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ABSTRACT 

The sedimentary core ranges 0-35m depth and covers three types of bitu
minous shales (paper shale, semi-paper shale and semi-conchoidal shale, 
classified to type of exfoliation), intercalated by two layers of steri 
le clay. A systematic geochemical study of samples of most stratigra-
phic layers was undertaken for the first time in this work, including e 
lemental analysis (C, H), carbonate content,type of organic matter, infra 
red spectrometry and molecular characterization of organic extracts (hi. 
ght-resolution) gas chromatography, mass spectrometry). No consistent 
correlation between lithology and amount/type of organic matter was ob
served, contrary to literature data, pointing out the paper shale stra
ta as richest in organic matter. Molecular stratigraphy of the core pre 
sented similar n-alkane profiles generally maximizing at n-C-7 attes
ting to a small variation in input along the sedimentary section. Cha
racterization of the branched/cyclic hydrocarbons evidenced a continen
tal input to the sediment, as revealed by the presence, in several lay
ers, of isomeric des-A-fernenes (novel structures in the bio- or geos-
phere, characterized for the first time in this work), presumed products 
of diagenesis of arborinone (phytotriterpenoid). A (predominant) micro 
bial input was also evidenced through the general occurrence of hopa-
noids, trace amounts of steroidal skeletons as well as atomic H/C ra
tios ca. 2. The sharp variations in biomarker profiles with depth showed 
great potential as correlation markers in a detailed stratigraphic stu
dy of the basin, as a valuable supplement to traditional lithological (or 
paleontologycal) parameters. The conclusions obtained are illustrated 
with several examples. 

RESUMO 

0 perfil estratigráfico estudado possui cerca de 35 metros de profundi
dade e é constituído de três tipos de folhelhos pirobetuminosos (clas
sificados, de acordo com a forma de esfoliação, em xisto papiráceo, xis 
to semi-papiráceo e xisto semi-conchoidal), intercalados por duas cama
das de argilito estéril. Pela primeira vez foi feito um estudo geoqui-
mico sistemático de amostras representativas de diversos sub-níveis es-
tratigráficos do poço, incluindo análise elementar (C, H), qualidade 
da matéria orgânica, espectrometria no infravermelho e caracterização 
molecular (cromatografia com fase gasosa, espectrometria de massas) dos 
extratos obtidos. Não se observou qualquer correlação consistente en
tre a litologia do sedimento e teor ou tipo de matéria orgânica sedimen 
tar (dados de petrografia), 'ao contrário de dados da literatura, apon~ 
tando o papiráceo como o fácies mais rico em matéria orgânica. A estra 
tigrafia molecular do testemunho apresentou um perfil de n-alcanos ge-
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pos de insumos ao longo da éóluna sedimentar examinada. A caracteriza* 
ção dos hidrocarbonetos cíclicos e ramificados presentes evidencia uma' 
contribuição continental, através da identificação, em várias camadas, 
de des-A-fernenos isõmeros (pela primeira vez caracterizados na bio ou 
geosfera), produtos presumíveis de degradação diagenêtica da arborinona 
(fito-triterpenõide). Também ficou evidenciada parcela nitidamente mi-
crobiana (predominante) para a acumulação'sedimentar (e.g. presença de 
hopanôides, ausência virtual de esqueletos esteroidais e relações H/C 
ca.2). As grandes variações nos perfis dos biomarcadores ao longo do 
testemunho demonstram o seu potencial para uma correlação estratigráfi-
ca mais detalhada da Bacia, em suplementação a critérios tradicionais da 
litologia ou paleontologia. As conclusões obtidas são ilustradas cora 
diversos exemplos. 

INTRODUÇÃO 

A Formação Tremembé, constituída pelos sedimentos mais antigos da Bacia 
de Taubaté, cobre uma área de cerca de 200 km2 localizada no Vale do Rio 
Paraíba do Sul (Campos 1952). A reserva é limitada ao norte pela loca
lidade de Quiririm e ao sul, pela cidade de Roseira, sendo balisada pe
lo Rio Paraíba e pela Rodovia Presidente Dutra. 

