carbonática), compreendendo parte de rochas sedimentares do Neogeno, na porção 

submersa litorânea da Bacia Potiguar; com enfase na dinâmica de sedimentação e 

distribuição lateral e vertical de fácies frente a variações relativas do nível do mar. 

Subdividiu a seção em 7 sequências de 3ª ordem, detalhadas em tratos de sistemas e 

sequências de mais alta freqüência, propondo um modelo deposicional mais refinado de 

arcabouço estratigráfico para a plataforma mista do Neogeno. 

     

 

3. Revisão Conceitual dos modelos da Estratigrafia de Seqüências 

 
 A Estratigrafia de Seqüências teve seus primeiros trabalhos 

desenvolvidos e publicados pela AAPG – American Association of Petroleum 

Geologists em seu Memoir 26 (Payton, 1977).   Seus fundamentos estão alicerçados no 
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conceito de seqüência, que, em essência é a unidade estratigráfica na qual se baseiam os 

estudos realizados sob sua ótica. Uma seqüência é uma unidade estratigráfica composta 

por sucessões de estratos relativamente conformes, geneticamente relacionados e 

limitados na base e no topo por discondâncias ou concordâncias correlativas (Mitchum, 

1977). Esta definição foi originada a partir do conceito de seqüência de Sloss et al. 

(1949), sendo a introdução de discordâncias correlativas a principal diferença, a qual 

suscitou diversos debates posteriores, por permitir variações de abordagem para 

diferentes autores que estejam utilizando a prática da Estratigrafia de Seqüências. 

 

A partir dos debates surgiram diversos modelos, diferenciados quanto a 

delimitação das seqüências e/ ou a definição dos tratos de sistemas constituintes. Deste 

modo surgiu a seqüência deposicional em diferentes versões (Posamentier, 1988; Hunt 

and Tucker, 1992; Coe, 2003), a seqüência estratigráfica genética (Galloway, 1989), a 

seqüência transgressiva-regressiva ( T – R ) (Embry, 1992), e ainda outras de aplicação 

a depósitos sedimentares de natureza fluvial, como por exemplo o modelo proposto por 

Martinsen (1999), no qual a seqüência é caracterizada por sistemas de tratos de baixa 

ou alta acomodação, separados por uma superfície de expansão. 

 
3.1 Sequência deposicional 

 

Os modelos que se baseiam na sequência deposicional surgiram 

juntamente com a sismoestratigrafia (Mitchum et al, 1977) onde a seqüência é limitada 

por discordâncias oriundas de exposição subaérea em margem de bacia sedimentar e 

suas concordâncias correlativas em direção ao centro da bacia. Uma seqüência 

deposicional compreende os tratos de sistemas de mar baixo, transgressivo e de mar 

alto, subdivisão esta baseada nos padrões de empilhamento dos estratos, que por sua 

vez correspondem a deslocamentos da linha de costa.  Quando o deslocamento da linha 

de costa se dá em direção ao continente os estratos podem ficar registrados em um 

padrão de empilhamento retrogradacional (transgressão), e, de forma antagônica, 

quando o deslocamento da linha de costa se dá em direção à bacia os estratos tendem a 

ser registrados em um padrão de empilhamento progradacional (regressão). 
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A evolução destes modelos se deu com alguma controvérsia. Os 

conceitos iniciais reconheciam a eustasia como o principal fator controlador do 

desenvolvimento de uma seqüência deposicional. Os trabalhos publicados no Memoir 

26 da AAPG (Payton, 1977) levavam em conta cartas de variações globais cíclicas de 

subidas e descidas do nível do mar. O avanço das discussões sobre o tema levou a um 

consenso entre estratígrafos, que passaram então a considerar também outros fatores de 

influência, tais como a subsidência, o aporte sedimentar e o clima, fazendo com que as 

variações eustáticas não mais fossem consideradas como fator absoluto para a 

deposição de seqüências. Deste modo os tratos de sistemas passaram a ser de nível 

baixo, transgressivo e nível alto, levando-se em consideração o nível de base, ou o nível 

relativo do mar, nível este com relação direta na criação ou destruição do espaço de 

acomodação da bacia, controlando a forma de deposição da carga sedimentar 

disponível. 

 

 A partir da seqüência deposicional houve o surgimento de alguns 

modelos distintos presentes na literatura atual, entretanto a diferença entre eles não é 

tão marcante, ficando restrita ao posicionamento dos limites de seqüências. 

Notoriamente o posicionamento do limite de seqüências quando da presença de 

regressão forçada é um ponto de questionamento entre os modelos de Posamentier and 

Allen (1999) e o de Hunt and Tucker (1992). Os primeiros autores reconhecem a 

concordância correlativa como sendo a base da regressão forçada, e, portanto o limite 

de seqüências, enquanto os segundos, por sua vez, consideram o topo da regressão 

forçada como a continuidade física da discordância subaérea, a qual determina um hiato 

decrescente em direção à bacia até a posição da linha de costa ao final da regressão 

forçada, posicionando aí o limite de seqüências. 

  

 Esta controvérsia com relação aos depósitos registrados durante 

regressões forçadas suscitou a criação de um quarto trato de sistemas que, segundo 

Catuneanu (2006), corresponde ao “lowstand fan” de Posamentier et al (1988). Após 

diversas denominações propostas, acabou sendo adotado por parte da comunidade de 

estratígrafos com a denominação de FSST (falling  stage system tract), termo 

introduzido por Ainsworth (1991) in Catuneanu (2006). Uma tradução possível para 

este termo poderia ser trato de sistemas de regressão forçada. 
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3.2 Seqüência estratigráfica genética 

 

 A seqüência estratigráfica genética é um modelo apresentado por 

Galloway (1989), que, diferentemente da seqüência deposicional, considera como 

limite de seqüência a superfície de máxima inundação. Isto tem como aspecto positivo 

a extensão regional dos depósitos sedimentares que caracterizam a superfície de 

inundação máxima, tratando-se em geral de sedimentos finos que são facilmente 

identificáveis em perfis de poços e linhas sísmicas, mapeáveis por toda a bacia 

estudada. Outro aspecto positivo é o fato de evitar interpretações variadas com relação 

a concordâncias correlativas em depósitos marinhos rasos. Internamente, uma 

seqüência genética é subdividida, da base para o topo em intervalos progradacionais, 

agradacionais e retrogradacionais  

 

Este modelo é criticado em dois aspectos (Catuneanu, 2006). O primeiro 

aspecto é o fato de estar contida internamente na seqüência estratigráfica genética uma 

discordância subaérea, o que não está de acordo com a noção de que a seqüência seja 

composta por pacotes de estratos geneticamente relacionados. O segundo aspecto 

refere-se a natureza diácrona da superfície de máxima inundação, principalmente na 

direção strike da bacia sedimentar, o que pode determinar  um retardamento do início 

do trato de sistemas de nível alto em posições da bacia longe dos pontos de entrada do 

influxo sedimentar. 

