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I. 

RESUMO 

o petróleo contém um número elevado de elementos considerados microconstituintes, uma 

vez que contribuem com menos de 1 % de sua constituição. A concentração desses 

elementos no petróleo é muito baixa, pois varia de ng/g a Ilg/g, assim para a sua 

determinação o uso de técnicas sensíveis e multielementares é essencial. 

Este trabalho tem como objetivo determinar a concentração de 46 elementos 

microconstituintes em extratos orgânicos de folhelhos betuminosos da Formação Irati e óleos 

deles derivados na Bacia do Paraná, Brasil, utilizando as técnicas instrumentais de análise 

por ativação neutrônica e espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP

MS). 

São discutidas questões relativas à origem, ambiente de deposição, processos de migração, 

idade do óleo, valores de pH e Eh e as condições redox de deposição da matéria orgânica. 

Utilizando técnicas estatísticas de análise multivariada é apresentado um estudo do 

comportamento das concentrações dos elementos microconstituintes . 

A concentração determinada de óleo foi em torno de 10% nas rochas reservatório, e de 0,14-

0,91% de extrato orgânico nas rochas geradoras. O valor da concentração dos elementos 

nos óleos apresentou uma tendência de decréscimo com o número atômico, variando de 5 a 

166 Ilg/g no AI, de 24 a 238 Ilg/g no Fe e de 0,0007 a 0,38 Ilg/g no U. Para alguns elementos 

que são organicamente ligados aos óleos, os resultados foram de 0,48 a 39 Ilg/g para o V, de 

4,4 a 28 Ilg/g para o Ni e de 0,13 a 27 Ilg/g para o Mo. 

Para a maioria dos elementos determinados, os valores da concentração nas amostras de 

óleos e extratos orgânicos apresentaram uma distribuição estatística bem próxima da log-

normal. As razões de concentração UfTh e V/Cr são representativas do índice de condição 

paleo-redox. 



ABSTRACT 

Petroleum contains a high number of elements, considered as microconstituints, once they 

contribute with less than 1 % of its constitution. The concentration of those elements in the 

petroleum is very low, beca use it varies from ng/g to Ilg/g, therefore the use of sensitive and 

multielemental techniques is essential for their determination. 

The objective of this work is to determine the concentration of 46 microconstituint elements in 

organic extracts from the betuminous shales of the Irati Formation, and correlate oils from 

Paraná Basin, Brazil, using the instrumental neutron activation analysis and inductively 

coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) techniques. 

Aspects associated with origin, secondary migration, oil age, pH and Eh values, and the redox 

conditions in the depositional environment of the organic matter are discussed. The 

concentration behavior of the microconstituint elements is presented using statistical 

techniques of multivariate analysis 

The determined oil concentration was about 10% and 0.14-0.91% for the reservoir rocks and 

organic extracts from source rocks, respectively. The concentration values of the elements in 

oils trended to decrease with the atomic number, ranging trom 5-166 Ilg/g for AI, 24-238 for 

Fe and 0.0007-0.38 for U. For some elements, wich are organically bound to oil, the results 

were 0.48-39 Ilg/g to V, 4.4-28 Ilg/g for Ni and 0.13-27 Ilg/g for Mo. 

The concentration values in oils and organic extracts samples presented a statistic distribuition 

almost log-normal for most of determined elements. The concentration ratios Urrh and V/Cr 

are representative of paleo-redox conditon indexo 
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1 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1- Apresentação 

o petróleo é constituído de compostos e elementos que carregam consigo a história do 

ambiente deposicional das rochas geradoras e dos processos secundários que podem 

alterá-lo e que pode ser parcialmente revelada por meio de estudos geoquímicos. O 

fato dele ser encontrado em subsuperfícies profundas garante pouca ou quase 

nenhuma influência de contribuições antropogênicas em seu conteúdo. 

o estudo das substâncias e elementos que compõe o petróleo pode oferecer 

informações importantes sobre a sua origem, o ambiente de deposição da matéria 

orgânica da qual foi gerado, percurso de migração, idade do óleo, os valores de pH e 

Eh e as condições redox de deposição da matéria orgânica. 

A amostra de petróleo, por si só, é considerada uma amostra complexa , devido à 

variedade das substâncias que a compõe e da maneira como ela se apresenta. No 

caso de uma rocha impregnada com óleo (como o petróleo é encontrado), a matriz se 

torna tão complexa que apresenta 2 e, às vezes, 3 fases. Neste caso, o óleo alojou-se 

numa parte sólida constituída de rochas com minerais diferentes e consequentemente 

acrescidos de vários elementos que podem ou não estar absorvidos no óleo. 

Além dos hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos, o petróleo contém um número 

elevado de elementos inorgânicos considerados microconstituintes, pois sua 

contribuição ao conjunto é menor que 1 %. Assim, quando se deseja determinar a 

concentração destes elementos, na faixa de nglg a flg/g, cuidados especiais devem ser 

tomados como, evitar a contaminação, natural ou artificial, utilizar técnicas analíticas 

sensíveis, e materiais de referência certificados para avaliação. 
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Este trabalho tem como objetivo determinar a concentração de 46 elementos 

microconstituintes de óleos correlacionados e de extratos de folhelhos betuminosos da 

Formação Irati na Bacia do Paraná, utilizando as técnicas de análise por ativação 

neutrônica instrumental e espectrometria de massa com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-MS) e, baseado nos resultados das concentrações e métodos 

estatísticos, estudar o comportamento dos microconstituintes. 

1.2- A Gênese e o ambiente do petróleo 

Existe concordância geral de que a fonte do petróleo foi biológica e de que a matéria 

orgânica que o originou foi depositada em um ambiente sedimentar, primariamente 

lacustre ou marinho, embora ainda exista a teoria de origem inorgânica que não atribui 

contribuições de seres vivos na formação do petróleo. Esta última teoria perdeu 

aceitação pela imensa maioria de cientistas que trabalham na indústria do petróleo(1). 

o petróleo origina-se principalmente de querogênio derivado de fitoplancton que vivem 

na superfície das águas, com contribuições de bactérias fotossintéticas, compostos 

orgânicos de origem terrestre transportados para a bacia sedimentar e 

microorganismos atuando na superfície da camada orgânica do sedimento. A matéria 

orgânica depositada sofre uma série de reações complexas envolvendo degradações 

microbianas e químicas, reações redox, repolimerização e, com o aumento de 

temperatura, forma o querogênio. A preservação do material orgânico no sedimento 

exige um ambiente deposicional anóxico para eliminar a respiração aeróbica microbiana 

e assim prevenir a perda de matéria orgânica sob a forma de dióxido de carbono. 

Posteriormente, com os fenômenos da diagênese ou catagênese o querogênio, sob 

aumento de temperatura, se decompõe produzindo parcialmente hidrocarbonetos que, 

sob condições geológicas adequadas, podem migrar da rocha geradora para formar 

depósitos de petróleo nas rochas reservatórios(2). 

o conteúdo dos elementos inorgânicos de um extrato orgânico, extraído de sua rocha 

geradora representa a indicação mais aproximada da memória inicial do ecossistema 
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em uma determinada época. A migração do petróleo da rocha geradora para a rocha 

reservatório possibilita a interação entre o petróleo e sua vizinhança. Sem levar em 

consideração as possíveis interações petróleo-rocha geradora e petróleo-rocha 

reservatório, a variação do conteúdo dos elementos no petróleo desde a rocha 

geradora até a rocha reservatório expressa as interações do petróleo com o ambiente. 

Um resultado quantitativo dessas interações poderá fornecer uma estimativa de como 

foi esse ambiente em uma determinada época geológica. Esta indicação não é fácil , 

uma vez que o óleo gerado sofre interações dentro da rocha geradora no seu percurso 

para a rocha reservatório (migração secundária) e na própria rocha reservatório. I 

Somente os elementos presentes no petróleo na forma de compostos óleo-solúveis, 

como um complexo, poderão fornecer informações geoquímicas significantes(3). Alguns 

elementos como Ni e V ligam-se quase que totalmente de modo orgânico ao petróleo 

na forma de complexos, enquanto o K não faz nenhuma ligação orgânica conhecida. 

Entre esses dois extremos situa-se a maioria dos elementos(4). 

Algumas informações sobre a fauna e a flora de uma determinada região podem ser 

retiradas pelo estudo dos marcadores biológicos, que são uma fração do betume. 

Esses compostos são o produto dos constituintes presentes nos respectivos 

organismos que contribuíram com sua matéria orgânica para esta biomassa original. 

Por isso, os biomarcadores fornecem informações sobre as condições ambientais 

predominantes existentes na época da deposição. Mesmo com algumas mudanças 

subsequentes, ocasionadas pela diagênese e catagênese, os marcadores biológicos 

têm sido usados cada vez mais para interpretação do paleoambiente deposicional. 

Através do estudo de óleos também é possível acessar o paleoambiente deposicional 

das rochas geradoras que lhes deram origem(5). 

A grande maioria dos estudos sobre o ambiente onde a matéria orgânica que originou 

o petróleo foi formada, são baseados na petrografia, paleontologia e na geoquímica 

orgânica, que possuem uma base bem sólida de reconhecida aplicabilidade. No Brasil 

pouco se tem feito em estudos similares utilizando os elementos microconstituintes do 
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petróleo e suas correlações. Contudo, com o advento de técnicas analíticas cada vez 

mais sensíveis, a perspectiva é que essas pesquisas aumentem consideravelmente. 

A determinação dos elementos presentes no petróleo por AAN e a aplicação da análise 

fatorial estatística desses elementos têm sido uma ferramenta muito útil para identificar 

semelhanças em diversas amostras de petróleo, tanto de natureza química como 

geológica(6,7). Com o aparecimento recente da técnica analítica ICP-MS muitos outros 

elementos importantes no petróleo puderam ser determinados, aumentando-se assim a 

possibilidade de outras correlações e de descoberta de novos fatores. 

1.3- As determinações analíticas dos elementos nos petróleos 

Até o início da década de 70 a maioria das análises dos elementos metálicos no 

petróleo foi feita por espectrografia de emissão, usando as cinzas do petróleo. 

Recentemente outras técnicas têm sido usadas como polarografia, análise 

colori métrica , fluorescência de raios-X, ressonância eletrônica de spin, e absorção 

atômica. No entanto, estas técnicas permitem apenas determinar alguns poucos 

elementos e não eliminam o risco de contaminação por requererem procedimentos de 

pré-concentração ou calcinação da amostra, sendo então técnicas descartadas para a 

análise multi-elementar. 

A AAN é uma técnica multielementar conveniente para a análise do petróleo devido 

principalmente à sua alta sensibilidade, não destrutividade de amostras e não 

necessidade de se pré-concentrar amostras, evitando assim problemas de 

contaminação(3) . 

A técnica analítica ICP-MS é outra técnica multi-elementar que pode ser usada para 

determinar um grande número de elementos no petróleo com alta sensibilidade e, 

relativamente, poucos problemas de interferência. 
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Um dos primeiros trabalhos na determinação conjunta de metais em petróleo foi 

realizado por Bal! et aI. (8) em 1956, utilizando a espectrografia de emissão para 

determinar 28 elementos metálicos nas cinzas de petróleo. 

Em 1963, Guinn(3) fez as primeiras investigações para a utilização da AAN na 

determinação de elementos no petróleo. GUinn e Bellanca(3) em 1969 utilizaram a 

separação radioquímica e um detector de Nal (TI) para a determinação de vários 

elementos em petróleo. 

Em 1970 Shah(9) determinou 10 elementos (Br, Ca, CI, Cu, Ga, K, Mn, Na, S, e V) em 

petróleo por AAN, utilizando dois fluxos de nêutrons térmicos na irradiação das 

amostras: um de 8,0 .1012 n.cm-2.s-1 e outro de 1,2 . 1016 n.cm-2.s-1; e utilizou também 

um detector de Ge(Li) de grande volume e alta resolução para as medidas dos raios y 

dos radionuclídeos. 

