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RESUMO 

As b a c i a s de Campos e do E s p i r i t o Santo apresentam d i v e r 
sos aspectos geoquímicos semelhantes. 

As pr inc ipais rochas geradoras dos hidrocarbonetos são os 
folhelhos do Andar Jiquiá. Secundariamente, os folhelhos dos anda
res Buracica e Alagoas também apresentam algum potencial gerador. 

Nas duas bacias , os óleos encontram-se biodegradados em dife 
rentes e s tág ios , com importante controle pela temperatura do reser
vatório. 

O modelo de migração para ambas as bacias é semelhante, a-
brangendo a passagem dos hidrocarbonetos por "janelas" na seção eva-
porltica e migração através de falhas e discordância* na s*c»o ma
rinha. 

ABSTRACT 

cCampos and Espirito Santo basins display several similar 
geochemlcal aspects .1 

The main source rocks in both basins are the shales from 
the Jiquiá stage. Shales from the Buracica and Alagoas stage also 
show some hydrocarbon source potential in these areas. 

[The microbial and other degradation processes caused changes 
in the composition of the o i l s in the reservoir rocks. The o i l s 
are biodegraded In dif ferent degrees, with the reservoir temperature 
developing an important role in the control of the biodegradation 
process.3 

The migration pathway model is similar for Campos and Espi
rito Santo basins, involving the upward secondary migration through 
windows, in the evaporitic seals.^ 

The oils passed to the marine sequence where migration and 
accumulation were controlled by faults, regional unconformities and 
by reservoirs.' 
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1) INTRODUÇÃO 
A geoqulmica orgânica das Bacias de Campos e Espírito Santo 

tem sido tema de trabalhos publicados (ESTRELLA et ai, MEISTER e 
PEREIRA et ai) e de relatórios internos da PETROBRÃS não divuloados 
(FIGUEIREDO et ai, MEISTER, PEREIRA e WOLFF et ai). 

A PETROBRÃS continua estudando o comportamento geoqulmico 
das duas bacias, promovendo a atualização dos dados, ã medida que no 
vos poços são perfurados. ~ 

Encontra-se, atualmente, em fase de conclusão, no âmbito do 
CENPES e do Departamento de Exploração, um projeto que visa mapear 
vários parâmetros geoquimicos e geológicos, em escala regional. Nes_ 
te projeto, a Formação Lagoa Feia está subdividida em quatro unida
des, abrangendo os andares: Buracica, Jiquiâ Inferior, Jiquiâ Supe 
rior e Alagoas. 

2) CARACTERIZAÇÃO DAS ROCHAS GERADORAS 

Uma rocha geradora de petróleo deve ser rica em matéria orgânica 
adequada à geraçãoi e ter sido submetido âs condições termoquímicas 
adequadas, situando-se dentro da janela de geração. 

A quantidade de matéria orgânica é estimada pela análise de 
carbono orgânico total; a pirolise "Rock-Eval" avalia o potencial ge 
rador de hidrocarbonetos da rocha e o tipo de querogênio presente. 
O estágio de maturação da matéria orgânica é determinado pela reflec 
tãncia da vitrinita. 

Na Bacia de Campos, os melhores potenciais geradores são ve 
ri Ficados em folhelhos e margas da Formação Lagoa Feia, correspon
dentes aos andares Jiquiâ e Buracica (Figura 1). Nessa seção, o po 
tencial gerador situa-se, em geral, entre 10 e 40 Kg HC/t de rocha, 
com predominância dos querogênios tipos I e II, adequados â geração 
de hidrocarbonetos líquidos (Figura 1). 

A Formação Lagoa Feia encontra-se matura em praticamente to 
da a Bacia de Campos, exceto na ãrea do Baixo de São Tome, onde õ 
topo da zona matura posiciona-se na base do Andar Jiquiâ. 
• Os folhelhos associados com evaporitos do andar Alagoas (Forma-
J*o Lagoa Feia) também são considerados, localmente, rochas gerado-
!**•# embora ocorram em delgados níveis. 

'7t^nn2 *° *°P° ̂ a F o r m a c a o Macaé, os folhelhos e margas de idade 
:«Ç"?°**,*i»no/Turoniano, apesar de apresentarem elevado potencial gera 
•S~f P*** hidrocarbonetos líquidos em alguns poços, não são considera 
£*7 geradores pois encontram-se imaturos (Figura 1). ~ 

-.' O topo da zona senil não foi atingido em nenhum poço da Ba
de Campos, e a extrapolação dos dados de reflectãncia da vitri-
'•°9*r« que o mesmo se encontra abaixo de 6000m. De acordo com 
T*r* J1982), a Fm. Lagoa Feia atingiu as condições adequadas â 
"j*° «• hidrocarbonetos a partir do Eoceno/Oligoceno, quando do 
° do Intenso soterramento do Terciario. 