 

 A estreita relação que o modelo da seqüência genética tem com os 

deslocamentos da linha de costa, a necessidade do reconhecimento do intervalo 

transgressivo e da superfície de inundação máxima torna sua utilização pouco favorável 

em bacias interioranas colmatadas ou ambientes fluviais cujo o comportamento do 

perfil de equilíbrio independa do nível relativo do mar.  
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3.3 Seqüência Transgressiva-Regressiva ( T-R ) 

 

 O modelo de seqüência Transgressiva-Regressiva (T–R) (Embry e 

Johannessen, 1992) se apresenta como uma alternativa aos modelos de seqüência 

deposicional e seqüência estratigráfica genética, propiciando uma abordagem mais 

simples em relação a estes, ao incluir os citados tratos de sistemas de nível baixo, de 

regressão forçada e de nível alto em um único trato de sistemas regressivo, e evitando 

desta forma a polêmica advinda da presença da concordância correlativa. Seus autores 

propuseram que o limite de Seqüências T-R corresponde a discordância subaérea, na 

porção proximal, e a superfície de regressão máxima, na porção distal da bacia. 

Internamente, a superfície de inundação máxima separa os tratos de sistemas 

transgressivos e regressivos.  

 

 Segundo Catuneanu (2006) a concordância correlativa a ser considerada 

na seqüência (T–R) é representada pela porção marinha da superfície de regressão 

máxima, tendo esta superfície a característica de ser de fácil identificação nas porções 

marinhas rasas, mas apresenta problemas de reconhecimento nas porções marinhas 

profundas, onde tende a desenvolver uma sucessão concordante de turbiditos de baixa 

densidade. Isto coloca a Seqüência T–R em situação antagônica à seqüência 

deposicional e a seqüência genética. Enquanto estas últimas apresentam dificuldades de 

reconhecimento dos limites nas partes proximais marinhas, os limites da seqüências T-

R são difíceis de serem definidos nas porções mais distais. 

 

 Um aspecto negativo inerente a utilização da superfície de regressão 

máxima como limite de seqüências é o seu caráter diácrono significativo na direção 

strike da bacia. A medida que o aporte sedimentar pode estar concentrado em pontos 

específicos da bacia em sua direção strike, pode o ínicio da transgressão se dar de modo 

retardado nestes locais, fazendo com que aí a superfície de regressão máxima seja de 

idade mais jovens que as outras áreas com baixa taxa de sedimentação. 

  

 Um ponto criticado neste modelo é o fato de que, ao agrupar os tratos de 

nível alto, de regressão forçada e de nível baixo em um único trato regressivo, perde-se 

resolução na identificação e individualização de possíveis rochas reservatórios e sua 
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relação com rochas selantes, o que vai de encontro à natureza preditiva da estratigrafia 

de seqüências.  

 

 Este modelo é inadequado quando aplicado a bacias caracterizadas por 

baixo ângulo de superfície de deposição e altas taxas de sedimentação. Nestes tipos de 

bacias sedimentares é comum a preservação de parte da seção fluvial do trato de 

sistemas de nível baixo, principalmente quando a capacidade de erosão da superfície de 

ravinamento for inferior à espessuras destes depósitos fluviais do nível baixo. A 

ocorrência desta situação acarreta na impossibilidade de traçar o limite de seqüência, 

pois a discordância subaérea não se apresenta de forma contígua à superfície de 

regressão máxima, podendo ocorrer as duas em uma amostragem por poço, separadas 

por estratos que apresentam granocrescência ascendente (Catuneanu, 2006). 

 

 

3.4 Modelos em sucessões fluviais 

 

 A aplicação de Estratigrafia de Seqüências para registro de rochas 

fluviais é relativamente recente e teve seu começo por volta de 1990. Trabalhos de 

autores tais como Shanley et al. (1992) e Wright e Marriot (1993) apresentam modelos 

refinados e detalhados sobre o tema. Entretanto, estes trabalhos continuam a tratar o 

assunto sob a tradicional ótica dos tratos de nível baixo, transgressivo e nível alto 

(Catuneanu, 2006). A mudança marcante se deu no trabalho de Martinsen (1999), onde 

a introdução dos tratos de sistemas de baixa ou de alta acomodação representou um 

divisor de águas no sentido da definição de unidades estratigráficas não marinhas, 

independentemente de mudanças do nível relativo do mar e mudanças da respectiva 

linha de costa.  Apesar de ter surgido recentemente, sua compreensão necessita de 

alguns conceitos algo mais antigos, tais como, perfil de equilíbrio fluvial e, nível de 

base estratigráfico, – que serão tratados a seguir. 

 

Segundo Posamentier (1999) o perfil de equilíbrio foi descrito por 

Mackin (1948) como uma superfície de equilíbrio dinâmico ao longo da qual não há 

deposição e nem erosão ao longo do tempo, de modo que a carga que entra no sistema, 

oriunda das partes proximais (upstream), se iguala a carga que sai do sistema para as 

partes distais (downstream). Semelhantemente ao ambiente marinho a variação das 
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taxas de criação de espaço de acomodação ao longo do tempo é o principal mecanismo 

de controle da preservação de sedimentos em ambientes continentais. Da mesma forma 

como as variações do nível relativo do mar controla a criação ou destruição do espaço 

de acomodação, em ambientes fluviais este controle se dá através do equivalente nível 

de base estratigráfico, sendo este determinado pelo comportamento do perfil de 

equilíbrio. 

  

 O nível de base estratigráfico surgiu a partir de uma descrição de Barrell 

(1917) para nível de base, em contexto estratigráfico amplo, como correspondendo a 

uma superfície em direção a qual as forças externas atuam, ou uma superfície na qual 

não há erosão nem deposição. Segundo Sloss (1962) uma superfície acima da qual 

nenhuma partícula atinge repouso e abaixo da qual a acumulação e soterramento são 

possíveis. Esta superfície foi definida por Shanley e McCabe (1994) como nível de base 

estratigráfico. 

 

 O nível do mar representa o mais baixo nível de base para o qual um rio 

pode ajustar seu fluxo (Posamentier, 1999), sendo esta definição utilizada por 

geomorfólogos e levando Shanley & McCabe (1994) a designá-lo de nível de base 

geomorfológico. 

 

 Em ambientes fluviais o nível de base estratigráfico tem sido assumido 

como o perfil de equilíbrio, e seria representado por uma superfície ideal se 

prolongando a partir do nível de base geomorfológico em direção ao continente. Os 

sistemas fluviais tendem a buscar seu ajuste a este nível de base estratigráfico ou perfil 

de equilíbrio, criando condições de erosão ou deposição de acordo com os fatores 

controladores para esta superfície.  Em bacias interiores o perfil de equilíbrio tem a 

tectônica, o clima e o influxo sedimentar como principais fatores determinantes para a 

criação ou destruição do espaço de acomodação. 