Em 1972, AI-Shahristani e AI-Atyia(10) determinaram por AAN 29 elementos ( AI, Ar, As, 

Au, Br, Ca, CI, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Ga, Hg, K, La, Mn, Mo, Na, Ni, Re, S, Sb, Se, Se, 

Sm, V, W e Zn ) em petróleo de vários poços no Iraque. Eles irradiaram cerca de 1,0 g 

de cada amostra em frascos de polietileno com fluxo de nêutrons térmicos de 2,8 . 1012 

n.cm-2.s-1 e utilizaram um detector de Ge(Li) de grande volume e alta resolução para a 

espectrometria gama. 

Berkutova(11), em 1973 determinou As, Br, Co, Cu, Ga, Mn, Na, Sb e Zn em petróleo por 

AAN. As amostras foram irradiadas em um fluxo de nêutrons térmicos de 1,3 . 1013 

n.cm-2.s-1 e os raios y foram determinados em um detector de Nal(TI). 

Em 1973, Passaglia e Lima(12) determinaram V em petróleo por AAN após a sua 

separação radioquímica. Um volume de amostra na faixa de 0,5 a 1,0 ml foi irradiado 

durante 15 segundos num fluxo de 5 x 1012 n.cm-2. S-1 , e o raio y característico foi 

contado em detectores de Nal(TI) e Ge (Li). 
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Em 1975, May e Presley(13) determinaram por AAN os elementos Br, Co, Cr, Ni, Sb, Se 

e V em óleos crus que contaminaram várias praias nos EUA. Eles irradiaram 0,5 g de 

amostra em frascos de polietileno e do resultado das análises, escolheram a razão V/Ni 

para determinar a origem da fonte de contaminação. 

Lukens(14), em 1975 determinou por AAN a concentração de vários elementos (Ag, AI, 

As, Au, Ba, Sr, Ce, CI, Co, Cr, Cs, Cu, Eu, Fe, Hf, Ho, I, In, Ir, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, 

Na, Ni, Rb, Re, S, Sb, Se, Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Th, U, V, W, Yb e Zn) em óleos crus 

que contaminaram as águas de praias, lagos e costas oceânicas nos EUA. As 

amostras, em cápsulas de polietileno, foram irradiadas com fluxo de nêutrons de 2,8 x 

1012 n.cm-2. S-1 e 1,8 x 1012 n.cm-2. S-1 e os raios y medidos em detectores de Nal(TI) e 

Ge(Li). 

Block e Damc(15) em 1978 determinaram Na, Mg, AI, As, Sa, CI, Co, Cr, Cu, Fe, S, K, 

La, Mo, Ni, Se, Sb, Se, Th, Ve Zn por AAN em combustíveis líquidos, dentre eles o 

petróleo. Eles irradiaram amostras na faixa de 1,0 a 4,0 g e, após as análises, 

compararam as concentrações dos elementos nos diversos combustíveis e verificaram 

o potencial de contribuição de metais pesados para a poluição na Bélgica. 

Bergerioux e Zikovsky(16) em 1978 determinaram por AAN a concentração de 18 

elementos (AI, As, Sr, CI, Co, Dy, Eu, Fe, I, La, Mn, Mo, Ni, Na, S, Se, Sm e V) em 

óleos crus e óleo de aquecimento. A massa de amostra utilizada foi de 0,5 g em frasco 

de polietileno, irradiada com fluxo de nêutrons de 1012 n.cm-2. S-1 . As medidas dos 

raios y foram efetuadas em um detector de Ge(Li). 

Bergerioux e Zikovsky(17) , em 1980 determinaram por AAN AI, As, Br, CI, Dy, Eu, I, La, 

Mn, Na, Ni, S e V em petróleo e produtos de uma unidade catalítica. Os autores 

irradiaram cerca de 0,5 9 de amostra em frasco de polietileno com fluxo de nêutrons de 

1012 n.cm-2. S-1 e mediram os raios y com detector de Ge (Li). 
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Em 1982, Buenafama(18) determinou cádmio em petróleo por AAN. As amostras com 

massa entre 1 e 1,5 9 foram irradiadas em cápsulas de quartzo com fluxo de 1012 

n.cm-2.s-1. O autor usou a separação radioquímica e a amalgamação do elemento para 

determinar concentrações na escala de ng/g de cádmio. 

Jacobs(4) em 1982 determinou 29 elementos (AI, As, Sa, Ce, CI, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Ga, 

Hf, K, La, Mn, Na, Ni, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, V, e Zr) em betume 

proveniente de Athabasca, Canadá. Foi utilizado um fluxo de nêutrons de 6,0 .1012 

n.cm-2. S-1 para irradiar amostras entre 0,4 e 0,9 9 em frascos de polietileno. As medidas 

dos raios y foram feitas em um detector de Ge(Li). 

Em 1983, Ndiokwere(19) determinou AI, As, Ba, Br, CI, Co, Ga, I, K, Mn, Na, Sb e V em 

petróleo nigeriano por AAN. O autor irradiou cerca de 1,0 9 de cada amostra, em frasco 

de polietileno, com fluxo de nêutrons de 1012 n.cm-2. S-1 e fez as contagens da emissão 

y em um detector de Ge(Li). 

Chifang(20), em 1991, determinou 36 elementos (AI, As, Au, Ba, Br, Ce, CI, Co, Cr, Cs, 

Cu, Eu, Fe, Hf, Ho, I, Ir, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, 

V, Yb e Zn) em óleos crus e em betume extraído de rochas geradoras. As amostras 

foram irradiadas em papel de filtro, embrulhadas com folhas de polietileno e de 

alumínio, com fluxo de nêutrons de 5,0 .1011 n.cm-2. S-1 e 8,0 .1013 n.cm-2. S-1. 

A determinação dos elementos no petróleo por ICP-MS é bem mais recente e somente 

alguns poucos trabalhos estão disponíveis na literatura. 

Filby e Olsen(7), em 1994, determinaram 29 elementos (Ag, As, B, Ba, Be, Sr, Cd, Co, 

Cr,Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mn, Mo, Na, Pb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, U e Zn) em 

petróleo, diluindo as amostras com xileno e analisando diretamente a fase orgânica no 

ICP-MS. Os autores compararam os resultados com os determinados por AAN e 

concluíram que houve uma grande concordância de resultados para a maioria dos 

elementos. 
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Olsen et al.(6) , em 1995, usaram a técnica do ICP-MS para determinar diretamente na 

fase orgânica 31 elementos (Ag, As, B, Ba, Be, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, 

Li, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, U, V e Zn) em petróleo diluído com 

xileno. Os resultados das análises foram comparados com os resultados obtidos pela 

AAN. Os coeficientes de correlação entre essas técnicas variaram de 0,95 a 0,90 para 

os elementos V, Ni e Co; e foram diminuindo de 0,87 até 0,18 na ordem Zn, Fe, Sb, Se, 

U,Ti, La, As, 8a, Mn e W. Foram observadas interferências do 1308a2+ com 65CU+ e do 

63CU+ com 51V12C+. 

Neste trabalho os autores fizeram vários estudos sobre a migração do óleo, 

contaminação das amostras pelos frascos de armazenamento, pela tubulação e pelo 

fluido de perfuração. Eles utilizaram um programa estatístico de análise multivariada e 

fatorial para fazer correlações entre os elementos e entre as amostras de petróleo. 
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Capítulo 2 

Fundamentos teóricos 

2.1- O petróleo 

o petróleo é constituído principalmente de uma mistura de hidrocarbonetos sólidos, 

líquidos e gasosos. O conteúdo deles varia muito de acordo com o tipo de petróleo(21). A 

geração desses hidrocarbonetos pelo aquecimento da matéria orgânica existente em 

certas rochas sedimentares constitui a prova mais convincente da origem orgânica do 

petróleo(22). 

2.1.1- A matéria orgânica nas rochas sedimentares 

A matéria orgânica precursora dos hidrocarbonetos do petróleo provém de duas fontes 

principais: plantas aquáticas e plantas terrestres. Essas plantas têm composição 

química diferente, daí originarem produtos petrolíferos distintos. 

O petróleo, do mesmo modo que o carvão, jamais teria existido se não tivesse se 

processado a fotossíntese nos vegetais que viveram no passado. O mar é o principal 

ambiente onde a matéria orgânica é sintetizada, principalmente pelas algas 

microscópicas. As algas(21) do grupo das diatomáceas são, atualmente, as responsáveis 

pela maior parte da fotossíntese realizada na Terra, fato que as tornam as maiores 

produtoras de matéria orgânica (potencialmente geradora de petróleo) neste planeta. 

Os animais marinhos, inclusive os pertencentes ao plâncton, são pouco importantes do 

ponto de vista de produção de matéria orgânica potencialmente geradora de petróleo. 

Esses organismos são facilmente decompostos antes de serem incorporados aos 

sedimentos, não podendo participar significativamente da gênese do petróleo. 
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As plantas terrestres não contribuem de maneira notável para a gênese do petróleo. 

Calcula-se que, atualmente, a matéria orgânica trazida pelos rios representa menos de 

1 % das substâncias orgânicas dos oceanos. Aliás, é fato bem conhecido que 

quantidades substanciais de petróleo foram geradas no passado antes do aparecimento 

das plantas terrestres. 

Um dos parâmetros básicos para a avaliação da potencialidade petrolífera de uma 

bacia sedimentar é a avaliação geoquímica das rochas potencialmente geradoras de 

petróleo. As variáveis que controlam a importância destas rochas estão relacionadas à 

quantidade, à qualidade e à evolução térmica da matéria orgânica. A quantidade de 

matéria orgânica, normalmente, é expressa pelo teor de carbono orgânico total, cujo 

valor mínimo para despertar interesse como rocha geradora de petróleo, situa-se acima 

de 1 % para os folhelhos e de 0,5 % para os carbonatos. Pela experiência acumulada 

na avaliação de bacias no mundo verificou-se que, na prática, os intervalos mais 

importantes de rochas geradoras de petróleo apresentam valores bem maiores que 

estes, usualmente entre 5 e 20 % de carbono orgânico, representado por querogênio 

rico em hidrogênio(23). 

2.1.2- A ocorrência do petróleo 

Para ocorrer uma acumulação de petróleo com volume significativo, devem ter existido 

condições favoráveis quanto à sua geração, migração e acumulação. 

A presença de rochas geradoras é imperativa, de acordo com a teoria moderna da 

origem orgânica do petróleo. Tratam-se de rochas de granulação muito fina (geralmente 

folhelhos ou calcários), muito ricas em matéria orgânica adequada à geração de 

hidrocarbonetos. 

Essas rochas devem ser submetidas à uma evolução térmica suficiente para produzir 

quantidades significativas de petróleo. Além disso, o petróleo expulso junto com a água 

de desidratação de íons e argilas das geradoras sob forma de emulsão, água em óleo 
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ou óleo em água tem que encontrar rachas que ---permitam.~ migração .até..as 

reservatórios estruturados e sobretudo a geração do petró1eae suéLmigraçãodeYe 

ocorrer após a formação da trapa (armadilha geológica para petróleo). 

Contrariamente à crença popular, o petróleo não ocorre em recipientes do tipo 

"caverna" na subsuperficie, mas ocupa os poros de rochas porosas e permeáveis 

denominadas rochas reservatório ou simplesmente reservatório. A figura 2.1 mostra o 

esquema de uma acumulação petrolífera. 

Figura 2.1 Acumulação petrolífera(21). 

Rochas denominadas capeadoras ou selantes impedem que o petróleo se perca na 

superfície devido a alterações físicas, químicas e biológicas. 