1 . M* Bacia do Espirito Santo, as principais rochas geradoras 
•• folhelhos da Formação Mariricu/Membro Mucurl, andares pré-
»•.« Jiquiâ (Figura 2). 
t ° espesso pacote de folhelhos de talude marinho da Formação 
irfao **re*'nt* "" potencial desprezível quanto â geração de hl-

As rochas geradoras do pacote Mucurl situam-se dentro da ja 
*MAêfr° a* nldrocarbonetos, entre os Alto de Nativo e a bor-
^Z* Mela (Figura 3). A leste do Alto de Nativo, aquelas ro-
^ M I ' "áo atingidas, encontram-se na zona senil. 
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Os delgados niveis de folhelho do Andar Alagoas, correspon
dentes ao Membro Itaúnas da Formação Mariricu, apresentam, localmen
te, condições geoqulmicas â geração de pequenas proporções de hi 
drocarbonetos. 

Na Bacia do Espirito Santo, de acordo com Kiang et ai 
(1983), a seção Jiquiá atingiu as condições adequadas a geração de 
óleo a partir do Cretáceo Superior até início do Terciârio. 

3) CARACTERIZAÇÃO DOS ÕLEOS 

As correlações geoguímica i de óleos entre si são realizadas atra 
vês das análises de cromatografia liquida e gasosa, isótopos de car 
bono e biomarcadores (esteranos e terpanos). ~ 

Na Bacia do Espirito Santo, for ar. caracterizados três tipos de 
óleos: 

tipo A: - leve, muito aiaturo, encontrado prefe
rencialmente nos reservatórios turbiditicos cretãcico-terciários, dos 
Paleocanyons de Regência e Fazenda Cedro e nos reservatórios albia 
nos da Plataforma de Regência (Figura 4); 

. - tipo B: menos evoluído termoquimicamente que c 
anterior,coaumente submetido a avançado estágio de biodegradaçao; eu 
ja ocorrência é restrita aos reservatórios Alagoas da Plataforma de 
São Mateus (Figura 4); 

tipo C: . misto, gerado a partir de matéria orgâ 
nica depositada em ambiente de água salgada, com influência de maté
ria orgânica continental de água doce. Sua ocorrência é restrita a 
reservatórios Alagoas em trapas est-atigráficas (Figura 4). 

De maneira geral, todos os óleos da Bacia de Campos são geo 
quimlcamente semelhantes, não importando as idades dos reservatório? 
em que se acumularam. Entretanto, esses óleos apresentam eviden
cias, de diferentes estágios de biodegradaçao, (Figura 5). São óleos 
derivados de material lipidico algal, depositado em ambiente de la
gos salgados e restritos, sem influência de matéria orgânica de ori
gem continental. As variações das razões isotópicas do carbono a-
presentam um máximo ao redor de -2?,0%». Entretanto, ocorrem dois 
óleos do campo de Badejo e Enchova, cujas razões isotópicas são 
ainda mais negativas. 

4) CORRELAÇÃO ÕLEO-ROCHA GERADORA 

Extratos orgânicos, obtidos em aparelhos Soxhlet, das ro 
chás geradoras são submetidaJ às mesmas análises dos óleos, com a fl 
nalidade das correlações geoqulmicas. ~ 

Na Bacia de Campos, existe uma boa correlação entre o? 
óleos e os extratos da Formação T.aooa Feia, em termos de cromatogra
fia gasosa, biomarcadores e isótopos de carbono. Através da razão 
isotopica, nota-se que a melhor correlação dos óleos se dá coti> extra 
tos dos andares Jiquiá e Alagoas (Figura 6) , Extratos orgânica per 
tencentes ao andar Buraclca tendem a apresentar razões mais neçatlvasj 
sugerindo uma maior influência de matéria orgânica depositada ..-ra am
biente continental de água âoce. Entretanto, os folhelhos desta 
idade podem contribuir com uma menor proporção de óleo oeratlo, mistu 
rado com grandes proporções de óleos gerados pelo Andar Jiquiá 

Na Bacia do Espirito Santo, nota-se, pelos rar^etroa 
geoqulmicos,melhor correlação dos óleos tipo A com os extratos dos 
folhelhos Jiquiá, enquanto os óleos do tipo B representariam .-na mis 
tura de óleos gerados a partir dos folhelhos Jiquiá e Alagoas oi 
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óleos do tipo C, apresentam contribuição dos folhelhos Jiquiâ e 
pré-Jiquiá. 