Embora a espessura desses sedimentos ultrapasse 250 metros, a coluna se_ 
dimentar de interesse econômico apresenta uma espessura total de 36 me
tros, dos quais cerca de 30 metros são de folhelhos pirobetuminosos e o 
restante é constituído de -intercalações de argilito estéril (Campos 
1952). Segundo o autor, as investigações indicam que essa litologia é 
relativamente homogênea e uniforme ao longo de toda a reserva, sendo que 
o teor médio de óleo ê de cerca de 4%, quando se considera o pacote be-
tuminoso integralmente. 

A idade da Formação Tremembé foi objeto de muita controvérsia na litera 
tura, já tendo sido â ela atribuídas, entre outras, as idades Pliocêni-
ca (Ab'Saber 1969) e Pleistocênica (Paula Couto 1958). Posteriormente, 
a descoberta dos restos de mamíferos Notoungulata (pertencentes ã famí 
lia Neontiniidae, gênero Neontíniia (Paula Couto & Mezzalira 1971), foi 
decisiva para a determinação da idade desses sedimentos. De acordo com 
eles, embora essa espécie seja característica do Oligoceno da Patagônia, 
haveria possibilidade de sua sobrevivência nos trópicos em idade ligei
ramente mais nova que a Oligocênica (Oligocêníca Superior, ou, no máxi
mo, Miocênica Inferior), fenômeno comum entre os mamíferos fósseis. O 
início da deposição dos sedimentos da Formação Tremembé teria ocorrido, 
portanto, no Oligoceno, sendo possível que esta tivesse continuado até 
o inicio do Mioceno. Outros trabalhos, entre os quais os resultados do 
estudo palinológico de amostras de um testemunho de sondagem (De Lima 
et ai. 1983), no qual doze espécies de esporos e cinqüenta e cinco de 
põlens foram identificados, vieram reforçar a datação geocronológica 
proposta por Paula Couto t Mezzalira. 
Quanto ao ambiente de sedimentação, os autores que estudaram a Formação 
Tremembé são praticamente unânimes em atribuir aos argilitos e folhelhos 
desta unidade um ambiente lacustre de deposição. Segundo Petri & Fúlfa 
ro (1983) esses sedimentos depositaram-se em um lac,.» com pântanos margT 
nais que progradaram, centripetamente, de modo a recobrir lamas orgâni
cas (sapropelitos) depositados na parte central do lago. Lateralmente, 
material elástico constituído de rochas do embasamento cristalino Pré-
Cambriano formaram depósitos arenosos pouco desenvolvidos que se inter-
dígítam com o material mais fino. Hasui et ai. (1978) levantaram a pos. 
sibilidade de qüe a Formação Tremembé compreenderia três fácies: lacus~ 
tre, fluvial e marginal. Campos (1952), Almeida (1952), Suguio (1968), 
entre outros, admitem que a pouca representabilidade de elásticos nas 
margens seria devido ã pequena expressão topográfica das áreas-fontes. 
Em outras palavras, inexistiria o relevo montanhoso atualmente presente 
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na área. Paula Couto 6 Mezzalira (1971) admitem, por outro lado,-que 
a região esteve sujeita a pesada precipitação pluvial durante a maior 
parte do tempo de vida do lago tropical. A pobreza em elásticos 
grossos seria devido ao fato de as encostas montanhosas estarem pos
sivelmente cobertas de mata que as protegeriam da erosão; tal clima 
seria o responsável pela deposição dos folhelhos que predominam na for
mação. 

No que diz respeito à geoqulmica orgânica molecular, uma caracterização 
detalhada das estruturas e distribuições dos componentes orgânicos pre
sentes no xisto de Tremembé (amostras de afloramento) foi feita por Chi 
care1li (1982). 0 exame da distribuição de hidrocarbonetos lineares" 
mostrou uma predominância dos homólogos ímpares sobre os pares, com má
ximo ocorrendo em n-C.-, o que confirmaria uma importante contribuição 
de vegetais superiores para a biomassa desse sedimento, vegetais estes 
originários provavelmente, conforme descrito por Paula Couto t Mezzali-
ra (1971), das densas matas em torno do sistema lacustre onde ocorreu a 
deposição dos folhelhos. A maior concentração do hidrocarboneto iso-
prenôide fitano (C.Q) em relação ao pristano (C,Q), permitiu ainda ã 
Chicarelli sugerir um ambiente aquático essencialmente anóxico durante 
essa deposição, decorrente de uma estratificação da lâmina d*água. 