Para que seja aproveitado comercialmente o petróleo deve estar concentrado em 

áreas restritas das bacias sedimentares, formando as jazidas ou campos petrolíferos. í 
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2.1.3- Constituintes orgânicos do petróleo 

o petróleo é composto principalmente de hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos 

aromáticos, asfaltenos e resinas. A composição química percentual de um óleo cru 

típico(24) em termos de elementos é: carbono, 82,2-87,1 , hidrogênio, 11,7-14,7 , enxofre, 

0,1-5,5, nitrogênio, 0,1-1,5, oxigênio, 0,1-4,5. 

o componente asfáltico (asfaltenos e resinas) do petróleo difere significativamente de 

outros compostos devido à sua natureza cOloidal(4). A relação asfaltenolresina é tal que 

os asfaltenos são dispersos coloidalmente pelas resinas no petróleo. Assim, um óleo 

cru ou óleo de arenito betuminoso é um sistema complexo onde cada constituinte 

depende um do outro para completa mobilidade. Supõe-se que as resinas peptizam os 

asfaltenos por suas associações com o sistema elétron doador-receptor, que poderiam 

sugerir similaridades ou compatibilidades entre os asfaltenos e resinas. Oickie e Yen(25) 

consideram que as resinas situam-se numa posição intermediária entre uma transição 

de um componente do petróleo muito polar (asfalte no) e outro relativamente pouco 

polar (óleo), prevenindo assim a agregação de espécies polares que poderiam estar 

não dispersas no óleo. 

Baseado em dados de espectrometria de massa, espectroscopia infravermelha, 

ressonância nuclear magnética, ressonância eletrônica, difração de raios-X e 

microscopia eletrônica, Yen(26} sugeriu que uma típica micela de asfalteno consiste de 

um núcleo de camadas planas empilhadas de anéis aromáticos condensados. 

Aproximadamente cinco dessas camadas são associadas por interações 1t-1t e 

empilhadas uma sobre as outras com distância entre as camadas (dm) variando de 3,55 

a 3,70 Ã. A altura do empilhamento (Lc) está na faixa 16 - 20 A. O diâmetro médio da 

camada (LA) varia de 8,5 a 15 Â. O empilhamento das camadas dos aromáticos mostra 

alguma desordem, provavelmente induzida pela cadeia dos alifáticos e cicloalcanos, 

que se ligam às extremidades das camadas aromáticas e tendem a prender as 

camadas no eixo horizontal. A distância de 4 carbonos de cadeia alifática (d.,) varia 

de 5,5 a 6,0 Á. 
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A figura 2.2 pode ajudar a explicar a natureza coloidal dos constituintes asfálticos do 

petróleo, uma vez que os segmentos aromáticos polinucleares podem se agrupar em 

micelas. Entre as camadas aromáticas das micelas estão incluídas outras espécies 

aromáticas que constituem uma região molecular de espécies não-asfaltenos com as 

mais elevadas polaridades, como as resinas, por exemplo. A região fora da micela 

consiste de componentes menos aromáticos e menos polares, representadas 

principalmente pelos hidrocarbonetos alifáticos e cicloalcanos. Esses compostos na 

região fora da micela dos asfaltenos representam uma transição entre os polares 

asfaltenos e os hidrocarbonetos não polares do petróleo. 

x.v 
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d.. 3.5>3.70 A "'--__ L. 16-20A 

~ = Configuração Zig-zag de uma cadeia de carbono saturada ou perda de anéis naftênicos 
= Eixo das camadas dos anéis aromátioos oondensados 

Figura 2.2 Vista de uma micela de asfalteno, adaptada da referência 4 
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As resinas e os asfaltenos não representam uma classe definida de compostos, mas 

sim uma mistura de compostos policíclicos e hidrocarbonetos cicloalcano-aromáticos 

policondensados. As resinas e os asfaltenos contêm as mais altas concentrações dos 

heteroátomos N, S e O no betume e a maior parte do conteúdo desses átomos no óleo. 

Esses heteroátomos estão localizados na camada condensada de aromáticos e 

provavelmente estão associados com radicais livres(27). Durante a gênese dos 

asfaltenos, o processo de grafitização é interrompido devido à natureza bivalente do S e 

O e a trivalente do N. Assim, o esqueleto tipo grafite do anel benzênico conterá defeitos 

estruturais, vacâncias, ou buracos. Esses centros são considerados sítios para a 

complexação dos íons metálicos. A figura 2.3 mostra alguns ligantes nos asfaltenos. 

Figura 2.3 Ligantes derivados de um defeito de centro de uma camada de 

Asfalteno(4) . 

H 
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Dois tipos de ligações foram propostos para os metais nos asfaltenos(3) ; o primeiro tipo 

é a associação dos complexos metalo-porfirínicos e não porfirínicos com as moléculas 

de asfalteno. Neste tipo os metais são quelatados ou complexados pelos ligantes e o 

complexo está associado com as ligações 7t-1t da estrutura dos asfaltenos, ligação de 

hidrogênio, ou ligação de grupos funcionais. O outro tipo de ligação é a ligação de íons 

metálicos com os átomos de O, S e N nos defeitos de estrutura de uma camada 

aromática de asfalteno, conforme mostra a figura 2.3. 

2.1.4- Constituintes inorgânicos do petróleo 

Todo petróleo nativo contém alguns constituintes inorgânicos. Desses, os mais 

abundantes são, geralmente, o vanádio e o níquel, cujos conteúdos aumentam com o 

teor dos asfaltenos do petróleo. 

Os componentes metálicos do petróleo podem ser classificados nas seguintes 

categorias: 

a) Quelatos metalo-porfirínicos: 

- vanadila e níquel porfirinas (fig. 2.4) 

- clorofila a*(fig. 2.5) e outras hidroporfinas 

- quelatos porfirínicos altamente aromáticos 

-ligantes oriundos da decomposição porfirínica 

b) Complexos de metais de transição de ligantes tetradentados mistos (fig. 2.6), como 

V, Ni, Fe, Cu, Co e Cr : 

- complexos simples de moléculas de resina 

- quelatos da rede estrutural dos asfaltenos 

c) Compostos organometálicos tais como Hg, Sb e As (fig. 2.7). 

d) Sais de ácido carboxílico e grupos funcionais polares das resinas, tais como Mo e 

Ge. 

e) Minerais coloidais tais como sílica e NaCI. 

* A Clorofila a foi detectada em sedimentos do Mar Morto e parece um caso isolado. 



( a ) 

( b ) (c) 

Figura 2.4 Compostos porfirínicos encontrados no petróleo: (a) composto 

porfirínico hipotético associado com os componentes dos asfaltenos, 

(b) OPEP , (c) Etio(4). 
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{, 

Figura 2.5 Clorofila a 
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Figura 2.6 Complexos metálicos (tetradentados) de átomos doadores mistos(3). 
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É importante observar que o complexo porfirínico de vanadila, mostrado na figura 2.6, 

não é planar e sim uma pirâmide de base quadrada com o oxigênio ocupando a parte 

correspondente ao topo da pirâmide. Esta posição do oxigênio é responsável pelos 

efeitos cromatográficos observados no complexo porfirínico de vanadila, que não se 

observa no complexo planar porfirínico de níquel. 

(a) ( b ) 

o 
11 

HC-As-H 
3 I H3C-As -OH 

I 
CH3 OH 

Figura 2.7: (a) Dimetil arsina (b) Espécie de Ácido arsínico(4). 

A presença de metalo-porfirinas na fração asfáltica do petróleo foi descoberta por 

Treibs(28) em 1934. O núcleo porfirínico é uma estrutura em anel constituída por quatro 

grupos pirrólicos planares e conjugados, ligados por pontes de metino. Em organismos 

vivos a estrutura porfirínica normalmente quelata ferro ou magnésio no centro da 

molécula. Estes complexos metalo-porfirínicos são de grande importância fisiológica. 

Corwin(29), em 1959, sugeriu que é mais provável que as petroporfirinas sejam 

derivadas da clorofila do que da hemoglobina ou hemina. 

As principais petroporfirinas são as VO(II) e Ni(II), cujos elementos metálicos 

provavelmente foram sequestrados pelos produtos de degradação da clorofila em 

sedimentos não consolidados que, num período posterior, tornaram-se rocha geradora. 

A estabilidade dos complexos porfirínicos de VO(II) e Ni(lI) é tão alta que lhes permite 

sobreviver através do tempo geológico. Esta estabilidade é atribuída aos seus raios 
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atômicos efetivos e as configurações eletrônicas de seus elétrons mais externos, 

adequadas para a complexação pelos quatro grupos pirrólicos da porfirina(30). O metal 

incorporado ao centro da porfirina pode também coordenar com outros grupos contendo 

oxigênio, nitrogênio, hidroxila, água, amônia, em planos abaixo ou acima do anel. 

Os metais estão presentes no petróleo desde frações de 1 ng/g a valores superiores a 

100 Ilg/g. A natureza desses metais e suas abundâncias nos óleos crus podem dar 

informações sobre a origem, migração, maturação e também fornecer uma base 

geoquímica regional para prospecção. 

Bonham(3), em seus estudos sobre elementos microconstituintes de petróleo, concluiu 

que os elementos V, Cu, Ni, As, Co, Mo, Pb, Cr, U e Mn ocorrem no petróleo na forma 

de compostos óleo-solúveis; mostrou também que óleos de certas bacias contém séries 

distintas de elementos microconstituintes porém as suas correlações de camadas de 

poço para poço não podem ser feitas. 

Hodgson(31) concluiu que a razão V/Ni diminuiu com o aumento da maturação como 

indicado pela seqüência dos óleos asfálticos (Cretáceo) para óleos profundos menos 

asfálticos (Devoniano). O autor interpretou os dados indicando que o complexo de 

vanádio foi menos estável que o de níquel e que os conteúdos de Ni, V e Fe foram 

oriundos da fonte de material orgânico. Hyden e Ball(3) no entanto apresentaram dados 

mostrando que a razão V/Ni aumentou com a idade da rocha hospedeira. Conclusões 

similares foram usadas por Shahristani e Atyla(10) para mostrar a migração vertical de 

formações cretáceas mais profundas para formações terciárias nos campos iraquianos. 

Demenkova et aI. e Gilmanshin et al.(3) concluíram que a razão NiN não está 

correlacionada com a idade. Kotova(3) mostrou que o conteúdo de V, Ni, Cu, Ge, e Ga 

variou em função da profundidade e idade da rocha reservatório e que os metais foram 

concentrados na fração asfáltica dos óleos. Porém para Gilmanshin(3), os elementos V, 

Ni, Fe e Cu não estiveram relacionados aos asfaltenos ou resinas dos óleos na região 

de Pashiisk. 
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2.1.5- Origem dos compostos metálicos nos óleos. 

A origem dos metais ligados na matriz orgânica dos óleos crus pode ser explicada de 

várias maneiras: 

a) através da incorporação e diagênese dos complexos metálicos do material biológico 

natural; 

b) através da incorporação da matriz orgânica durante a diagênese do material 

biológico na rocha geradora, de argilas ou de soluções aquosas intersticiais; 

c) através da retirada de uma fase aquosa ou fases minerais durante a migração 

primária ou secundária; 

d) através de águas de formação ou de minerais da rocha reservatório. I 

A maioria dos autores concluiu que os metais no petróleo originaram-se do material 

biológico primário. Complexos organometálicos derivados de material biológico ocorrem 

em muitos tipos de sedimentos(32), embora uma origem não biológica seja também 

provável através da habilidade seqüestrante de íons metálicos por alguns compostos, 

como os ácidos húmicos(3) . 

Hogson(31), em seus estudos de V, Ni e Fe nos óleos do Oeste do Canadá, deduziu que 

os metais se incorporaram no óleo em um período inicial de sua história, e que a 

matéria orgânica original foi a fonte dos metais. Ele considerou improvável a perda ou 

o ganho de metal durante a migração. 