Dentre as ferramentas de correlação, os marcadores biológi. 
cos representaram um papel importante na correlação óleo/óleo e 
óleo/rocha, devido â degradação apresentada por alguns óleos. 

Atualmente, no CENPES existe um estudo detalhado de Mamar-
cadores da seção Jiquiâ' e pré-Jiquiã da Bacia do Espirito Santo. Oom 
base neste estudo, a correlação entre óleos e rochas geradoras po
derá ser refinada. 

5) PROCESSOS DE ALTERAÇÃO DOS ÓLEOS 

Nas duas bacias, existem problemas relacionados aos diferen
tes estágios de alteração dos óleos. Os processos de alteração dos 
óleos tornam-os mais pesados, devido ao enriquecimento relativo em re 
sinas e asfaltenos. 

A biodegradação é o processo dominante na alteração dos hi-
drocarbonetos, seguido em menor intensidade pelo processo de "water-
uashing". Observa-se uma perda das parafinas normais, iniciando-se 
pelas de menor peso molecular, seguindo-se a remoção das isoparafi 
nas. 

Em estágios avançados de biodegradação, observa-se o surgi
mento do composto hopano desmetilado, interpretado internacionalmen 
te como originado a partir da remoção de uma meti Ia do triterpano hõ 
pano por ação das bactérias. 

Inúmeros fatores geológicos controlam a biodegradação, inte 
ragindo entre si, de modo a inibir ou proporcionar condições favorá
veis para que o processo ocorra. Entre esses fatores, a temperatura, 

aparentemente, é o que mais se correlaciona com a ocorrência de biode 
gradaCão. ~ 

A temperatura de 65° a 70°C é reconhecida como um lisite 
máximo para atividade bacteriológica efetiva (Philippi, 1977). 

Na Bacia do Espirito Santo , mais especificamente na Plata
forma de São Mateus, nota-se uma boa correlação entre a curva de 25° 
API e a isoterma de 65°C (Figura 7). óleos acumulados em reservató
rios com temperaturas inferiores a 65 C tendem a possuir menores va 
lores de API, refletindo estágios de biodegradação mais severos. ~ 

Na Bacia de Campos, a isoterma de 65 C posiciona-se em tor
no de 2000m ao longo 4a faixa dos campos de óleo da bacia, propici
ando biodegradação em estágio avançado, sobre alguns óleos acumula
dos em menores profundidades. 

6) MODELO DE GERAÇÃO, Ml JRAÇAO E ACUMULAÇÃO DOS ÓLEOS 

Nas duas bacias, independentemente dos reservatórios, os óleos 
foram gerados na seção Jiquiâ' e pré-Jiquiá, com alouma contribuição 
dos folhelhos do Andar Alagoas. 

A migração • acumulação dos óleos nos sedimentos pré-sal fo 
ram dirigidas basicamente pelos falhamentos e pelas camadas de coquí 
nas • conglomerados da seqüência. Uma vez atingidas as janelas nos 
•vaporitos criadas pela tectonics halocinética, os óleos passaram pa-
r* * «ação marinha, onde a migração • a acumulação foram controladas 
P«los reservatórios, falhamentos e dlscordãncias (Figura 6). 

A migração de hldrocarbonetos tem merecido especial atenção 
Krr£?5*? d o* " t u d o i «atuados no CENPES, principalmente na Bacia 
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7) CONCLUSÕES 

- As principais rochas geradoras de hidrocarbonetos da Bacia 
do Espirito Santo são os folhelhos do andar Jiquiá. Secundariamen
te, os folhelhos dos andares pré-Jiquiá e Alagoas apresentam algum 
potencial quanto à geração de hidrocarbonetos; 

- as rochas geradoras da Bacia de Campos são os folhelhos da 
Formação Lagoa Feia de idade Alagoas, Jiquiã e Buracica. Os folhe
lhos de idade Jiquiá são responsáveis pela geração da maioria das 
acumulações da bacia; 

- os óleos das duas bacias encontram-se biodegradados em dife 
rentes estágios. Aparentenente, a temperatura do reservatório ê um 
dos fatores que mais controla a biodegradação; 

- o modelo de geração, migração e acumulação dos óleos ê apli^ 
cado na exploração das bacias de Campos e Espirito Santo, orientando 
prospectos e áreas mais favoráveis para perfuração de poços. 
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FIG.1-DADOS GEOQUÍMICOS DE UM POÇO DA BACIA DE CAMPOS 
(Adoptodo de Pereiro et oi, 1984) 
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FIG. 3-AREAS DE GERAÇÃO DE HIOROCARBONETOS NA BACIA 00 ESPIRITO SANTO 
( Adaptado d* Cttrtllo «t ai, 1983 ) 
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