No presente trabalho, é pela primeira vez descrito o exame geoquimico 
sistemático de amostras representativas de diversos subniveis de um per 
fil estratigráfico do xisto da Formação Tremembé, incluindo análise ele 
mentar (C, H), determinação do teor de carbonatos, petrografia orgânica^ 
análise por espectroscopia no infravermelho, e a caracterização da com
posição molecular dos betumes obtidos. 

O furo de sondagem analisado foi recuperado nos terrenos da antiga usi
na piloto da Petrobrás em Tremembé, e situa-se a poucos metros do anti
go "elevador" da mina, e da trincheira estratigrâfica feita pelo DNPM 
sob orientação do engenheiro Menescal Campos (Ferreira, C.S., comunica
ção pessoal). 

PARTE EXPERIMENTAL 

O esquema utilizado na preparação e extração das amostras de sedimentos, 
assim como o procedimento adotado no isolamento dos hidrocarbonetos dos 
vários betumes, estão representados na figura 1. Os detalhes experimen 
tais estão descritos em Loureiro et ai. (1986). ~ 

As micro-análises elementares (C, H) foram realizadas em um aparelho 
Perkin-Elmer modelo 240. A determinação dos teores de carbono orgânico 
foi efetuada simplesmente pela diferença entre teor de carbono total (ob 
tido pela análise elementar) e o teor de carbono devido á carbonatos, ob 
tido pelo tratamento da amostra com ácido clorídrico concentrado, com 
subseqüente absorção do dióxido de carbono formado em um tubo contendo 
Ascarite (pesado antes e depois de cada análise). 

Os espectros no infravermelho foram executados em espectrômetro Perkin-
Elmer, modelo 467. 

As análises por cromatografia com fase gasosa de alta resolução (CGAR) 
foram realizadas em um cromatógrafo á gás Hewlett-Packard, modelo 5790. 
Os espectros de massas (EM) foram obtidos por impacto de elétrons (70 
•V), através do acoplamento em um sistema CGAR-EM-computador Hewlett-
Packard, modelo 5987A. As condições usuais de cromatografia foram as 
seguintest 
•- coluna capilar de vidro (SE-54; 25m; 0,3mm) 
- gás carreader, H, (3ml/min). 
- programação de temperatura: 80-295vCj 6vC/min 
• temperatura do injetors 3OO0C 
- nodo de injeção( sem divisão de fluxo 



ANALISE GEOQülMICA DO XISTO DA FOFMAÇAO TKEMBMBC 

Na Tabela 1 esta ilustrado um perfil litolôgico representativo da Fona 
çio Treroembé, de acordo com Padula (1979), estando nele indicadas as Io 
calizações aproximadas das 16 amostras selecionadas» juntamente com os 
dados de petrografia orgânica e os respectivos teores de hidrogênio e 
carbono orgânico, assim como as razões atômicas H/C. 

Qualidade da Matéria Orgânica 

Os principais componentes do querogênio, matéria orgânica secTimentar in 
solúvel em solventes orgânicos, são os residuos ou produtos de condensa 
ção de biomassa originária de bactérias» fitoplancton, zooplancton e ye 
getais superiores. Vegetais vascularizados terrestres, ao contrário das 
plantas aquáticas, se utilizara de um suporte polimérico aromático como, 
por exemplo, a lignina, o que acarreta diferenças químicas e morfológi-
cas entre querogênios derivados de organismos aquáticos (amorfos), e os 
derivados de vegetais superiores (herbáceos, lenhosos) (Tissot e Welte 
1978} Hunt 1979; Durand 1980). 

O exame da qualidade da matéria orgânica das várias amostras ao longo 
do testemunho do xisto do Vale do Paraíba, indica uma leve predominân
cia do querogênio herbáceo sobre o aroorfo, sendo que esses dois tipos 
predominam nitidamente sobre o querogênio lenhoso (Tabela 1). 

Análise Elementar: Razão Atômica H/C 

Segundo Durand (1980) e Tissot & Welte (1978), o conhecimento da razão 
H/C obtida a partir dos teores de C e H da amostra de sedimento previa
mente extraída com solvente orgânico, permite se ter uma idéia do grau 
de aromaticidade do esqueleto de carbonos que compõe o querogênio. Des_ 
ta forma, ter-se-ia dois casos extremos: um tipo de querogênio com alta 
razão H/C (ca. 1.5 ou mais), constituído basicamente de estruturas ali-
fáticas, conforme ocorre em depósitos algáceos, e um outro tipo de que
rogênio com baixa taxa H/C, rico em estruturas poliaromáticas, como a 
matéria orgânica de plantas terrestres. 