Hyden(3), porém concluiu que somente níquel e vanádio refletem a composição da 

matéria orgânica e que outros elementos foram introduzidos através da rocha geradora, 

da rocha reservatório ou durante a migração. 

r Olsen et aI. (6) demonstraram que Zn e Pb podem ser retirados das rochas pelos óleos 

durante a migração. Os pesquisadores misturaram o padrão de óleo SRM 1083 com 

galena, esfalerita, barita e f1uorita e em seguida separaram a mistura através de um 

filtro de 0,2 J.lm. O filtrado foi analisado usando-se ICP-MS e o resultado mostrou que o 
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conteúdo de Zn havia aumentado de 4 para 312 nglg e o Pb de 12 para 312 ng/g. Em 

testes semelhantes, eles concluíram que os óleos, em contatos com tubos de aço 

utilizados na linha de produção, não sofreram alteração em seu conteúdo metálico; 

também nenhuma contaminação foi observada após armazenagem dos óleos em 

recipientes de polietileno ou alumínio; contudo, foram constatadas algumas alterações 

no conteúdo metálico dos óleos devido à barita dos fluidos de perfuração e das águas 

de formação produzidas. \ 

Gulayeva e Punanova(3) estudaram a distribuição de 25 elementos nas cinzas de 

petróleo russo e compararam os dados com a concentração desses elementos nos 

organismos vivos e rochas argilosas. Eles mostraram que as concentrações de Si, AI, 

Fe, Ca, Mg, Na, Ti, Ba, Mn, Sr, Zn, Cu, Sn, As, Br e Mo no petróleo são muito mais 

baixas que as dos organismos marinhos, e que as concentrações de B, Cr, Pb, Ag, Ni, 

Co e I nos organismos marinhos e no petróleo são semelhantes. Eles concluíram que, 

exceto para o V os organismos vivos poderiam ser a fonte dos metais nas 

concentrações observadas no petróleo. Embora todos os metais presentes no petróleo 

ocorram em organismos vivos, é difícil explicar as grandes diferenças das 

concentrações dos elementos observados nos diversos óleos sem atribuir a variação à 

diferentes condições da gênese do petróleo. 

As observações que os elementos metálicos encontrados nos óleos da Califórnia 

ocorrem na forma óleo-solúvel e são predominantemente associados com o 

componente asfáltico do óleo (exceto o arsênio) sugere que a origem desses elementos 

está relacionada a origem dos asfaltenos e resinas. O fato de que tanto o vanádio como 

o níquel ocorrem como complexos em pelo menos duas formas, porfirínico e não 

porfirínico, sugere que dois processos distintos ocorreram(3). 

Hogson(31) postulou que se as porfirinas se originaram da degradação da clorofila com a 

perda do Mg lábil, seguida, um tempo posterior, pela metalação do Ni e V, então a fonte 

desses metais pode ter sido o material orgânico da rocha geradora ou os compostos 

não porfirínicos dos asfaltenos contendo Ni e V. 
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Yen(3) concluiu que os elementos Fe, Cr, Zn, Hg e Cu comportam-se de maneira similar 

ao Ni e V não porfirínicos. O autor sugeriu também que Ni e V ocupam os "buracos" ao 

redor dos átomos de S, N e O na cadeia dos asfaltenos. Yen mostrou também que os 

asfaltenos são subsaturados com íons metálicos e que sítios nas cadeias são 

disponíveis para a complexação dos íons metálicos e que o V e, numa extensão menor, 

Ni e Cu foram tomados de soluções aquosas pelos asfaltenos. Segundo Yen os sítios 

de coordenação foram formados lentamente durante a gênese dos asfaltenos, e 

enquanto o óleo foi disperso na rocha geradora esses sítios poderiam ter sido 

rapidamente preenchidos com íons Ni+2 e VO+2
. A migração também poderia resultar 

na absorção do metal. Neste caso, os metais incorporados na estrutura dos asfaltenos 

poderiam refletir as composições químicas e mineralógicas do trajeto da migração ao 

invés do material orgânico da rocha geradora. A absorção de outros metais além de V, 

Ni e Cu não foi considerada por Yen, porém complexos de Fe, Zn, Co, Cr e Hg seriam 

possíveis uma vez que esses elementos formam complexos com ligantes contendo N, 

Sou O. 

Gulayeva(33) estudou a absorção de V (v) pelo petróleo de soluções aquosas e mostrou 

que a absorção do V somente ocorreria quando o óleo contivesse asfaltenos. Contudo 

essa absorção seria inibida pelas altas concentrações de NaCI e CaCb, indicando que 

as águas de formação não poderiam ser a fonte de V no petróleo. Deve ser assinalado, 

no entanto, que as experiências foram realizadas com V (v) e não com V (IV), que é a 

forma presente do V nos óleos, tanto nos complexos porfirínicos como não porfirínicos. 

Lositskaya(3) mostrou que Ni e Zn foram absorvidos pelo petróleo de soluções aquosas, 

porém o autor deduziu que os ácidos naftênicos foram os responsáveis e não os 

ligantes nos asfaltenos, embora as evidências de tal fato não tenham sido 

apresentadas. Yen(3) relatou experiências em que os asfaltenos absorveram mais que 

300 ~g/g de Cu (11) de soluções aquosas. 

r Na absorção de metais de soluções aquosas o equilíbrio com uma fase aquosa e a 

, adsorção dos íons metálicos sobre a superfície mineral pode ser importante. Brindley(3) 
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discutiu o processo das moléculas orgânicas na formação do complexo metálico sobre 

a superfície de argilas minerais e concluiu que este mecanismo deve ser muito 

importante na incorporação dos metais nos asfaltenos. 

o mecanismo proposto por Erdman e Harju e citado por Yen(3) poderia também 

explicar o aumento da concentração de Fe, Zn e Hg na fração das moléculas com peso 

molecular entre 300 a 1000 u.m.a., porque no processo de maturação a degradação 

dos asfaltenos poderia conduzir a moléculas organometálicas mais simples (porfirinas 

ou outros complexos). Somente os complexos porfirínicos de Ni e V poderiam, 

provavelmente, sobreviver devido à sua alta estabilidade termodinâmica, porém outros 

complexos podem ter sido formados apesar de não apresentarem espectros 

porfirinícos, como complexos de Fe, Zn e Hg. Esses complexos poderiam 

eventualmente ser decompostos, deixando somente os Ni e V porfirinícos como as 

espécies metálicas nos óleos altamente paraftnicos. 

A possibilidade de absorção de metais pelos asfaltenos na rocha reservatório também 

existe. Evidências indiretas para isto são fornecidas pela concentração anômala de Mo, 

Dy e Eu no óleo proveniente do arenito betuminoso de Athabasca, que pode estar 

relacionado à presença de minerais, como a molibdenita no arenito. 

Radchenko(34) propôs que o V em óleos crus e betumes é de origem secundária, 

atribuindo à presença da ação bacteriana nos reservatórios dos óleos algumas 

propriedades incomuns dos betumes pesados, como o alto conteúdo de V. 

A incorporação de Sb e As nos asfaltenos pode envolver um mecanismo diferente 

daqueles dos metais uma vez que esses elementos podem substituir o S nos 

asfaltenos. A degradação dos asfaltenos possivelmente reduziria as arsinas-alquilas e 

arsinas-arilas (Rx AsH3-x ), ou estibinas-alquilas e estibinas-arilas (Rx SbH3-x). várias das 

quais são solúveis em água. 
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2.2- O arenito betuminoso 

o arenito oleígeno ou betuminoso pode ser definido como uma rocha consolidada ou 

não, cujos interstícios contêm um betume muito viscoso, quase sólido e que não é 

recuperável por processos normais utilizados na produção de petróleo . 

A origem do óleo betuminoso em arenitos ainda é discutida. Uma escola acredita que o 

betume é um óleo cru, relativamente jovem, imaturo e inalterado que é originado da 

matéria orgânica depositada in situ no arenito hospedeiro(35), enquanto a outra 

estabelece que o betume é um resíduo da biodegradação de um óleo cru convencional 

pré-existente(36) . 

Apesar de ambas escolas concordarem que a diagênese possui um papel 

importantíssimo na evolução do betume, elas diferem quando a teoria do óleo imaturo 

estabelece que o processo de diagênese, produtor do betume, foi um processo primário 

cuja matéria orgânica original (precursora do óleo cru) foi convertida em óleo 

betuminoso. Por outro lado, a teoria da biodegradação sugere que o betume é um 

produto da biodegradação e alterações causadas por águas de lavagens de um óleo 

cru convencional, seguida do ataque de águas marinhas. Enquanto a teoria da 

biodegradação assume uma provável migração do óleo cru fluido da rocha geradora 

primária até a presente localização, tal migração é impossibilitada pela teoria imatura. 

Jacobs(4) concluiu que os arenitos betuminosos de Athabasca, Peace River e Cold Lake 

resultaram da degradação microbial do óleo cru pré-existente. 

2.2.1- Constituintes inorgânicos do óleo do arenito betuminoso 

A concentração dos elementos microconstituintes nos óleos de arenitos betuminosos é 

significativamente mais alta que a encontrada nos óleos crus convencionais(4) . Isto é 

devido ao teor mais elevado de asfaltenos nos óleos de arenitos betuminosos que nos 

óleos crus convencionais. 
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Jacobs(4), estudando as frações de asfalteno provenientes do arenito betuminoso de 

Athabasca e eluídas seqüencialmente por diversos solventes em uma coluna 

cromatográfica, concluiu que o As deve estar ligado como arsina alquilada ou como 

ácido arsínico, conforme mostra a figura 2.7, na página 19. 

Ainda segundo Jacobs(4), os elementos Ga e Mo estão ligados aos grupos dos 

heteroátomos em uma posição fora dos defeitos da estrutura dos asfaltenos. A 

capacidade do Mo formar complexos com heteroátomos é demonstrada por suas 

ligações com enzimas, xantina e oxidase, enquanto que o Ga forma o complexo 

oxinato de gálio com notável estabilidade. A figura 2.8 mostra o complexo de oxinato de 

gálio. 

Ga 

Figura 2.8 Oxinato de gálio(4) 

o Ni e o V estão ligados aos asfaltenos como complexos nos sítios defeituosos ou 

ligados aos heteroátomos das camadas dos aromáticos. 

Um dos primeiros trabalhos de determinação de elementos inorgânicos em óleos de 

arenitos foi realizado por Scott et aI. (3). Os autores investigaram a ocorrência de V, Ni, e 

Fe em arenito betuminoso da formação McMurray e do betume extraído. As 

concentrações foram reportadas para Ni, Ve Fe nos arenitos impregnados ou não de 

óleo; bem como em óleos dos arenitos betuminosos, em função da localidade e da 

altura. Eles observaram que as concentrações de V e Ni no óleo betuminoso do 

arenito de Athabasca eram praticamente constantes, mas os valores para o Fe 

variaram consideravelmente quando as amostras estavam superficialmente expostas. 

Os pesquisadores encontraram uma relação linear entre os conteúdos de Ni e V para 
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todos os óleos cretáceos, incluindo os betumes de McMurray, fornecendo assim uma 

grande evidência do modo de origem similar para esses óleos. 

Bowman(37) separou o arenito betuminoso em extratos de benzeno e a parte sólida 

não extraída; o extrato de benzeno foi subdividido em maltenos e asfaltenos após a 

remoção do solvente. O resíduo sólido foi posteriormente extraído com piridina para 

obter as frações de piridina. O betume e os extratos de piridina foram analisados para 

Ni, V, e Fe. As concentrações de Ni, V e Fe nos extratos de piridina foram 

respectivamente duas, cinco e mais de dez vezes superiores aos seus valores 

correspondentes no betume. 

Hitchon et aI. (38) determinaram 22 elementos em 88 óleos crus da bacia oeste do 

Canadá, incluindo dois óleos distintos dos arenitos betuminosos de Athabasca. Os 

fatores de análise dos elementos indicaram que a distribuição de Ni, V, S, Na, Zn Co, 

Mn, Se e As nos óleos crus convencionais foram controlados pelo processo de 

maturação em vez de migração, porém nenhuma conclusão concernente ao betume de 

Athabasca foi retirada. 

Champlin e Dunning(39), analisando betumes, determinaram as concentrações de 

porfirinas totais, as concentrações de Ni e V totais e as concentrações de porfirinas de 

Ni(lI) e de VO(II). Eles concluíram que somente cerca de 1/10 da porfirina em 

quantidade suficiente para complexar todo Ni e V estava presente. Comparações com 

outros óleos pesados mostraram que o óleo de Athabasca não foi o único nesse 

aspecto. Posteriormente foi mostrado que o óleo de Athabasca com seu alto conteúdo 

de enxofre mostrou a mesma predominância dos complexos de vanadila sobre o de 

níquel como acontece com os óleos crus convencionais com alto teores de enxofre. 