 

3.4.1 Modelo em sucessões próximas à linha de costa 

 

 Em depósitos sedimentares fluviais acumulados próximos à linha de 

costa, o nível relativo do mar controla o comportamento do perfil de equilíbrio, 
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determinando o padrão de empilhamento dos estratos aluviais. Neste caso, a 

acumulação fluvial obedece a uma curva sinusoidal de variação do nível relativo do 

mar, podendo-se identificar, pela geometria e padrão de empilhamento de canais 

fluviais, os três tratos de sistemas deposicionais tradicionais internos a seqüências 

deposicionais, (Wright & Marriot, 1993; Shanley & McCabe, 1994). 

       

 A geometria dos depósitos fluviais próximos ao litoral, segundo Shanley 

e McCabe (1994), é considerada como uma interação entre o influxo sedimentar e o 

perfil de equilíbrio, este último atrelado diretamente ao nível relativo do mar. Além 

destes fatores de influência, Posamentier et al (1992) apontam que a diferença entre a 

declividade do plano do sistema fluvial e da plataforma marinha também contribuem 

para a geometria destes depósitos.  

          

 O conjunto destes fatores define de uma forma dinâmica o espaço de 

acomodação, que é um volume continuamente modificado através do tempo geológico 

e é fundamental no controle para acumulação de sedimentos sob o ponto de vista 

estratigráfico (Shanley e Mccabe, 1994). O espaço de acomodação está relacionado ao 

perfil de equilíbrio na porção fluvial e ao nível relativo do mar na parte marinha, sendo 

a taxa de sua criação ou destruição determinante para a arquitetura estratigráfica dos 

depósitos fluviais. A taxa de crescimento do espaço de acomodação quando inferior ao 

influxo sedimentar favorece a um padrão de empilhamento progradacional, quando 

balanceada favorece à agradação dos sedimentos, e quando superior favorece ao padrão 

retrogradacional. Onde o espaço de acomodação é nulo, ocorrerá a passagem de 

sedimentos, sem deposição ou erosão. Onde é negativo poderá propiciar erosão e 

incisão ( Shanley e McCabe, 1993). 

 

 Dentro desta lógica, Wright and Marriot (1993) apresentam um modelo 

onde há estreita ligação entre a variação do nível relativo do mar, espaço de 

acomodação, arquitetura fluvial e desenvolvimento de solos (paleosolos), podendo-se 

identificar os três tratos de sistemas tradicionais da estratigrafia de seqüências.  

    

 O trato de sistemas de nível baixo – TSNB  de sequências deposicionais 

fluviais desenvolvidas próximas a linha de costa estão associados ao rebaixamento do 

nível de base estratigráfico e tendem a causar a cessação da deposição fluvial e a erosão 
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de sedimentos previamente acumulados (Wright and Marriot, 1993). Neste contexto, 

pode ocorrer formação de vales incisos, por erosão, e desenvolvimento de solos em 

terraços que sofrem forte processo de drenagem (Wright and Marriot, 1993).  Como 

durante a acumulação do TSNB a taxa de geração de espaço de acomodação é pequena, 

os depósitos preservados tendem a apresentar uma arquitetura estratigráfica composta 

por corpos de arenitos em lençol amalgamados, multiepisódicos e multilaterais, 

referentes a sistemas fluviais meandrantes (Plint et AL., 2001) ou entrelaçados (Miall, 

1993; Wan Wagoner et AL., 1995). 

 

 O trato de sistemas transgressivo – TST ocorre com a elevação do nível 

de base estratigráfico e criação de espaço de acomodação, permitindo a acumulação de 

sedimentos da planície de inundação, e em períodos de cheia favorece a acreção 

vertical dos sedimentos fluviais e também ao desenvolvimento de solos hidromórficos 

(Wright and Marriot, 1993).  A arquitetura apresenta canais fluviais isolados e imersos 

em depósitos finos da planície de inundação. Estes depósitos podem estar associados a 

sistemas fluviais anastomosados ou meandrantes (Van Wagoner, 1995) 

 

 O trato de sistemas de nível alto - TSNA se caracteriza por um 

progressivo decréscimo da taxa de criação do espaço de acomodação. A redução do 

espaço tem como conseqüência a diminuição de acreção vertical dos estratos fluviais e, 

por conseqüência, o retrabalhamento dos depósitos finos da planície de inundação, 

através dos canais fluviais (Wright and Marriot, 1993). Associado a isto, existe 

potencial para desenvolvimento de solos maturos, embora estes podem não ser 

preservados devido ao retrabalhamento decorrente da migração lateral dos canais. A 

arquitetura apresenta corpos arenosos amalgamados de canais fluviais intercalados com 

depósitos descontínuos da planície de inundação ( Shanley & McCabe, 1993). 

 

3.4.2 Modelo em sucessões independentes da linha de costa  

 

 Um modelo de seqüências para sedimentos não marinhos com caráter 

inovador surgiu com o trabaho de Martinsen et al. (1999). Ele separa seqüências 

fluviais em dois tratos de sistemas, o trato de sistemas de baixa acomodação (low 

accommodation system tract), e o de alta acomodação (high accommodation system 

 



 29 

tract). Utiliza a variação da razão entre acomodação (A) e influxo sedimentar (S). Os 

limites de seqüência são superfícies marcadas por abrupto decréscimo da relação entre 

espaço de acomodação e o aporte sedimentar, caracterizada por razões negativas. A 

acumulação fluvial está associada a valores positivos (entre 0 e 1) da razão entre 

acomodação (A) e influxo sedimentar (S). Variações na razão A/S define a ocorrência 

dos tratos de baixa e alta acomodação dentro das seqüências deposicionais. Estes dois 

tratos de sistemas são separados por superfície ou zona de expansão que corresponde a 

uma queda abrupta ou gradual da mencionada relação. Representa um divisor de águas 

no sentido da definição de unidades estratigráficas não marinhas, independentemente de 

mudanças de nível de base marinho e mudanças da respectiva linha de costa.  

  

 As condições de baixa acomodação resultam em depósitos fluviais que 

se caracterizam com uma arquitetura estratigráfica de preenchimento de vale inciso, 

apresentando corpos arenosos de canais fluviais amalgamados, com raros e 

descontínuos depósitos de planície de inundação preservados. Apresentam-se em 

padrão de empilhamento progradacional, podendo ter baixa taxa de agradação, e 

tendem a acompanhar a topografia de vales incisos subjascentes. O trato de sistemas de 

baixa acomodação é em geral caracterizado pela fração mais grossa dos sedimentos da 

seqüência deposicional fluvial, refletindo um rejuvenescimento da área fonte com 

regime de alta energia – marca o estágio inicial de limitada carga fluvial e baixa 

acomodação disponível. O caráter progradacional imprime a estes depósitos uma forma 

de cunha que se espessa em direção as partes distais das áreas fontes, em geral 

apresentam uma granulometria granocrescente para o topo. 