Os resultados da Tabela 1 mostram que para as 16 amostras examinadas ao 
longo de todo o testemunho, observa-se uma alta razão atômica H/C (ca. 
2), o que demonstra uma forte predominância de cadeias alifáticas (ou 
seja, um incipiente grau de aromaticidade) indicativa de acumulação se
letiva de material algáceo ou bacteriano). 

Tais resultados estão de acordo com as conclusões tiradas sobre a qua li. 
dade da matéria orgânica dessas mesmas amostras (item anterior), o quê 
reforça, portanto, a hipótese de uma predominante contribuição microbia 
na para a biomassa sedimentar. ~" 

Espectrometria no Infravermelho 

Os espectros no infravermelho das amostras do testemunho do xisto do Va 
le do Paraíba demonstraram que todas elas podem ser classificadas em 
dois tipos diferindo entre si apenas pela presença/ausência de bandas 
devidas a carbonatos. Assim, além das absorções características da ma
téria orgânica presente (2920 e 2840cm"1, deformações axiais da liga
ção C-H alifática), os seguintes minerais puderam ser caracterizados pe 
Ia análise dos dois tipos de espectros (Van der Marel e Beutelspacher 
1976). 
3700cm"1 - deformação axial da ligação O-Hr caulinita 



3<00ca " - deformação «xi*l da ligação O-Ht caulinita (e/ou «smectite 
, ou ilit*) 

1100cm'. - deformação axial da ligação Si-0: quartzo 
1025cm~ - defornação axial da ligação Si-C-C: quartzo 
915cm". - defornação axial da ligação Si-O: caulinita 
7i0cm~ - deformação angular da ligação Si-0: quartzo 
680cm~ - deformação angular de ligação Si-0: quartzo 

Este método indica a ausência de pirita no sedimento, o que sugere, em 
concordância com diversos autores que estudaram a Formação Treroembé, u-
ma sedimentação em ambiente de água doce, pobre de sulfato (Pettijohn 
1975). Esta sugestão é reforçada pela análise dos argilominerais: for
te contribuição de caulinita, tipica de sedimentos continentais, e au
sência de ilita, montmorilonita e clorita, características de sedimen
tos marinhos recentes (Souza Santos 1975). 

Como foi dito anteriormente, apenas nos espectros de algumas amostras 
(e.g. 11 e 12), observa-se duas absorções adicionais a 1420cm'1- e 870 
cm"*, indicativas da presença de carbonato (Adler 1950). O reconheci
mento da presença de carbonato em xistos betuminosos é considerada por 
Desborough e Pitman (1974) muito importante na reconstrução de um mode
lo deposicional razoável para o sedimento, e na obtenção de informações 
sobre a sua origem. Concordamente com o estudo de Golubic (1973), que 
mostra a habilidade de algas e organismos fotossintéticos na precipita
ção de Mg-calcita era meios aquosos salinos, esses autores sugerem que a 
precipitação biogênica de carbonatos na água hipersalina do lago do 
Green River (EUA), pode ser responsável pelo alto teor de Mg em lâminas 
adjacentes e internas às zonas mais ricas em querogenio. Desta forma, 
a presença de carbonato em diversas amostras do furo de sondagem do xis 
to de Tremembé poderia reforçar a sugestão de uma contribuição algácea 
à biomassa desse sedimento, e a ocorrência de episódios de hipersalini-
dade, talvez associados a condições ambientais semi-áridas (Paula Cov*-o 
t Mezzalira 1971). 

GEOQUÍMICA MOLECULAR DO XISTO DA FORMAÇÃO TREMEMBÉ 

A geoquímica orgânica é a área da química que estuda a matéria orgânica 
presente nos sedimentos. A identificação estrutural das moléculas orgâ 
nicas é essencial na reconstituição da história da matéria orgânica de 
origem geológica. O reconhecimento dos marcadores biológicos, compos
tos que apresentem estruturas normalmente complexas e peculiares o sufi 
ciente para que seja possível associá-las a seus precursores biológi
cos, mesmo nos casos em que eles já se encontram bastante transformados, 
permite a formulação de hipóteses, não apenas relativas â origem do se
dimento, mas também no que diz respeito a natureza dos processos geoquí 
micos a que ele foi submetido nos diferentes estágios de sua evolução." 