Jacobs(4), após a extração com tolueno do óleo betuminoso do arenito de Athabasca 

separou os componentes desse óleo em maltenos e asfaltenos. O autor observou que, 

para todos os 27 elementos estudados, as suas concentrações nos asfaltenos foram 

bem superiores àquelas encontradas nos maltenos. 
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Analisando os produtos da extração (betume, resíduo sólido e finos) o pesquisador 

concluiu que os elementos Mo, Ni, Rb, Se e V estão ligados de modo totalmente 

orgânico ao betume; As, Co, Cr, Fe, Ga, Na, Sb, Se, Tb, Th e Zr estão apenas, 

predominantemente de forma orgânica ligados ao óleo; Sa, Eu, Hf e Mn 

predominantemente inorgânicos; enquanto AI, Ce, Cs, K, La, Sm e Ta acompanham o 

óleo de maneira totalmente inorgânica. 

o fato do Rb se encontrar organicamente ligado ao petróleo causa surpresa uma vez 

que ele se comporta quimicamente como o K e comprovadamente(4) o K não forma 

complexos estáveis com os tipos de ligantes que são encontrados no betume. Assim é 

provável que o Rb esteja presente como espécie inorgânica, solúvel em tolueno, ou 

como matéria particulada das argilas. Também a presença de Tb, Th e Zr, ligados 

predominantemente de forma orgânica ao óleo, é questionável uma vez que eles não 

ocorrem naturalmente em grandes proporções como complexos orgânicos. Acredita-se 

que uma parte muito pequena dos minerais pesados, da qual fazem parte esses 

elementos, encontra-se no betume como complexos metálicos ou sais inorgânicos 

solúveis em solventes orgânicos. Os complexos metálicos podem ser originados de 

ácidos húmicos, desde que Th e Zr formam complexos altamente estáveis com os 

ácidos húmicos. Outra razão para uma aparente estrutura orgânica de um metal é a 

possibilidade do íon metálico ser aprisionado pela estrutura da cadeia aromática dos 

asfaltenos. 

Jacobs(4) confirmou também que V e Ni estão presentes no arenito betuminoso de 

Athabasca na forma de metalo-porfirinas e que estão ligados aos sítios defeituosos da 

rede dos asfaltenos e aos heteroátomos substituintes da cadeia polinuclear aromática. 

O Mo e o Ga estão ligados aos heteroátomos substituintes enquanto o Se está presente 

como organo-selênio. O As está associado com moléculas de asfaltenos mais simples e 

pode estar presente como arila ou alquila arsina. 

Jacobs(4) generalizou dizendo que o conteúdo dos elementos em nível de traços no 

betume proveniente do arenito betuminoso de Athabasca teve três origens distintas: a 

partir da dissolução do arenito pela água com posterior absorção pela matriz orgânica, 
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da água invasora infiltrada; e, finalmente, da matéria orgânica original que formou o 

óleo cru. 

Manskaya e Drozdova(2) concluíram que a predominância das espécies de Ni (11) e VO 

(11) nas geoporfirinas é uma evidência da origem biológica de complexos de Ni e V; 

enquanto Lewan e Maynard(40) concluíram que o enriquecimento de Ni e V em betume 

sedimentar, em relação às fontes típicas da biota marinha, não pode ser de origem 

endêmica (com raras exceções) e que a fonte de metais para a quelação foi a coluna 

de água que recobria os sedimentos. Isto pressupõe que tenha havido uma difusão de 

íons metálicos da coluna de água. Esse sistema proposto pode não ser um obstáculo 

porque as superfícies de minerais argilosos em sedimentos mais compactados e mais 

profundos podem ser as fontes de íons metálicos para a metalação, um processo que 

mais provavelmente envolve uma superfície mineral devido à insolubilidade da base 

livre e da metalo-porfirina. 

A formação de porfirinas de Ni (11) e VO (11) no sedimento em maturação resulta assim 

de uma combinação de fatores, incluindo a abundância e a especiação dos metais no 

ambiente sedimentar e mais as estabilidades termodinâmica e cinética das metalo

porfirinas, considerando o tempo geológico. Poucos elementos possuem abundância 

necessária para formar quantidades significantes de porfirinas, embora alguns de seus 

complexos porfirínicos sejam bem estáveis. Se o estado apropriado de oxidação não 

está presente em uma concentração aceitável, a metal ação pode não ocorrer em 

relação a outras reações diagenéticas competentes, como degradação da porfirina. 

Lewan e Maynard(40) calcularam os campos de estabilidade Eh-pH da primeira série de 

transição dos metais bivalentes e encontraram que, sob condições redutoras da 

formação do petróleo, Cu+2, Cr+2, e Tt2 não poderiam ficar disponíveis para a 

metalação porém outros cátions poderiam. Ele concluiu que a abundância de porfirinas 

de Ni (11) e VO (11) em relação a porfirinas de outros metais da primeira série de 

transição deve ser devido às altas estabilidades termodinâmica e cinética das metalo

porfirinas de Ni+2 e (VO)+2 no ambiente sedimentar. 
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2.3- Migração do óleo 

Segundo Leythaeuser et al.(41), a migração de hidrocarbonetos através de uma coluna 

de sedimentos na subsuperfície influencia profundamente o sistema de fluidos dos 

poros das rochas, normalmente saturados de água e, provavelmente, deixa traços no 

fluido de hidrocarbonetos. A espécie e magnitude desses efeitos no meio geológico 

depende primariamente dos níveis de concentração que os hidrocarbonetos migrantes 

atingem os poros das rochas dos sistemas. Uma vez que os níveis de concentração 

podem variar drasticamente, uma série de efeitos podem ocorrer, alguns visíveis e 

outros não. 

Champlin e Dunning(39), em seus estudos sob migração de óleo nos campos do Iraque, 

Irã e Arábia, indicaram que o Ve Ni podem ser usados como rastreadores do percurso 

de migração do óleo. Eles sugeriram que durante a migração vertical o conteúdo de V e 

Ni no óleo diminui durante o eixo da migração, porque os complexos porfirínicos de V e 

de Ni, associados com os compostos de alto peso molecular, são retardados quando os 

óleos movem-se através dos sedimentos porosos, enquanto o movimento dos 

compostos mais leves e não polares seriam pouco afetados pela ação dos sedimentos. 

O autor observou uma migração vertical e que os óleos retidos nos reservatórios 

correspondentes ao Cretáceo Inferior e Médio são mais ricos em V e Ni que os óleos 

migrados para as formações Terciárias. 

AI-Shahristani e Atyla(42), em um estudo semelhante usaram a razão V/Ni em óleos 

de diferentes campos na área de Kirkuk (Iraque) para demonstrar que os óleos se 

originaram de fontes similares, uma vez que a razão V/Ni praticamente permaneceu 

constante. Os autores concluíram também que houve uma migração vertical na maioria 

dos campos estudados. 

Yen(3) relatou trabalhos de Hitchon e Filby, nos quais esses autores, em 1975, 

analisaram 22 elementos utilizando a análise por ativação neutrônica em 86 óleos crus 

convencionais e 2 arenitos betuminosos de Athabasca (Alberta, Canadá). Desses 

elementos, 11 (S, V, CI, Na, Ni, Zn, Co, Mn, Se, Br e As) foram estudados para análise 
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de fator estatístico "O-mode e R- mode". Mesmo reconhecendo as limitações impostas 

pela determinação dos elementos quando o seu conteúdo é restrito a uma fração da 

variável, tal como os asfaltenos, os autores concluíram que a concentração dos 11 

elementos é controlada pelo processo de maturação ao invés de migração, embora 

esse controle possa simplesmente refletir a maturação da fração dos asfaltenos nos 

óleos crus. A análise fatorial demonstrou não somente a eficácia da divisão dos óleos 

crus mas também a influência da água de formação entranhada e que a presença de 

Fe no óleo, dificilmente pOde ser atribuída a resíduos de corrosão durante a produção. 

Hitchon e FiIby'43), continuando seus estudos de 1975, agruparam uma série de óleos 

em famílias, baseados em alguns de seus constituintes inorgânicos em nível de traços. 

Os autores usaram a análise por ativação neutrônica para a determinação dos 

elementos e utilizaram um programa estatístico denominado "análise por etapa da 

função multidiscriminante", para o tratamento de dados . Os resultados obtidos foram 

similares àqueles tradicionalmente realizados por análise da geoquímica orgânica. 

Outros autores já haviam demonstrado que os óleos crus de Alberta poderiam ser 

divididos em 3 famílias baseados nas correlações rocha geradora-óleos crus. Eles 

utilizaram 11 elementos (S, V, CI, Na, Ni, Zn, Co, Mn, Se, Br e As), de um total 

determinado de 22, usando a análise por ativação em 75 distintos óleos crus de 

Alberta, provenientes de poços de similar litoestratigrafia. O resultado mostrou que 

somente S, Co, Se, V e Br são discriminadores significantes dos três grupos da série 

estudada. 

A correlação de óleos crus com suas presumíveis rochas geradoras é um objetivo de 

vários estudos geoquímicos e também ajuda na exploração de petróleo(44). Nos estudos 

dessas correlações é razoável supor que as metalo-porfirinas e a série de metais da 

rocha de formação deixam uma "impressão digital" em seus óleos crus que não pode 

ser grandemente alterada durante a migração. Assim, pode ser possível estabelecer 

correlações entre óleos crus e a rocha geradora baseando-se nas quantidades relativas 

de metais e metalo-porfirinas. Embora as metalo-porfirinas tenham sido os primeiros 
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compostos de provas conclusivas sobre a origem biológica do petróleo, os usos 

reportados desses compostos nos estudos em correlações óleo-óleo, óleo-rocha 

geradora, e em pesquisas sobre a maturação e reconstrução de ambiente deposicional 

têm sido muito limitadas quando comparados à aplicação de biomarcadores (esteranos, 

triterpanos, etc.). A maior razão para a restrição do uso das porfirinas como um 

marcador biológico é o incompleto conhecimento da relação precursora porfirina

material biológico e a relação entre o ambiente deposicional e a evolução das porfirinas. 

Também não são completamente conhecidas as reações diagenética/catagenética 

dos complexos metálicos nas rochas de formação e suas incorporações subseqüentes 

nos betumes e petróleo. 

o conteúdo de metais na rocha geradora é indubitavelmente afetado quando o petróleo 

é gerado na rocha. Lewan e Maynard(40) em seus estudos de migração de V e Ni 

concluíram que a migração resulta na diminuição dos componentes asfalteno e resina 

de um óleo migrado. Assim o conteúdo da maior parte dos metais que são 

concentrados nos asfaltenos, deve diminuir com a distância de migração, porém suas 

concentrações relativas devem permanecer constantes. Mesmo se efeitos 

cromatográficos mudam a distribuição de metalo-porfirinas ou elementos metálicos dos 

óleos migrados, ainda assim é possível, através da análise dos asfaltenos dos óleos 

crus, "reconstruir" a distribuição das porfirinas ou elementos metálicos característicos 

do betume na rocha geradora. 

Rubinstein et aI. (45,46) mostraram que biomarcadores podem ser transportados e 

protegidos de biodegradação como conseqüência de suas incorporações nas estruturas 

dos asfaltenos no óleo cru. 

Tannenbaum et aI. (47) sugeriram que um determinado tipo de matéria orgânica 

associado com diferentes minerais na rocha geradora pode produzir diferentes produtos 

devido às diversas capacidades catalíticas desses minerais. Pode-se concluir, 

portanto, que as diferentes capacidades de adsorção dos minerais exercem uma 

influência significante na migração dos compostos polares gerados pelo querogênio. 
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Os dados de literatura mostram uma variedade de informações, que para ser 

corretamente interpretada deve-se conhecer o mecanismo de migração, por falha ou 

permeação e que tipo de rocha determina o teor dos elementos. 

2.4- Influência das rochas sedimentares na composição dos óleos 

As rochas sedimentares, podem influenciar a composição dos óleos nelas contidos, 

devido a interações entre os componentes dessas rochas e os óleos. Os componentes 

das rochas sofrem alterações em suas estruturas que podem modificar o efeito de sua 

interação com os óleos. 