 

 As condições de alta acomodação são atribuídas a altas taxas de criação 

de acomodação fluvial e resultam em uma arquitetura caracterizada por corpos arenosos 

de canais fluviais isolados em espessos e contínuos depósitos finos externos aos canais 

fluviais. A sedimentação é agradacional e independente da topografia subjacente.  

 

 O trato de sistemas de alta acomodação apresenta um regime de baixo 

nível de energia e tende a peneplanizar o relevo, fechando assim um ciclo de 

sedimentação. Um posterior desequilíbrio, por controle climático ou tectônico, poderia 

ensejar a presença de uma acomodação negativa, favorecendo a implantação de novos 

vales incisos e início de outro ciclo. Deste modo as seqüências individuais seriam o 
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registro estratigráfico do ponto onde a acomodação deixa de ser negativa (discordância 

subaérea) e passa apresentar taxa de criação de espaço cada vez maior, até o 

rejuvenescimento do ciclo ou deposição de outra seqüência.     
 

4. Arquitetura de fácies e modelo deposcional 

 
4.1. Litofácies 

 

 A análise dos testemunhos de poços resultou na elaboração de uma 

tabela de litofácies mostrada a seguir na Tabela 1, baseada em Miall, 1985; um de seus 

estudos sobre a Geologia de depósitos fluviais.  
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Tabela 1. Descrição e interpretação de litofacies. Adaptado de Miall, 1996 

 DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 

Gh Conglomerado com acamamento incipiente e/ou 

imbricamento de clastos, com clastos peliticos 

subarredondados e matriz arenosa fina a grossa. 

Corte e preenchimento com deposição de 

sedimentos grosseiros transportados por 

tração. 

Sp Areias finas a grossas com estratificações 

cruzadas planares, grãos angulosos a 

subangulosos, moderadamente selecionadas e 

ocasionalmente com intraclastos pelíticos                 

Migração de dunas 2D; regime de fluxo 

inferior 

St Areias finas a grossass com estratificações 

cruzadas acanaladas, grãos angulosos a 

subangulosos, moderadamente selecinadas e 

ocasionalmente com intraclastos pelíticos               

Migração de dunas 3D; regime de fluxo 

inferior  

Sl Areias finas a grossas com estratificações 

cruzadas de baixo ângulo ( < 10º ), grãos 

angulosos e subangulosos, moderadamente 

selecionadas.  

Formas de leito atenuadas (humpack 

dunes); transição entre regime de fluxo 

inferior e superior.  

Sr Areia fina a média, moderadamente selecionadas, 

com laminação cruzada de marcas onduladas 

Migração e cavalgamento de marcas 

onduladas; regime de fluxo inferior  

Sh Areia muito fina a média, moderadamente 

selecionadas, exibindo laminação plano paralela 

horizontal, por vezes bioturbadas 

Formas de leito plano; regime de fluxo 

superior 

Sm Areia maciça Fluxos hiperconcentrados, fluidização ou 

bioturbação 

Fl     Finos com laminação plano paralela, por vezes 

bioturbados                                 

Assentamento gravitacional de partículas 

em suspensão 

Fr Finos com laminação cruzada de marcas 

onduladas, por vezes bioturbados 

Assentamento gravitacional de partículas 

em suspensão alternado com correntes 

trativas fracas geradoras de marcas 

onduladas. 

Fm   Finos maciços Assentamento gravitacional de partículas 

em suspensão 

P Paleosolos com marcas de raízes, gretas de 

contração e nódulos. 

Não sedimentação com exposição aérea. 
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4.2. Associação de fácies 

 

4.2.1. Associação de fácies: Canais fluviais – AF1 

 

4.2.1.1  Descrição: 

 

 A associação de fácies AF1 é rica em sedimentos arenosos. Apresenta 

predominância das litofácies Gh, Sp e  St, e subordinadamente, litofácies Sl, Sh, Sr e 

Sm; representando 58,1% dos depósitos descritos. Estes depósitos estão organizados 

em sucessões verticais de litofácies com granodecrescência ascendente, com espessuras 

de 5 a 15m com valores médios de 10m.  Estes ciclos granodecrescentes podem ser 

subdividos, da base para o topo, em três intervalos distintos. A base apresenta 

conglomerados (litofácies Gh) em contato abrupto com camadas inferiores, com 

espessuras entre 20 e 80cm, compostos por clastos pelíticos cinza escuro, que vão de 

grânulos a calhaus, imersos em matriz arenosa muito fina a grossa. A parte 

intermediária é formada predominantemente por arenitos finos a muito grossos, mal a 

moderadamente selecionados, com estratificações cruzadas planares (Sp), acanaladas 

(St), e de baixo ângulo (Sl), distribuídos em camadas com espessuras de 1 a 5m, 

contendo intraclastos lamosos esporádicos com cerca de 1cm de diametro. A porção 

superior é constituída por arenitos muito finos a médios, com espessuras não superiores 

a 1m, moderadamente selecionados, apresentando laminação plano paralela (Sh) ou 

marcas onduladas (Sr), por vezes bioturbados.  

 

4.2.1.2  Interpretação: 

 

 A presença de sucessões de fácies com granodecrescência ascendente 

com base erosiva, composta internamente por arenitos mal selecionados, com estruturas 

trativa e unidirecional permitem interpretar esta associação de fácies como depósitos de 

canais fluviais (Collinson, 1996). Os conglomerados (Gh) são típicos da base de canais 

preenchendo superfícies erosionais ou de não deposição, onde a energia de fluxo do 

sistema fluvial permite o retrabalhamento de áreas externas ao canal e favorece a 

deposição destes sedimentos grosseiros, em  processos autogênicos, refletindo o caráter 
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intraformacional destes conglomerados. As superfícies de base destes conglomerados 

são as superfícies de 5ª ordem da hierarquia definida por Miall, 1985. 

   

 A subseqüente deposição de sedimentos arenosos contendo 

estratificações cruzadas planares, acanaladas e de baixo ângulo (litofácies Sp, St e Sl) 

são interpretadas como a continuidade da deposição fluvial. As estratificações cruzadas 

acanaladas (St) e planares (Sp) representam dunas de crista acanaladas e retas, 

respectivamente, desenvolvidas em regime de fluxo unidirecional. Os arenitos com 

estratificações cruzadas de baixo ângulo (litofácies Sl) representam dunas atenuadas, 

formadas em contextos transicionais entre regime de fluxo inferior e superior. Os 

arenitos com laminações horizontais foram gerados por formas de leito plano, em 

regime de fluxo superior. A presença de formas de leito no fundo do canal formadas em 

diferentes regimes de fluxo indica flutuações na velocidade de correntes associadas a 

variações na descarga ou na profundidade do canal. 