A avaliação geoquímica molecular de um testemunho do xisto do Vale do 
Paraíba se reveste assim de interesse especial, tendo em vista o peque
no estágio de transformação (maturação) da matéria orgânica, e a conse
qüente facilidade de reconhecimento das estruturas biológicas originais 
e de seus produtos intermediários de alteração (diagênese). Neste tra
balho, a análise das frações de hidrocarbonetos alifáticos lineares ecí 
clicos/ramifiçados, foi feita pc cromatografia com fase gasosa de alta 
resolução (CGAR) e por seu acoplamento com espectrometria de massas 
(CGAR-EM); as frnções estudadas foram obtidas a partir dos betumes de a 
mostras representativas dos diversos subníveis estratigráficos do poço 
em questão*. 

* Na Parte Experimental estão descritos os esquemas para a obtenção dos 
betumes e das frações de hidrocarbonetos (Figura 1) , assim como as con. 
diçoes de operação de CGAR e CGAR/EM. 



Distribuição de alcanos lineares 

h caracterização dos n-alcanos C2Q a C.. foi efetuada através da compa-
ração dos espectros de massas com espectros de referência, e também pe
la coinjeção cosi compostos padrões. 

Ha Figura 2 estão representados os cromatogramas das frações de hidro
carbonetos alifáticos presentes nas amostras 2, 10 e 15. Note-se que» 
apesar de algumas variações nas proporções relativas dos constituintes 
lineares, o perfil de distribuição e aproximadamente o mesmo nos três 
cromatogramas apresentados (e também nos cromatogramas - não reproduzi
dos neste trabalho - das demais amostras analisadas); esta semelhança 
das diversas análises cromatográficas, confirma uma pequena variação 
dos tipos de insumos ao longo da coluna sedimentar examinada (ver» por 
exemplo, discussão dos resultados de petrografia orgânica). 

A abundância de n-alcanos de maior peso molecular, com predominância dos 
homólogos ímpares (máximo em n-C27)» típica de ceras cuticulares de plan 
tas vascularizadas (Simoneit 1978), sugere uma contribuição de vegetais 
superiores â matéria orgânica do sedimento. Entretanto, deve-se ressal. 
tar que esta contribuição não deve ser necessariamente considerada domi 
nante, conforme sugestão feita por Chícarelli (1982), con base na anãll 
se da fração de n-alcanos extraídos de uma amostra de afloramento dõ" 
xisto de Tremembé; apesar de se apoiar em premissas corretas (predomi
nância impar/par e do n-alcano em C--), o autor não levou em considera
ção o fato de que a fração alcânica estudada representa apenas uma pe
quena percentagem do extrato orgânico total, que, por sua vez, não re
presenta mais do que 4% do peso da rocha bruta (Chicarelli 1982). Além 
disso, nas demais frações (aromáticas, polares) do betume do xisto do 
Vale do Paraíba analisados por este autor, não foi encontrada evidência 
de estruturas inequivocamente relacionadas a vegetais superiores. 

Distribuição dos hidrocarbonetos policielicos 

Os hidrocarbonetos policíclicos foram caracterizados pela interpretação 
dos espectros de massas, por comparação com espectros de referência, e 
pelo fragmentograma em m/z 191. 

Na Figura 3 estão ilustrados os cromatogramas das frações de hidrocarbo 
netos cíclicos e ramificados presentes nas amostras, 1, 2, 3, 5, 8 e 11 
(frações não-adutadas), e na Tabela 2 estão relacionados os compostos e 
numerados no cromatograma. ~" 

Os resultados da Figura 3 e da Tabela 2 refletem basicamente o que ocor 
re ao longo do testemunho e indicam como componentes mais abundantes em 
muitas amostras, uma família de dois a quatro compostos tetracíclicos in 
saturados de fórmula c24

H4o (Compostos A, Tabela 2) que possue espectros 
de massas praticamente idênticos. A elucidação das estruturas desses no 
vos marcadores biológicos, será objeto de publicação especifica (Lourei 
ro & Cardoso 1987). 