Um bom exemplo de como as rochas podem influenciar o conteúdo dos óleos é 

mostrado pelos estudos de Tannenbaum et al.(47). Os autores verificaram a influência 

de minerais (calcita, ilita e montmorillonita) sobre a decomposição térmica da matéria 

orgânica. Em seus experimentos de laboratório, os autores observaram que a ilita e a 

montmorillonita podem adsorver acima de 80% do betume gerado, e que esse betume 

adsorvido é constituído quase que exclusivamente por compostos polares e asfaltenos 

que se quebram formando diferentes produtos. Foi observado também que a 

montmorillonita apresenta a maior capacidade catalítica entre os minerais estudados e 

que a adsorção pela calcita foi negligenciável. Tannenbaum et al.(47) sugeriram também 

que um determinado tipo de matéria orgânica combinado com diferentes minerais em 

rochas geradoras resultará em diferentes produtos. As diferentes capacidades de 

adsorção dos minerais exercem uma influência significante sobre a migração de 

compostos polares e de altos pesos moleculares gerados pelo querogênio. Assim, os 

produtos acumulados de rochas geradoras de carbonatos são principalmente óleos 

pesados com algum gás, enquanto as rochas geradoras, contendo argilas expansíveis 

com propriedades catalíticas e adsortivas, produzirão principalmente óleos leves e 

gases. 

Weaver(48) realizou estudos sobre o possível uso de argila mineral na pesquisa para 

exploração de óleos em bacias americanas. Após várias pesquisas, o autor fez um 
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resumo de seus trabalhos, destacando-se: 1) os tipos e variedades de argilas 

existentes nos calcários são idênticos daqueles encontrados nos folhelhos; 2) os 

minerais argilosos nos arenitos são mais susceptíveis para sofrer alterações após a 

deposição do que as argilas em outras rochas e esta alteração (degradação e 

agregação) pode acontecer imediatamente após a deposição ou em qualquer tempo 

após o soterramento; 3) variações na composição mineral da argila podem ser usadas 

na correlação com o tempo, nos folhelhos e nos arenitos onde: a) os leitos de bentonita 

estão presentes, b) são desenvolvidas não conformidades e c) existe uma mudança no 

material gerador devido ao movimento orogênico, ou nova área geradora, ou mudanças 

de condições climáticas (intemperismo) na área geradora ou mesmo uma desproteção 

do novo extrato devido à erosão; 4) nas seqüências dos folhelhos e arenitos as 

diferenças relativamente pequenas nas argilas minerais podem ser correlacionadas à 

distâncias consideráveis (16 a 80 Km) ao longo do eixo de deposição. 

2.5- O local estudado 

2.5.1-A Bacia do Paraná 

A Bacia do Paraná(49)é uma grande bacia intracratônica desenvolvida sobre a crosta 

continental e preenchida com rochas sedimentares e vulcânicas cujas idades abrangem 

o Siluriano e o Cretáceo. Sua extensão cobre uma área de cerca de 1 700 000 Km2, 

distribuída entre o Brasil (1 100 000 Km2) , Paraguai (100 000 Km2) , Uruguai (100 000 

Km2) e Argentina (400 000 Km2). 

A Bacia leva o nome de Paraná devido ao rio do mesmo nome que corre paralelamente 

na direção do seu longo eixo nordeste por cerca de 1500 Km de Norte para Sul. Dois 

terços de sua superfície são cobertos por rochas formadas por fluxos de lava basáltica 

da idade Juro-Cretácica(49), que atingem espessuras de até1700 m. O outro terço 

consiste de um cinturão de afloramentos de rochas sedimentares mais antigas ao redor 

dos fluxos de lava. 
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Segundo Zalan et ai (49) as rochas sedimentares e vulcânicas que constituem a bacia do 

Paraná representam a superposição no tempo e espaço de pelo menos três bacias 

diferentes que se desenvolveram em diferentes ambientes tectônicos como resultado 

da mudança dinâmica abaixo das placas litosféricas. Inicialmente, a bacia teria sofrido 

uma fase de subsidência termal e, devido à carga sedimentar, permitiu a deposição dos 

sedimentos silurianos e devonianos. A segunda, com a combinação de estiramento e 

rifteamento crustal(49) , devido a espessura pronunciada de glaciares continentais, 

preencheu a bacia com rochas de idade permo-carbonífera. A última, e principal fase de 

subsidência, ocorreu devido ao resfriamento de expressivos volumes de lavas 

vulcânicas e corresponderia a deposição dos sedimentos continentais do grupo Bauru 

de idade Neo-Cretácica. A presente configuração não reflete verdadeiramente o que já 

foi um imenso mar, diretamente ligado ao Oceano Pacífico Paleozóico e que cobriu 

grande parte de Gondwana. 

Na Bacia do Paraná(49) existem dois grandes falhamentos de orientação NW/SE e 

NElSW que se estendem por centenas de quilômetros de comprimento e por dezenas 

de largura. Recentemente foi reconhecido um terceiro falhamento com orientação ENV. 

A atividade destes elementos tectônicos influenciou de maneira marcante todos os 

aspectos relacionados à distribuição e faciologia dos sedimentos, estruturas, 

subsidência, diagênese, distribuição de vulcânicos, soerguimento e erosão. 

2.5.2- Estratigrafia 

Um dos trabalhos mais recentes abrangendo toda coluna estratigráfica da Bacia do 

Paraná a dividiu em cinco seqüências deposicionais, sendo nomeadas de acordo com o 

período de tempo durante o qual se deu a maior parte da sedimentação da mesma, isto 

é, Siluriana, Devoniana, Permo-Carbonífera, Triássica e Juro-Cretácica(49). A figura 2.9 

mostra a carta cronolitoestratigráfica para a Bacia do Paraná. 
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Figura 2.9 Carta cronolitoestratigráfica para a Bacia do Paraná, com os principais 

eventos tectônicos e curvas de variação relativa do nível do mar; adaptada da ref. 49. 

Os folhelhos da Formação Irati pertencem à seqüência Permo-Carbonífera, onde se 

concentra o pacote mais espesso das rochas carbonáticas da Bacia do Paraná cujo 

preenchimento é constituído essencialmente por sedimentos terrígenos. 

A formação Pirambóia está enquadrada na seqüência Triássica representada por 

sedimentos continentais depositados sob condições lacustres, fluviais e eólicas(50). 

Formação Irati 

Modernamente, a formação Irati está dividida em três membros: Taquaral, Assistência e 

Serra Alta(22). A formação Irati(49) possui uma espessura média de 130 m e é composta 

por folhelhos intercalados com siltitos e calcários dolomíticos. Uma parte desses 

folhelhos apresenta elevados teores de carbono orgânico, é betuminosa e considerada 

a melhor geradora de óleo e, secundariamente, de gás da Bacia do Paraná(50,51). 
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Membro Taquaral 

o membro Taquaral ocorre em toda Bacia do Paraná apresentando espessuras da 

ordem de 10m, em São Paulo , e de 20 m no Paraná e em Santa Catarina. A idade 

interpretada para o Membro Taquaral através de estudos palinológicos é Kazaniano, 

Permiano Superior(SO). 

Membro Assistência 

No Membro Assistência são encontrados folhelhos pretos pirobetuminosos e argilitos 

cinza-escuros a pretos, associados a calcários dOlomíticos, dolomitos de cores cremes 

a cinza-escuros. As litologias carbonáticas aflorantes ou próximas à superfície 

apresentam-se comumente si licificados , sendo freqüente no estado de São Paulo. A 

espessura média do Membro Assistência é de 30 m, ocorrendo em toda Bacia do 

Paraná. 

Santos Neto(22) realizou vários estudos sobre a mineralogia, caracterização litológica, a 

caracterização pela geoquímica orgânica, e a caracterização do paleoambiente 

deposicional do membro Assistência. Uma vez que várias amostras analisadas neste 

trabalho são da mesma região, fez-se um resumo das conclusões feitas pelo autor. 

2.5.3- Mineralogia(22) 

Santos Neto verificou, através da análise de difração de raios-X, que os minerais mais 

abundantes nos folhelhos do Membro Assistência eram o quartzo (25 a 40 %), os 

argilominerais (20 a 30 %), a pirita (20 a 35 %) e a calcita (5 a 20 %). Em menor 

concentração foram identificados os plagioclásios (5 a 10 %), a dolomita (5 a 15 %) e os 

feldspatos potássicos (5 a 10 %). Os principais argilominerais presentes são a ilita e a 

esmectita, esta na forma octaédrica e sempre com teores elevados. 
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2.5.4- Caracterização Iitológica(22) 

o reconhecimento das litofácies foi realizado Santos Neto(22) através da identificação 

macroscópica dos atributos físicos das rochas em afloramentos da borda leste da bacia 

nas pedreiras de calcário Cruzeiro, no estado de São Paulo. 

Santos Neto(22), em 1993, mostrou de modo muito claro que a seqüência estudada 

apresenta uma alternância de carbonatos e de folhelhos com camadas de espessuras 

variáveis. As litofácies denominadas LF e LE representam as camadas alternadas de 

folhelhos e de carbonatos, com espessuras centimétricas e decimétricas, 

respectivamente. Na camada basal ocorre uma espessa camada de dolomito, chamada 

de litofácies BB. Nesta litofácies ocorre uma alternância de carbonatos coquinóides e 

argilosos atingindo uma espessura de mais de 3m. 

2.5.5- Caracterização usando a geoquímica orgânica(22) 

Os indicadores moleculares e de petrografia orgânica mostram que a Formação Irati 

não atingiu a janela do óleo por subsidência até os pontos amostrados até pelo menos 

profundidades em torno de 2700 m, onde as intrusões ígneas não exerceram influência 

térmica, são encontrados valores de carbono orgânico, de potencial gerador e de índice 

de hidrogênio muito similares àqueles encontrados na superfície. Tal fato sugere que a 

mesma não deve ter atingido a janela do óleo, mesmo em profundidades em torno de 

3000 m. 

A partir do Cretáceo médio a Bacia do Paraná não sofreu subsidência expressiva. Ao 

contrário, a partir do Turoniano iniciou-se um soerguimento com várias fases de 

recorrência no Terciário, causando o soerguimento da Serra do Mar na borda leste da 

bacia. Dados geoquímicos estão de acordo com estas interpretações, pois levando-se 

em consideração a temperatura máxima que provavelmente experimentou a Formação 

Irati, em torno de 80°C, as estimativas de erosão sugerem a perda de 1,3 a 2,8 Km de 

sedimentos. 
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Embora estas considerações tenham sido feitas com amostras da Formação I rati , 

extraídas na área de São Mateus do Sul (PR), as características geoquímicas e o 

contexto geológico no estado de São Paulo são muito similares. Isto sugere uma 

evolução térmica parecida para amostras coletadas em profundidades consideráveis e 

para aquelas coletadas em afloramentos . 

Os indicadores de maturação térmica da Formação Irati, sob influência térmica das 

intrusivas ígneas, dependendo da sua intensidade, mostram a existência das zonas 

imatura, matura e senil. 

Santos Neto(22) (1993) concluiu que o processo de geração de petróleo, através do calor 

das intrusões ígneas, parece ser muito menos efetivo que o da conversão normal 

causada pelo aumento de temperatura por subsidência, pois a matéria orgânica 

sofrendo um grande aumento de temperatura, num curto espaço de tempo, causaria a 

volatilização de grande parte do óleo ou o mesmo se transformaria em pirobetume. Esta 

situação sugere uma perda significativa de seu potencial gerador de petróleo 

característico dos intervalos imaturos. Tal pirobetume, representando um resíduo 

carbonoso, não teve condições de migrar. 

2.5.6- Caracterização do paleoambiente deposicional(22) 

Santos Neto(22) (1993), baseando-se nos estudos geoquímicos orgânicos e inorgânicos, 

e em dados paleontológicos, sedimentológicos e estratigráficos, caracterizou o 

paleoambiente deposicional da Formação Irati. Dentre várias de suas conclusões, é 

pertinente ressaltar: 

1- A parte basal da seção estudada (Iitofácies 88), depositou-se numa extensa 

plataforma carbonática marinha hipersalina, rasa e sob condições climáticas de elevada 

temperatura e aridez. 