 

 Na parte superior a diminuição da granulometria e a presença de 

laminações cruzadas de marcas onduladas (litofácies Sr) indicam uma perda de energia, 

acompanhada de uma possível diminuição de profundidade do canal fluvial.  

 

Os ciclos de granodescrescência ascedente que caracterizam os depósitos 

de canais descritos podem representar: (a) migração lateral de barras em pontal ou (b) 

progressiva diminuição da velocidade do fluxo associado durante o preenchimento 

vertical do canal fluvial. A granulometria grossa e o domínio de estruturas trativas 

indicam que os sedimentos foram transportados no canal dominantemente como carga 

de fundo, o que permite classificar estes depósitos como sistema fluviais de carga de 

fundo (bed-load fluvial systems) segundo a classificação de Schumm (1968). A 

reconstrução da morfologia dos canais com base em dados de supersuperfície 1D é 

impossível (Bridge, 2006), visto que tanto os depósitos de canais meandrantes quanto 

os de canais entrelaçados podem gerar sucessões granodecrescentes. 
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gura 4.1 – Associação de fácies AF1, depósitos de canais  fluviais amostrados no 

ço A1 entre 364,6 / 375m (cada caixa tem 1m) . As litofácies presentes são: Sp – 

eias com estrat. cruzadas planares; St – areias com estrat. cruzadas acanaladas;  Sl – 

eias com estrat. cruzadas de baixo ângulo ( < 10º ); Sm – areias maciças.  

       

 

4.2.2. Associação de fácies: Planície de Inundação – A.F.2. 

 

4.2.2.1  Descrição: 

A associação de fácies A.F.2 representa 27,2% dos depósitos estudados. 

constituída dominantemente por pelitos marrons ou, mais raramente, esverdeados, 

ndo composta pelas seguintes litofácies: (1) pelitos maciços com gretas de contração 

marcas de raízes (litofácies Sm); (2) pelitos com laminação plano-paralela (litofácies 

), com bioturbação; (3) pelitos com laminações de marcas onduladas famintas ou 

rmando sucessões cavalgantes com o ângulo subcrítico a supercrítico (litofácies Fr), 

bém com bioturbação; (4) paleosolos do tipo carbonatos pedogênicos. Esta 

sociação de fácies forma pacotes com espessuras que variam de poucos centímetros 

 cerca de 8m, apresentando internamente uma distribuição aleatória de litofácies 

iall, 1996). 
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  4.2.2.2  Interpretação: 

 

Esta associação de fácies é típica de depósitos externos aos canais 

fluviais, onde o ambiente de baixa energia favorece a decantação de sedimentos finos 

em corpos lacustres rasos localizados na da planície de inundação (Miall, 1996; Bridge, 

2006). A presença de marcas de raízes e gretas de contração indica lagos rasos que 

periodicamente secavam. A ocorrência de níveis com concentração de nódulos de 

carbonatos sugere o desenvolvimento de calcretes incipientes.  A ocorrência de arenitos 

com marcas onduladas indica correntes fracas que episodicamente adentravam os 

corpos lacustres, representando, provavelmente, a franja distal de depósitos de crevasse 

splay. (Miall, 1996; Martisen, 1999) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4.2

amostrados

presente: Fm

 

 

 – Associação de fácies AF2 – Depósitos da planície de inundação 

 no poço A3 no intervalo 363,4 / 367,5m (cada caixa tem 1m).  Litofácie 

 – Sedimentos finos maciços. 
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4.2.3. Associação de fácies: Depósitos de crevasse proximais – A.F.3 

 

4.2.3.1  Descrição: 

 

 A associação de fácies representa 7% dos depósitos descritos, ocorrendo 

em pacotes com espessuras de  0,2 a 2m. Esta associação é formada por camadas de 

arenitos, de 10 a 50 centímetros de espessuras, com base abrupta, por vezes erosiva, 

raramente intercaladas com depósitos finos de pelitos (litofácies Fl e Fr). As camadas 

de arenitos normalmente apresentam gradação normal, caracterizada por arenitos finos 

a médios com laminação plano-paralela (Sh) na base, passando para laminações 

cruzadas de marcas onduladas no topo (Sr), podendo o contato entre estas divisões ser 

abrupto ou difuso. As laminações de marcas onduladas podem formar estratos 

cavalgantes, com ângulos subcríticos a supercríticos.  A ocorrência de bioturbação é 

variada em intensidade, por vezes imprimindo aspecto maciço aos sedimentos (fácies 

Sm). 

 

4.2.3.2  Interpretação: 

 

Esta associação de fácies correponde as porções proximais de lobos de crevasse. 

Representa extravasamentos periódicos em rios de carga mista, em períodos de cheias 

que superam a capacidade de transporte do canal, contendo alta carga de sedimentos de 

tração e suspensão. Estas condições fazem com que haja rompimento de diques 

marginais e o derramamento da carga de sedimentos por sobre a planície de inundação, 

onde seu desconfinamento permite a sedimentação de camadas rítmicas em formas de 

lençóis, imprimindo uma forma tabular aos depósitos. (Miall, 1996; Martisen, 1999; 

Jones 2007) 
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Figura 4.3 – Associação

entre 611,8m e 613,2m 

com laminação plano pa

 

 

4.2.4. Associação d

 

4.2.4.1  Descrição: 

 

 A associa

formando pacotes da o

alternância rítmica de c

dispostos em camadas c

base abruptos, geralm

estratificações cruzadas 

em  espessuras de orde

 

 

 de fácies AF1, crevasses proximais amostrada no poço A5 

(cada caixa de testemunho possui 1m). Litofácies: Sh – areias 

ralela horizontal; SM – areia maciça. 

e fácies: Depósitos de Crevasse distais – A.F.4 

ção de fácies 4 representa 7,7% dos depósitos estudados, 

rdem de 0,4 a 3m. Esta associação é caracterizada pela 

amadas de pelitos e arenitos. Os arenitos são finos a médios, 

om espessuras centimétricas até 20 cm, apresentando topo e 

ente planos. Internamente são maciços ou apresentam 

de baixo ângulo (litofácies Sm e Sr). Os pelitos se apresentam 

m milimétrica até cerca de 15cm, são maciços ou laminados 
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horizontalmente ( litofácies Fl e Fr). Estes pacotes apresentam-se, por vezes, 

bioturbados em diferentes intensidades.  