Em outras amostras, um policíclico insaturado de fórmula molecular C32H-6 
(Composto B, Tabela 2) predomina nitidamente sobre todos os demais com
ponentes: sua identificação estrutural também está sendo investigada pe 
los autores do presente trabalho. "" 

Quanto aos hopanóides, presentes na maioria da» amostras- sabe-se que 
são derivados principalmente de fontes bacterianas (Ourisson et ai.1979). 
Em particular, os hopanóides superiores (> C,.) somente foram reconheci 
dos em organismos procariótícos, o que indica uma forte contribuição baç 
teriana para o xisto do Vale do Paraíba, no qual o 86-homohopano foi in
dent if içado em todas as amostras do testemunho, e o $$-bishomohopano em 
algumas delas (e.g. amostra 3). 

0 hopanóide insaturado neohop-13(18)-eno, presente em quantidades signi 
ficativas em muitas amostras e tido como produto de isomarização díage" 



1*10), foi caracterizado posteriormente por moverá llttO! com© mm Cons
tituinte bacteriano. Desta forma, a sua presença neste imaturo sedimen
to pode ser considerada mais provavelmente como uma contribuição direta 
desses organismos. Analogamente, é mais aceita hoje em dia uma origem 
microbiana para os fernenos sedimentares, caracterizados (com base no 
fragmentograma m/z 243) em diversos níveis do furo de sondagem (e.%. a-
mostras, 2, 3, 4 e 7), e não sua derivação de vegetais terrestres, con
forme se supunha até recentemente (Brassell et ai. 1980). Evidencia con 
firmatória adicional de predominante influxo microbiano ao xisto do Va
le do Paraíba é a baixíssima concentração de estruturas esteroidais, ge 
ralmente ausentes em organismos procarióticos nos quais a sua função de 
agentes reguladores de membranas lipidicas ê desempenhada pelos biohopa 
noides (Albrecht 1986). 

A avaliação dos alcanos lineares e dos policiclicos alifáticos presen
tes nas amostras do xisto de Tremembé evidencia, portanto, uma contribui 
ção (subalterna) de ceras de vegetais superiores e (dominante) de mi-
crorganismos ao sedimento, o que pode refletir tanto (diretamente) ca 
racteristicas composicionais dos insumos orgânicos depositados, como o 
resultado de um processo diagenético no qual são retidas característi
cas estruturais que identifiquem a sua origem. 

No que diz respeito ã evolução do sedimento, sua imaturidade, já proposs 
ta com base no bom estado de conservação de espécimes paleontológicas/ 
palinológicas (Paula Couto f, Mezzalira 1971), é confirmada nesta avalia 
ção por três fatores: a forte preferência ímpar/par da distribuição dos 
n-alcanos, a abundância do neohop-13(18)-eno entre os hopanôides (Bras
sell et ai. 1981), e a predominância de s 17-(H), 213(H) sobre os 
isõmeros 17a(H), 216(H) e/ou 170(H), 21a(H) (Ensminçer 1977; Mackenzie 
et ai. 1980). 

CONCLUSÕES 

A análise elementar e da qualidade de matéria orgânica de um 
furo de sondagem do xisto de Tremembé não evidenciou qualquer correla
ção consistente entre a litologia do sedimento (e.g. papiráceo, conchm 
dal), e teor ou tipo de matéria orgânica sedimentar. Não foi possível 
confirmar também dados da literatura que apontam o papiráceo como o fá-
cies mais rico em matéria orgânica (Campos 1952). 

A associação dos resultados de petrografia e análise elementar eviden
cia uma predominante contribuição microbiana para a biomassa sedimentar, 
sendo a presença em alguns níveis litolóçicos de condições hipersalinas (e 
vaporíticas?) de sedimentação é sugerida pela presença de carbonato, ca 
racterizado por espectro3copia no infravermelho. A contribuição de ve~ 
getais superiores, atestada pelo perfil de distribuição dos n-alcanos, 
por exemplo, parece ter sido, contudo, secundária na composição do sedi 
mento. 