2- Os extratos orgânicos obtidos da litofácies 88 apresentam características 

composicionais típicas de uma origem a partir de ambientes deposicionais de elevada 
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temperatura e salinidade. Sob tais condições, teria proliferado um grupo específico de 

bactérias (archaebactérias). 

3- Os esteranos presentes neste intervalo apresentam predomínio de compostos com 

29 átomos de carbono. Tal composição é típica de óleos e extratos orgânicos 

paleozóicos e estaria refletindo uma contribuição de matéria orgânica de grupos 

específicos de algas verdes unicelulares. 

4- O intervalo estratigráfico sobreposto aos dolomitos do banco basal é constituído por 

duas litofácies LF e LE. Estas são constituídas por uma seqüência rítmica de dolomitos 

e folhelhos, sendo que a única diferença macroscópica entre ambas é a espessura das 

camadas. A presença de C30 esteranos em pequenas proporções relativas, a presença 

de glauconita e a pobreza de fósseis tipicamente marinhos indicam condições de um 

ambiente marinho restrito, provavelmente com uma conexão intermitente ou não com o 

oceano, nunca tendo existido condições marinhas francas. Embora tenham ocorrido 

condições anóxicas durante a deposição dos folhelhos e dos carbonatos, o tipo de 

ambiente no qual os mesmos se depositaram foi sensivelmente diferente. No caso da 

deposição dos folhelhos, a estratificação do corpo d'água foi muito eficiente, como 

refletem os maiores teores de carbono orgânico (até 7,9 %) e a presença de pirita (até 

35 %). 

5- O pH da água deve ter sido elevado, como sugere a presença de esmectitas 

trioctaédricas, tipicamente representativas da deposição em águas alcalinas. Além 

disso, a entrada de águas oceânicas poderia ter favorecido o incremento dos valores de 

pH. 

6- O Eh deve ter sido relativamente baixo como sugerem a elevada proporção de 

homohopanos na faixa de 32 a 35 átomos de carbono e a associação mineralógica do 

intervalo com as presenças de pirita, carbonatos e matéria orgânica. 

7- Nas partes superiores da seção (Iitofácies LE), constatou-se o fenômeno de diluição 

da matéria orgânica pela matriz mineral. Esta diluição indica que a produtividade 

orgânica não cresceu ao longo do tempo na mesma proporção do aumento da entrada 

de terrígenos no "mar" Irati. Em ambas as litofácies foi detectada a presença do 

terpano tetracíclico em C24 que sugere uma maior contribuição à biomassa original de 
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uma matéria orgânica de origem continental, corroborando com as evidências da 

entrada de águas continentais na bacia. 

8- Os extratos orgânicos desta litofácies sugerem uma contribuição significativa de 

matéria orgânica relacionada às bactérias. 

9- A partir do terço superior da litofácies LE, ocorre um brusco decréscimo do teor de 

carbono orgânico e mudanças litológicas marcantes, como o aparecimento de pelitos 

de cores mais claras, com estruturas sedimentares típicas da ação das ondas de 

tempestades em uma plataforma rasa de mar interior. Isto reflete o fim do episódio de 

anoxia causado pela diminuição contínua da profundidade do corpo de água, devido ao 

completo isolamento deste mar epicontinental (Formação Corumbataí) e progressiva 

desertificação do clima a partir da deposição da Formação Rio do Rasto(52). 

2.6- Os Arenitos oleígenos da Formação Pirambóia-São Paulo 

2.6.1- Características sedimentológicas 

A Formação Pirambóia na área estudada (cidade de Anhembi), foi caracterizada como 

típica de um ambiente peridesértico onde a água e o vento, em conjunto ou 

isoladamente, foram os agentes deposicionais dominantes. Com base na organização 

estrutural e textural dos arenitos, foram definidas fácies deposicionais fluviais e eólicas 

para a formação, predominantemente eólica na parte inferior e fluvial na parte superior. 

A Formação Pirambóia compreende arenitos friáveis subarcósicos, predominantemente 

finos. A matriz argilosa, de pouca expressão, é constituída de interestratificado ilita

esmectita. Localmente, desenvolveu-se cimentação calcífera(51). 

2.6.2- As Rochas reservatórios na ocorrência Anhembi 

Resultados de perfuração(51) mostraram que as impregnações variaram desde indícios 

até valores de 17% de óleo em peso, com média de 5,5%. Trata-se de óleo pesado, de 

alta viscosidade (aproximadamente 5° API) e de médio a alto teor de enxofre (2 a 3% 

em peso). 
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A área de ocorrência de óleo atinge aproximadamente 0,4 km2 e a espessura de 

arenito impregnado chega a atingir valores superiores a 80 m. 

As acumulações tiveram um controle estrutural, associado à atuação dos diques de 

diabásio, como barreiras para a migração do óleo no sentido horizontal. 

2.6.3- Origem do óleo 

As principais ocorrências de óleo da Formação Pirambóia estão concentradas em 

Bofete, Moquém, Capela Velha e Anhembi. Esses óleos caracterizam-se por serem 

pesados e biodegradados. 

Quadros(53) sugeriu que a Formação Irati é a geradora do óleo da Formação Pirambóia. 

O autor chegou a esta conclusão baseado nas semelhanças dos resultados das 

análises isotópicas e de cromatografia líquida e gasosa do óleo da ocorrência Anhembi 

e dos extratos orgânicos das eventuais rochas geradoras da Bacia do Paraná presentes 

na seção sedimentar daquela área. 

As figuras 2.10 a e 2.10 b mostram a semelhança dos cromatogramas das parafinas do 

óleo das exsudações e do extrato orgânico da Formação Irati. 

A identificação de algumas substâncias mostradas pelos cromatogramas consta na 

tabela A 1.1 do anexo 1. 
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As análises isotópicas, nas duas amostras, indicaram valores muito próximos, com 13C 

variando de 23 a 25 0/00 , corroborando a origem comum dos óleos. 

Também os óleos encontrados em amígdalas de basalto em poços artesianos nas 

regiões de Joaçaba e Lacerdópolis (SC) e em amostras de superfície na região de 

Urubici (SC), em ocorrências subcomerciais dos poços 1-TP-2-SC e 1-MC-2-SC 

(arenitos da Formação Rio Bonito), além da quase totalidade dos indícios encontrados 

nos poços exploratórios da bacia, apresentam correlação geoquímica com os extratos 

orgânicos da Formação I rati , mais especificamente os folhelhos do Membro 

Assistência, sendo sugestiva a geração sob influência térmica das intrusivas ígneas(22). 

2.6.4- Migração do óleo da Formação Irati 

A grande riqueza em matéria orgânica amorfa lipídica dos folhelhos da formação Irati foi 

a causa principal da geração precoce de quantidade significativa de óleo. Na opinião de 

Quadros(53), teria havido uma migração primária do óleo dos folhelhos daquela 

formação para os calcários permeáveis e porosos intercalados, que atuaram como 

reservatórios intermediários. Numa fase seguinte, muito provavelmente contemporânea 

ao intenso fraturamento e falhamento ocorrido no cretáceo inferior, associados à grande 

manifestação ígnea básica que deu origem aos derrames Serra Geral, o óleo migrou 

dos reservatórios calcários através de falhas e fraturas, e atingiu os arenitos da 

Formação Pirambóia pelo processo de migração secundária. A figura 2.11 mostra, de 

forma esquemática, como se teria processado a migração do óleo dos folhelhos Irati 

para os arenitos Pirambóia. 
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Ferreira e Cerqueira(54) criaram um modelo de geração de produtos petrolíferos 

levando em consideração as intrusões ígneas e o processo de migração primária. 

Segundo o modelo, próximo à massa ígnea o betume pré-existente (singenético e de 

geração precoce) e o betume gerado pelo efeito térmico da intrusão são vaporizados. 

Altas pressões são desenvolvidas devido a expansão do fluido e, assim microfraturas 

são abertas permitindo o óleo migrar para uma zona de concentração mais fria, onde o 

vapor se condensa. Próximo à intrusão somente pequenas quantidades de óleo 

permanecem, adsorvidas pelo querogênio residual e pela matriz mineral da rocha (Zona 

de Exaustão). Se a zona de concentração atinge falhas ou fraturas, a migração 

secundária pode concentrar o óleo em trapas aceitáveis. Por outro lado, o óleo 

permanece na rocha de formação a menos que um outro mecanismo de migração 

primária torne-se ativo. 
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A atuação dos reservatórios calcários nos processos de migração do óleo encontra 

suporte no fato das exsudações concentrarem-se no estado de São Paulo, onde a 

Formação Irati apresenta uma quantidade muito maior de leitos calcários, que tendem a 

substituir os níveis betuminosos, melhor desenvolvidos à leste da Bacia do Paraná. Em 

conseqüência disto, no Estado de São Paulo, a Formação Irati pode ser dividida em 

dois pacotes bem distintos: 1) o superior, denominado Membro Assistência, constituído 

por alternâncias de folhelhos pretos betuminosos e calcários dolomíticos; e 2) o inferior, 

denominado Membro Taquaral, compreendendo folhelhos e siltitos. 

A disposição do óleo no reservatório sugere que a migração ocorreu ao longo do 

contato dique de diabásio/sedimentos. Tal hipótese é baseada em duas constatações 

observadas na área de Anhembi : 

1) presença de óleo em áreas mais afastadas do dique nas posições superiores do 

reservatório, independentemente da distribuição da permo-porosidade do arenito. Isto 

seria explicado pela diminuição da pressão hidrostática exercida pelos fluidos contidos 

nos arenitos, contra a penetração do óleo proveniente do contato dique/sedimentos. 

2) teores maiores de óleo nas áreas mais afastadas do dique, quando considerado um 

mesmo nível da seção impregnada do arenito. O fenômeno poderia ser explicado pela 

eqüalização das pressões do óleo e da resistência à penetração nas bordas externas 

da ocorrência do óleo. 

Nas exsudações bem conhecidas, observa-se que o óleo ocorre em apenas um dos 

lados do dique, aquele voltado bacia adentro (fig. 2.11). O fato sugere um fluxo 

hidrodinâmico de dentro para fora da bacia com os diques de diabásio funcionando 

como importantes elementos condicionantes da migração lateral do óleo(22) . 
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Capítulo 3 

Metodologia 

Muitas técnicas podem ser aplicadas nas análises de elementos nos óleos e nas 

rochas, porém a maioria delas permite determinar apenas alguns elementos. A escolha 

de técnicas multielementares, sensíveis e confiáveis agiliza bastante as determinações 

analíticas. 

As determinações analíticas foram divididas em duas partes: uma que mostrou a ordem 

de grandeza das concentrações dos elementos e dos minerais e outra que determinou 

com maior exatidão a concentração dos elementos. O conhecimento prévio da 

constituição de uma matriz e da ordem de grandeza dos elementos que a compõe 

facilita as determinações desses elementos por técnicas mais sensíveis e precisas. 

A fluorescência de raios-X foi aplicada semi-quantitativamente para obter a ordem de 

grandeza da concentração dos elementos. A difração de raios-X foi utilizada para 

determinar os minerais nas rochas. 

As técnicas escolhidas para as determinações dos elementos foram: a espectrometria 

de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-AES); a análise por 

ativação neutrônica (AAN) e a espectrometria de massa com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-MS). Essas técnicas são multielementares, sensíveis e 

suficientemente precisas para as determinações propostas neste trabalho. 

3.1- Determinação das incertezas 

A determinação das incertezas variou em função da técnica analítica empregada 
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- Na análise por ICP-AES o desvio padrão foi calculado com base em três medidas para 

cada alíquota. 

- Na AAN as amostras foram analisadas em triplicatas ou quadruplicatas, no entanto, 

algumas delas foram rejeitadas pela utilização do teste-r (ver anexo 2). As incertezas 

foram estimadas pelo cálculo do desvio em relação à média. 

- Na análise por ICP-MS foi utilizado o método semi-quantitativo totalquant /I ; cuja 

incerteza pode chegar a 30%. Em virtude do grande número de amostras efetuou-se 

apenas uma abertura por amostra. O software do equipamento faz 3 medidas e fornece 

o valor médio, mas não o desvio padrão. 