4.2.4.2  Interpretação: 

 

 Este pacotes de arenitos síltico-arenosos, correspondem a inundações em 

lençóis distais, provavelmente associado a porções terminais de lobos de crevasse. Este 

fluxo em desconfinamento tem baixo poder erosivo depositando rapidamente os 

sedimentos transportados por tração suspensão. A natureza rítmica dos depósitos indica 

uma sedimentação intermitente, onde cada ciclo de arenito-pelito representa um evento 

de sedimentação, provavelmente associado a um episódio de estravasamento dos canais 

fluviais. A sucessão de ciclos corresponde a uma sucessão de eventos de inundação, 

cuja periodicidade é de difícil definição.  
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Figura 4.4 – Associação de fácies AF4, crevasses distais amostrada no poço A1, entre 

340,7m e 342,7m. (cada caixa tem 1m). Litofácies: Fl – Finos com laminação plano 

paralela; e Fr – finos com laminação cruzada de marcas onduladas. 

4.3. Análise descritiva para os testemunhos de poços 

 

  

 Adicionalmente foi realizada uma quantificação da natureza dos contatos 

dos depósitos de overbank e de canais. A partir das relações de contato das bases dos 

depósitos de canais nos cinco testemunhos estudados foram identificados 21 eventos de 

avulsão, como mostra a tabela 2. Entre estas quatorze são avulsões abruptas (67%) e 

sete são avulsões transicionais (33%), de acordo com a classificação proposta por Jones 

e Hajek (2007); cujos conceitos serão abordados mais adiante. 

 

 
 

 Apesar do pouco número de poços e distância considerável entre eles, é 

possível constatar pela quantidade e tipo de eventos de avulsão que existe uma 

tendência ao predominio de avulsões abruptas em direção sudoeste e um aumento 

relativo dos eventos avulsivos transicionais em direção nordeste. Estes dados estão em 

concordância com a condição proximal ou distal do sistema fluvial estudado. 

Aparentemente, o modelo de avulsão transicional foi mais comum próximo a costa 

(porção distal), enquanto o modelo abrupto de avulsão ocorreu de forma mais 

significativa nas porções mais proximais,  em direção ao interior do continente; o que 

pode ser constatado com a observância dos perfis descritivos dos testemunhos dos 

poços (Figs. 4.5 – 4.9). 
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Figura 4.5 – Perfil descritivo para o poço A1 
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Figura 4.6 – Perfil descritivo para o poço A3 
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Figura 4.7 – Perfil descritivo para o poço A4 
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Figura 4.8 – Perfil descritivo para o poço A5 
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Figura 4.9 – Perfil descritivo para o poço A6 

. Evolução estratigráfica 

.1.  Modelo deposicional 

 

nundação, 

equentemente intercalados por depósitos de crevasses proximais ou distais. 

viar seu curso para porções mais deprimidas da planície 

luvial, através da avulsão. 

o um rico banco 

e dados para o entendimento deste fenômeno, Jones e Hajek (2007). 

e um 

5
 

5

 A análise dos testemunhos de poços através da definição e quantificação 

das associações de fácies (Tabela 2) demonstra que o preenchimento sedimentar desta 

parte da Bacia Potiguar se deu sob um ambiente fluvial, apresentando uma alternância 

entre depósitos de canais fluviais e sedimentos finos da planície de i

fr

  

 Em ambientes fluvais a distribuição de água e sedimentos é feita 

predominantemente através de canais fluviais que, ao acumularem depósitos 

sedimentares, tendem a des

a

 

 O processo de avulsão é um mecanismo deposicional dominante e ativo 

durante o preenchimento de bacias aluviais, afetando sua arquitetura e padrões de 

empilhamento, e pode ter grande influência no caráter do registro estratigráfico. Trata-

se de processo raramente identificável em termos de escala humana de tempo, sendo, 

contudo, extremamente comum no tempo geológivo. As bacias aluviais antigas 

apresentam milhares de manifestações de avulsão de canais, formand

d

 

  A definição clássica e aceita para avulsão é a de um deslocamento d

canal fluvial estabelecido para uma nova posição da planície de inundação. Jones 

e Hajek (2007) propõe a utilização de duas categorias genéricas para uma classificação 

estratigráfica para avulsões: as estratigraficamente transicionais, aqui tratadas como 

“avulsão transicional (AT)”; e as estratigraficamente abruptas, tratadas como “avulsão 

abrupta  (AA)”. As avulsões transicionais apresentam uma fase de deposição 

sedimentar que precede o estabelecimento de um canal fluvial. Esta fase é caracterizada 

 



 46 

pelo desenvolvimento de canais e lobos de crevasse que gradativamente deslocam o 

fluxo aquoso, formando um novo canal. No registro este tipo de avulsão é reconhecido 

por um padrão de granocrescência ascendente, caracterizado por depósitos de crevasse 

distais, que podem ser sucedidos por estratos de crevasse proximais, culminando com 

depósitos de canais fluviais (Fig.4.5). As avulsões abruptas são caracterizados por um 

deslocamento instantâneo do canal fluvial para um novo curso, sendo reconhecido no 

registro geológico por um contato abrupto de corpos arenosos fluviais com os depósitos 

finos de planície de inundação subjacente. Jones e Hajek (2007) conjectura ainda que 

fatores tais como distancia entre o local da avulsão e o canal pretérito e a propensão ao 

sistema fluvial para depositar crevasses, entre outros, são de forte relevância para a 

definição do tipo estratigráfico das avulsões. Deste modo a proximidade entre o local 

da avulsão e o canal abandonado denota um aspecto regional quando avulsão abrupta, e 

cal quando transicional. 

 

lo

 
Figura 5.1. Perfis tipo de avulsão transicional (A) e avulsão abrupta (B). Extraído de 

nes e Hajek, 2007. 

 

.2. Contexto  Estratigráfico 

 

Jo

5

 As rochas sedimentares estudadas são pertencentes à Formação Açu, na 

totalidade dos testemunhos, e também à Formação Jandaíra no que diz respeito aos 

perfis de raio gama dos poços utilizados. O intervalo temporal fica entre o Albiano e o 

Turoniano e se insere na supersequência drifte definida por Pessoa Neto et al (2007), 
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que é caracterizada por um intervalo fluvio-marinho transgressivo (formações Açu, 

Ponta do Mel, Quebradas, Jandaíra e Ubarana), recoberto por uma sequência clástica e 

carbonática regressiva (formações Ubarana, Tibau e Guamaré). Correponde as 

quencias marinhas transgressivas K60 e K90 na nova carta estratigráfica (Fig. 03). 

 

atigráfico para a seção estudada, que se encontra em forma esquemática 

na figura 5.2. 