Evidência confirmatória quanto à predominante contribuição microbiana 
ao sedimento foi obtida pela caracterização de hopanos/hopenos como com 
ponentes significativos em todas as amostras examinadas, bem como pela 
inexistência de hidrocarbonetos esteroidais, ausentes em procariotes. A 
incipiente evolução do pacote sedimentar examinado pode ser evidenciada 
pela predominância, entre os hopanos, da estereoquímica 175(H), 212(H), 
bem como do alqueno neohop-13(18)-eno, além d? elevado índice de prefe
rência de carbonos (homólogos impares) entre cs n-alcanos. 
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SEDIMENTO E ESQUEMA DE ISOLAMENTO DAS FRAÇÕES DE HIDROCARBONE 
TOS ALIFATICOS LINEARES B CÍCLICOS E RAMIFICADOS. 
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TABELA 1 - PERFIL LITOLOGICO REPRESENTATIVO DE UM TESTEMUNHO DE SONDAGEM 
DO XISTO DE TP.EMEMBÊ*. E ALGUNS RESULTADOS DA ANÁLISE DE AMOS 
TRÁS SELECIONADAS 

PROFÍ* 

13,80 

19. ÍO 

23,10 

28,10 

35,50 

37,20 

47,30 

TIPO DE 
SEDIMENTO 

Argilito 

Semi-Papiráceo 

Semi -Concho ida 1-

Semi-Papiráceo 

Papirácço 

Semi-Papiráceo " 

Papirãceo 

Semi-Papiráceo • 

Semi-Conchoida1 

SlMHl-PíipIrrtÜUO 

Semi-Conchoida1 

Semi-Papiráceo 

Papiráceo 

Semi-Papiráceo 

Semi-Conchoidal 

Argilito 

Semi-rapiráceo 

Papiráceo 

Semi-Papiráceo ' 

Argilito 

Semi-Papiráceo 

AMOSTRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 10 

11 
- 12 

• 13 
•• 1 4 

• - 14 
•- 15 

MATERIA ORGÂNICA 

LENHOSA 

5 

X 

X '. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

10 

X 
X 
X 
45 
5 

HERBACEA 

15 

100 

20 

20 

100 

70 

70 

60 

100 

X 

90 
90 

40 
75 

55 

AMORFA 

80 

X 

80 

80 

X 

30 

30 

40 

X 

90 

X 
10 

60 
25 

X 
80 

C ORG. 
(1) 

12,79 

23,25 

23,17 

15,83 

21,70 

8,90 

6,26 

12,47 

9,46 

9,46 

29,00 
7,60 

14,57 
5,63 

11,75 
13,77 

H ! 

m 

2,44 

3,84 

3,81 

2,98 

3,62 

1,88 

1,57 

4,06 

1,75 

0,91 

4,56 
1,63 

2,62 
1,37 

2,19 
1,45 

P,AZ?.0 
H/C*** 

2,30 

1,98 

1,97 

2,25 

2,00 

2,54 

3,00 

3,94 

2,24 

1,15 

1,9 
2,58 

2,16 
2,91 

2,23 
2,13 

* Classificação litológica baseada no trabalho de Padula (1979), 
** Valores aproximados de profundidade. 
***Os valores superiores a 2 são provavelmente devidos â umidade residual 

das amostras. 



TABELA 2 - COMPONENTES CARACTERIZADOS NAS FRAÇÕES DE nIDROCARBONETOS Cl 
CLICOS E RAMIFICADOS ISOLADOS DAS AMOSTRAS 1, 2, 3, 5, 8E11 

PICO 
(FI6. 3) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

C O M P O N E N T E 

Compostos A (ions diagnósticos: 328 (M, 25%); 313(50%); 243(10%) ; 
161(100%) 

Terpano tetraciclico diinsaturado (ions diagnósticos: 326 (M, 
78%); 311(35%); 218(81%); 173(67%); 95(100%)) 

Composto B (ions diagnósticos: 440(M); 137(70%); 95(100%); 81 
(80%)) 

CompostosC (ions diagnósticos: 442(M);137,95,81 (intensidades 
relativas variáveis para os diversos isõmeros) 

5ot-colest-3-eno 

5a-colest-2-eno 

22,29,20-trisnorhop-17(21)-eno 

C-7-triterpenos 

Policiclico aromático 

17B(H)-22,29,30-trisnorhopano 

24-etil-colest-4-eno 

24-etil-5<x-colest-2-eno 

17a(H),218(H)-30-norhopano 

hop-17(21)-eno 

176(H),21a(H)-30-normoretano 

neohop-13(18)-eno 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

176(H),216(H)-30-norhopano (+ ferneno) 

C3Q-tríterpenos 

C,,-tríterpano 

176(H),213(H)-hopano 

176(H),216(K)-homohopano 

173(H),216(H)-bishomohopano 