 

se

Durante a acumulação do intervalo estudado, a bacia experimentava 

modestas taxas de subsidência, com o depocentro principal formando uma grande calha 

fluvial de orientação geral NE-SW, cujo sistema passava gradativamente, em direção ao 

mar, para uma plataforma rasa siliciclástica a mista. Este contexto vem ao encontro dos 

resultados encontrados no presente trabalho, a partir da análise de testemunhos e perfis, 

incluindo a presença de ambientes e fácies que se mostram cada vez mais distais para a 

direção NE. Esta constatação levou a  escolha de modelo tradicional da Estratigrafia de 

sequências – modelo para sucessões continentais próximo a linha de costa - a ser 

considerado de aplicação para os dados disponíveis. A partir daí foi traçado o provável 

arcabouço estr
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Fig

5.3. Descrição das seqüências e dos tratos de sistemas 

s, razão entre depósitos de canais e de 

anície de inundação e tipos de paleossolos. 

de raio-gama este trato é 

arcado por um padrão em caixote, com baixos valores API. 

ura5.2 – Arcabouço estratigráfico proposto.  NE para direita. 

 

 Conforme discutido anteriormente, em sistemas fluviais acumulados 

próximo à costa, como é o caso da Formação Açu, o nível relativo do mar controla o 

comportamento do perfil de equilíbrio, determinando o padrão de empilhamento dos 

estratos aluviais (e.g. Schanley & McCabe, 1992; Wright & Marriot, 1993, Miall, 

1996). Neste caso, a acumulação fluvial obedece a uma curva sinusoidal de variação do 

nível relativo do mar que resulta no reconhecimento dos tratos de sistemas 

convencionais das seqüências deposicionais, sendo estes: tratos de sistemas de nível 

baixo, transgressivo e nível alto. A identificação dos tratos de sistemas em sucessões 

aluviais está fundamentada em um somatório de critérios que envolvem a geometria e 

padrão de empilhamento dos canais fluviai

pl

  

 A acumulação dos sedimentos de trato de sistemas de nível baixo está 

associada ao final do rebaixamento e início da subida do nível de base estratigráfico. 

Em muitos exemplos os depósitos do trato de sistema de nível baixo estão preenchendo 

vales incisos escavados pelos rios durante o rebaixamento. Como a taxa de criação de 

espaço de acomodação ainda é pequena, os depósitos de planície de inundação são 

constantemente retrabalhados pelo deslocamento lateral dos canais. Esta dinâmica 

deposicional resulta em uma arquitetura estratigráfica caracterizada por corpos de 

arenitos em lençol amalgamados, multiepisódicos e multilaterais, onde a preservação de 

depósitos finos de planície de inundação é bastante rara (Legarreta & Uliana, 1991; 

Schanley & McCabe, 1993, 1994; Wan Wagoner et al., 1995; Aitken & Flinth, 1995; 

Olsen et al., 1995; Richards, 1996; Miall, 1996). Nos perfis 

m

 

 O trato de sistemas transgressivo é caracterizado por um progressivo 

aumento da taxa de criação do espaço de acomodação (rápida subida do nível de base 

estratigráfico), resultando na diminuição da taxa de migração lateral e num acréscimo 

na taxa de agradação vertical dos canais. Esse contexto resulta em uma mudança da 
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arquitetura aluvial, passando os canais fluviais a ocorrerem isolados e imersos em 

depósitos finos de planície de inundação  que contêm solos pouco desenvolvidos e 

hidromórficos (Wright & Marriot, 1993; Schanley & McCabe, 1991, 1993, 1994; Wan 

Wagoner et al., 1995; Aitken & Flinth, 1995; Olsen et al., 1995; Richards, 1996).  Nos 

perfis de raio-gama este trato é marcado por um padrão de granodescrecência 

ascendente, normalmente caracterizado por um progressivo aumento em direção ao 

po nos valores API. 

 

te caracterizado por uma 

progressiva diminuição em direção ao topo nos valores API. 

 

posta por depósitos carbonáticos. Esta seqüência não foi detalhada 

o presente estudo. 

to

O trato de sistemas de nível alto representa o período de decréscimo da 

taxa de criação do espaço de acomodação, acarretando em uma diminuição da taxa de 

agradação vertical e um aumento da taxa de migração lateral dos canais. Como 

resultado disso, tem-se uma arquitetura faciológica caracterizada por corpos arenosos 

amalgamados de canais fluviais intercalados com depósitos descontínuos de planície de 

inundação (Schanley & McCabe, 1993, 1994; Wan Wagoner, 1995; Aitken & Flinth, 

1995; Olsen et al., 1995; Richards, 1996). Nos perfis de raio-gama este trato é marcado 

por um padrão de granocrescência ascendente, normalmen

 A correlação dos perfis de poços permitiu a identificação de três 

sequências deposicionais no intervalo estratigráfico estudado, denominadas, da base 

para o topo, de sequencia 1, sequencia 2 e sequencia 3 (Figuras 5.3, 5.4 e 5.5). As duas 

primeiras são contempladas com três tratos de sistemas cada uma, sendo constituídas 

essencialmente por depósitos fluviais. A seqüência 3 é incompleta quanto aos tratos de 

sistemas, sendo com

n

 

 A sequência 1, mais antiga e inferior, tem espessuras entre 40m e 120m, 

com média em cerca 100m. Apresenta-se bem distribuída em uma forma 

aproximadamente tabular, côncava para cima na direção transversal à calha central do 

arcabouço onde se depositou onde apresenta-se com espessamento, e afinamento em 

direção as bordas flexural e falhada, Figs ( 5.3 a 18  ). Nesta sequência  podem ser 

observados os três tratos de sistemas: O TSNB1; o TST1; e o TSNA1. O TSNB desta 

sequência apresenta espessuras reduzidas, indo de ausente até a ordem máxima de 5m 

na porção central da seção dip (C–C’), não amostrado na totalidade dos perfis e 
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praticamente ausente nas seções AA’ e BB’. O TST1 possui uma espessura que vai de 

20m a 100m, média de cerca de 60m, mostrando um espessamento em direção NE (Fig. 

5.3). O TSNA1 apresenta-se com boa uniformidade e distribuição com espessura média 

de cerca de 40m, sendo mais delgado na seção da borda falhada (C–C’).. 

 

 

estando presente em todos os poços, com leve espessamento no centro da seção C-C’ l. 

 

 de centenas de metros, porém não foi mais objeto 

deste estudo. 

 

 A sequencia 2 apresenta uma geometria semelhante ao descrito para a 

sequencia 1, mostrando um espessamento na parte central da calha fluvial e afinamento 

em direção as bordas flexural e falhada. Suas espessuras vão de 60m a 140m, tendo 

valor médio ao redor de 100m. O TSNB se apresenta com espessuras que vão de 

métrica até 20m, com média ao redor de 5m, ocorrendo na maioria dos poços, com 

exceção dos poços A3 e A3’ (Fig. 5.3). O TST2 tem espessuras entre 30m e 100m, com 

média em cerca de 70m, estando bem amostrado e com distribuíção em todos os poços, 

com tendência de espessamento no centro da seção C-C’, e adelgaçamento na parte NE 

da seção B-B’. O TSNA2 tem espessuras entre 30 e 60 metros, média de cerca de 40m,

 Para a sequência 3 houve somente a marcação do limite de sequências 

que marca sua base coincidentemente com a respectiva superfície transgressiva (ST3), 

considerando-se ausente o eventual TSNB3. A passagen para a sedimentação 

carbonática da Formação Jandaíra marca o início da deposição do trato de sistemas 

transgressivo desta sequência, e o início da implantação da plataforma carbonática 

marinha com espessuras da ordem
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Figura 5.3 - Seção AA’ – Borda flexural. 
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Figura 5.4 - Seção BB’ – Borda falhada. 
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Figura 5.5 - Seção CC’ – Seção Dip. 
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 A geometria e empilhamento estratigráfico das seqüências 1 e 2 se ajusta 

ao modelo de seqüências deposicionais fluviais próximos a linha de costa propostos por 

Whight and Marriot (1993) e Shanley e McCabe (1994).  Os limites de seqüências estão 

associados ao desenvolvimento de vales incisos, que representam momentos de parada 

da acumulação e predomínio dos processos de erosão e incisão fluvial. Os TSNB1 e 

TSNB2 apresentam-se delgados, sendo caracterizados por depósitos de canais 

amalgamados (padrão em caixote nos perfis de raios gama) indicando um contexto de 

baixa taxa de criação de espaço de acomodação que para acumulação e preservação de 

sedimentos finos. Os tratos de sistemas transgressivos se apresentam nitidamente mais 

espessos que os demais, representando uma elevação do nível de base estratigráfico que 

permite cada vez mais a acumulação e preservação de sedimentos da planície de 

inundação gerando um padrão geral de granodecrescência ascendente (Figura 6).  Os 

tratos de sistemas de nível alto se apresentam com menor espessura que os tratos 

transgressivos, alem de mostrar em direção ao topo uma progressiva amalgamação dos 

corpos arenosos de canais fluviais e conseqüente diminuição do volume de depósitos de 

overbank, decorrentes de um decréscimo na taxa de criação do espaço de acomodação.. 

  

 Os tipos de padrões de empilhamento presentes podem ser verificados 

tanto nas curvas granulométricas dos perfis descritivos dos testemunhos quanto nos 

perfis de raio gama, o que pode ser visto nos poços A1, A3, A4 e A5 da seção da borda 

flexural AA’ (Fig 5.2); não verificado apenas do no poço A6, o que pode estar 

relacionado ao seu posicionamento mais distal em relação aos demais.  

 

 O cenário exposto acima permite deduzir que a arquitetura de natureza 

fluvial apresentada pelos depósitos sedimentares estudados se deu com uma variação 

cíclica do nível de base estratigráfico, refletindo uma interação entre o influxo 

sedimentar e o nível relativo do mar, com preponderante influência da Eustasia, que 

teria imprimido um padrão sinusoidal na criação ou destruição do espaço de 

acomodação, neste aspecto em concordância com o estudo de Silva (1991).  
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6. Integração dos resultados 

 
A realização do trabalho mereceu um estudo de ampla abordagem dos 

modelos de Estratigrafia de Sequências presentes na literatura, de modo a se 

conhecer a visão dos diversos autores sobre o tema. Esta capacitação teórica foi 

utilizada para a análise estratigráfica do banco de dados disponível. 

 

A descrição dos testemunhos de poços forneceu a caracterização do 

ambiente de sedimentação a partir da aplicação de conceitos de Sedimentologia, 

com forte influencia nos trabalhos apresentados de autores tais como Miall e Jones. 

Nesta etapa o reconhecimento de estruturas e fácies sedimentares permitiu definir 

associações de fácies características do sistema fluvial e também o caráter dos 

eventos avulsivos contidos no registro dos depósitos sedimentares; estes podem 

influenciar na conectividade de possíveis rochas reservatórios. 

 

Na análise dos perfis de poços foram separados intervalos com padrões 

de empilhamentos retrogradacionais ou progradacionais, cujas correlações tornaram 

possíveis o reconhecimento de superfícies significativas do ponto de vista da 

estratigrafia de sequencias; e conseqüente reconhecimento dos tratos de sistemas 

presentes. 

 

A integração do que foi verificado nestas duas etapas resultou no 

reconhecimento de três sequencias deposicionais. Enquadram-se as duas mais 

antigas de forma bastante adequada ao modelo de estratigrafia de sequencias para 

depósitos fluviais próximo a linha de costa, cujos  tratos de sistemas são a resposta 

do preenchimento bacinal onde o influxo sedimentar sofreu influencia do 

comportamento sinusoidal da variação do nível relativo do mar. (Wright & Marriot, 

1993; Shanley & McCabe, 1994). Posteriormente às sequencias mais antigas 

seguiu-se a deposição da terceira e mais jovem, na qual foram considerados como 

de tratos transgressivos os sedimentos carbonáticosem da implantação de uma 

plataforma carbonática em ambiente sedimentar diferente do fluvial. 
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7. Conclusões 
 

 

- A abordagem segundo os critérios e classificações de Miall (1996), quanto à definição 

de litofácies e associações de fácies, se mostrou adequada para definição de ambiente 

de sedimentação e arquitetura dos depósitos presentes no registro estratigráfico. 

Foram identificadas 11 litofácies e 4 associações de fácies vinculado a um ambiente 

fluvial. 

 

- A identificação da presença de depósitos relacionados a avulsão pode se tornar uma 

ferramenta preditiva para caracterização e conectividade de reservatórios e qualidade 

de selos , principalmente ser for utilizada em desenvolvimento de campos onde se 

tem alta densidade de poços e dados petrofísicos. Trata-se de tema pouco abordado e 

com poucos trabalhos conhecidos na área de geociências. 

 

- A presença de tratos de sistemas de nível  baixo, embora delgados, puderam ser 

observados inclusive em preenchimentos de vales incisos. Isto pode ser também 

objeto de busca para futuros trabalhos.  

 

- A supefície de inundação máxima (SIM) está associada a depósitos de sedimentos 

finos da planície de inundação para áreas continentais. 

 

 

- Os modelos de Estratigrafia de sequências de Whight and Marriot (1993) e Shanley e 

McCabe (1994) para sucessões fluviais próximo a linha de costa é uma boa 

ferramenta para a análise estratigráfica de rochas sedimentares deste ambiente. 

Permite correlação e separação de tratos de sistemas e separação em intervalos 

compreendendo sedimentos mais grossos, relativos a reservatórios, ou mais finos, de 

caráter selante. Foi aplicada de modo adequado para a seção de rochas estudadas. 

- Os resultados deste trabalho se deu em uma escala suficientemente regional, porém 

abrangeu um intervalo vertical de rochas restrito em relação as espessuras 

encontradas na Bacia, podendo servir de arcabouço para que futuros trabalhos em 

escalas menores possam enriquecer as informações, com semelhante abordagem. 
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