Nos resultados das amostras de óleo utilizou-se a propagação das incertezas devido às 

extrações dos óleos das rochas e das medidas analíticas. 

3.2- Difração por raios-X 

Uma vez que os minerais presentes nas amostras podem influenciar o teor de 

elementos nos óleos, utilizou-se a difração de raios-X para um conhecimento 

qualitativo dos minerais presentes. 

A difração de raios-X pelos cristais resulta de um processo no qual esses raios são 

espalhados pelos elétrons dos átomos sem mudança de comprimento de onda. A 

difração de raios-X é uma técnica de análise instrumental que permite a identificação de 

compostos cristalinos. O fato dos cristais funcionarem como redes de difração para os 

raios-X, faz com que eles possam ser identificados por meio dos espaçamentos 

interplanares (valores de "d") que constituem características físicas de um mineral. A 

sua identificação, ou mesmo a de um membro de uma série isomórfica, pode ser feita 

por um conjunto de valores de espaços interplanares. 

Um feixe só é difratado quando algumas condições geométricas, expressas pela lei de 

Bragg, nÀ= 2d sen 8, são satisfeitas. Esta equação mostra que os raios-X refletidos dos 

cristais só aparecerão em um ângulo de incidência que satisfaça a condição 

sen 8 = nJJ2d. Em todos os demais ângulos ocorrem interferências destrutivas. 
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Para a difração foi usado um difratômetro de raios X de marca Philips , modelo PW -
1056/25. 

3.3- Fluorescência de raios-X 

Antes da aplicação de técnicas analíticas consideradas mais sensíveis, resolveu-se 

aplicar a fluorescência de raios-X para se ter uma noção semi-quantitativa dos 

elementos nas amostras. 

A fluorescência é uma técnica de análise baseada na emissão de raios-X 

característicos pelos elementos de uma amostra após sua excitação por um feixe de 

radiação. Este feixe pode ser gerado por um tubo de raios-X ou por uma fonte 

radioativa. Quando um feixe estreito de raios-X passa através de uma camada fina de 

matéria, sua intensidade ou potência diminui em conseqüência da absorção ou 

espalhamento. A absorção de raios-X produz átomos e íons excitados que retornam ao 

seu estado fundamental por transições envolvendo elétrons de níveis energéticos mais 

altos. Assim, por exemplo, quando o chumbo absorve radiação de comprimento de 

onda menor que 0,14 Â um íon excitado com uma vacância na camada K é produzido. 

Após um breve período, o íon retorna ao seu estado fundamental através de uma série 

de transições eletrônicas caracterizadas pela emissão de radiação X (fluorescência). A 

medida do comprimento de onda da radiação-X característica torna possível a 

identificação do elemento. 

A análise quantitativa dos elementos baseia-se nas intensidades características de 

suas linhas e nas relações dessas intensidades com suas concentrações por meio de 

curvas analíticas. 

Algumas das vantagens(55) desta técnica são: 

1- Simplicidade do espectro; 

2- Alta exatidão; 

3- Boa reprodutibilidade; 
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4- Ampla faixa analítica: de 119/9 a 100% ; 

5- Grande versatilidade analítica, pois pode-se analisar amostras líquidas e sólidas. 

o aparelho utilizado foi um espectrômetro de raios-X , marca Rigaku Denki, modelo 

3063 P , Geiger Flex Semi- Automático. 

3.4 - Espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente 

(ICP-AES) 

Os elementos AI, Mg e K, de concentrações bem elevadas nas rochas, foram 

determinados por ICP-AES. 

A espectrometria de emissão atômica está baseada no espectro de linhas produzido 

por átomos e íons excitados. 

Por definição, um plasma é uma mistura gasosa condutora, contendo uma 

concentração significante de cátions e elétrons. Nos plasmas de argônio empregados 

para análises de emissão, os íons de argônio e elétrons são as principais espécies 

condutoras, embora estejam presentes também, em menor quantidade, cátions da 

amostra(56). 

No caso do ICP-AES a fonte de excitação é um plasma acoplado indutivamente. A fonte 

do plasma acoplado indutivamente consiste de 3 tubos concêntricos de quartzo onde o 

gás argônio flui. Ao redor do topo do tubo mais externo uma bobina de indução, ligada 

a um gerador de radiofreqüência, produz energia em freqüência da ordem de 40 

MHz(56). 

A figura 3.1 mostra o sistema do plasma acoplado indutivamente. 



Amostra 
(Aerosol no arQônio) 

Bobina de indução de 
radiofreqüência 

Fluxo tangencial 
de argônio 

Figura 3.1 Sistema do plasma acoplado indutivamente. 

As principais vantagens(56) da técnica da Espectrometria de Emissão Atômica são: 

1- Baixa interferência entre os elementos. 
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2- Bons espectros para a maioria dos elementos sob condições comuns de excitação. 

3- Registro simultâneo do espectro de cerca de 40 elementos. 

4- Alta sensibilidade. 

5- Determinação de elementos refratários, devido a alta temperatura da fonte de 

excitação. 

6- Ampla faixa analítica dos elementos 

Nos plasmas de argônio (os mais utilizados) os íons são capazes de absorver suficiente 

energia de uma fonte externa para manter a temperatura em um nível tal que, 

posteriores ionizações sustentam o plasma indefinidamente a temperaturas tão altas 

como 10000 K. A vantagem dessa fonte sobre as outras é que com sua alta 
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temperatura, a atomização é mais completa e ocorre em um meio quimicamente inerte 

que tende a aumentar o tempo de vida do analito. Também poucos problemas de 

interferências químicas e de auto-absorção aparecem devido à maneira como a 

amostra é introduzida no canal axial do plasma onde a atmosfera é inerte e o tempo de 

residência alto (56). 

As medidas foram realizadas no Departamento de Química da PUC-RJ e foi utilizado o 

Espectrômetro de Emissão Atômica da marca Perkin-Elmer, modelo P1000, com 

montagem Czerny-Turner para leitura seqüencial. 

3.5 - Análise por ativação neutrônica (AAN) 

Uma grande parte dos elementos foi determinada, tanto nas amostras de rochas como 

de óleos através da análise por ativação neutrônica. 

A análise por ativação neutrônica tem sido extensamente usada para estudos de 

materiais geológicos(57). Para análise do petróleo esta técnica é bem aceitável pelas 

seguintes razões(7,3) : 

1- alta sensibilidade para muitos elementos (abaixo de ng a ~g); 

2- o efeito matriz não existe ou é mínimo; 

3- preparação mínima de amostra para uma vasta variedade de matrizes, como 

querogênios, betumes, óleos leves e pesados; 

4- poucas interferências sobre o elemento de interesse; 

5- boa exatidão e precisão demonstradas para muitas matrizes; 

6- os padrões podem ser de matrizes diferentes das amostras; 

7- a contaminação pode ser reduzida uma vez que procedimentos de pré-irradiação 

normalmente são desnecessários; 

8- não destrutiva. 

Como desvantagens(7) pode-se citar: 

1- muitos elementos importantes não podem ser rotineiramente determinados, como 

Cd, Bi, Pb, Pd e Sn; 
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2- longo tempo de análise devido aos períodos de decaimento; 

3- necessidade de um reator nuclear e instalações especiais para manipular produtos 

radioativos; 

4- óleos muito leves podem sofrer radiólise. 
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A análise por ativação utiliza a produção artificial de radionuclídeos a partir de 

elementos estáveis para a sua identificação e determinação quantitativa. As amostras 

são irradiadas com um feixe de partículas que provocam reações com o núcleo atômico 

dos elementos presentes na amostra. Novos nuclídeos radioativos, produzidos nestas 

reações podem ser identificados e quantitativamente determinados pela medida da 

radiação gama emitida como resultado de seu decaimento(58). Quando se utilizam 

nêutrons como feixe de partículas, a análise é denominada análise por ativação 

neutrônica (AAN). Maiores detalhes sobre a AAN podem ser encontrados em 

publicações especializadas(57,58,59). 

Existem vários tipos de fonte de nêutrons (reatores, aceleradores e radioisótopos 

emissores de nêutrons), porém, são os reatores nucleares, com seus altos fluxos de 

nêutrons da fissão do 235U os mais utilizados na AAN. 

Os nêutrons produzidos num reator apresentam um espectro de energia que pode ser 

dividido em três regiões: 

a) Região Térmica - compreende os nêutrons de baixa energia que alcançaram o 

equilíbrio térmico com os átomos do moderador, possuem uma energia média de 

0,025 eV; 

b) Região Epitérmica - Compreende os nêutrons em processo de termalização; 

c) Região Rápida - Compreende os nêutrons de fissão de alta energia cinética . 

Quando uma amostra é irradiada num reator nuclear, os elementos da amostra 

possuem isótopos que podem sofrer uma reação nuclear por captura de nêutron. A 

mais favorável e importante reação nuclear na AAN é a captura radioativa (n,y), em que 

o núcleo em estado excitado passa para um estado de energia mais baixo pela emissão 
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de um ou mais raios y. Após um período de decaimento esses raios y podem ser 

detectados por meios convencionais (espectrometria y). A vantagem da reação (n,y) é 

que, com a irradiação e identificação das energias das radiações y, pode-se identificar o 

elemento químico emissor e sua concentração na amostra. 

A atividade induzida, At, em função do tempo de irradiação t, em desintegrações por 

segundo, é dada por: 

onde: 

-Jd -0,693 tlt 
At = N a <p (1 - e ) = N a <p (1 - e 1/2 ) (1 ) 

N = número de átomos Ax irradiados da amostra 

a = seção de choque de captura para nêutrons térmicos (cm 2) 

<p = fluxo de nêutrons térmicos (nêutrons cm -2 S-1) 

À = constante de decaimento do nuclídeo produto (S-1) 

t1/2 = meia-vida do nuclídeo produto (s) 

A concentração dos elementos pode ser calculada pela equação (1) se forem 

conhecidas a curva de eficiência do detector, fluxo de nêutrons térmicos e os demais 

parâmetros nucleares específicos para cada elemento. O fluxo de nêutrons térmicos 

pode ser determinado pela irradiação junto com a amostra de monitores de fluxo (Co, 

Au ou Ni). Os parâmetros nucleares são conhecidos e bem estabelecidos para os 

isótopos. Na prática, incertezas nos parâmetros nucleares e no valor do fluxo podem 

afetar facilmente a exatidão na determinação dos elementos de interesse. Para 

solucionar este problema pode-se utilizar o método comparativo, onde um padrão com 

uma quantidade conhecida do elemento de interesse é simultaneamente irradiado com 

a amostra. As atividades dos radionuclídeos formados são medidas num mesmo 

detector, mantendo-se a mesma geometria. Tomando-se a razão da atividade induzida 

na amostra e no padrão, muitos termos da equação (1) se cancelam e se obtém: 

( Aamostra I Apadrão ) = ( N amostra I NpadrãO ) (2) 

Como o número de átomos é proporcional à massa tem-se 
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( Aamostra / Apadrão ) = ( Mamostra / Mpadrão ) (3) 

Esta equação pode ser rearranjada de maneira a fornecer diretamente a concentração 

do elemento em Ilg/g: 

onde: 

[ x ] = (Aamostra MpadrãO ) / ( Apadrão Mamostra ) 

[ x] = concentração do elemento na amostra ( Ilg/g ) 

Aamostra = área/s do pico do raio y do nuclídeo na amostra 

Apadrão = áreals do pico do raio y do nuclídeo no padrão 

Mamostra = massa ( g ) da amostra 

Mpadrão = massa ( Ilg ) do elemento no padrão. 

(4 ) 

A figura 3.2 mostra o diagrama de um sistema de espectrometria gama. 

[ Fonte ] 
~ 

[ Detector Semicondutor IL r Alta Tensão J .J'-

~ 
[ Pré-amplificador ] 

~ 
[ Amplificador J 

~ 
[ ACE 1 

~ 
[ Microprocessador J 

Figura 3.2 Diagrama simplificado de um sistema de espectrometria gama. 
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A tabela 3.1 mostra os elementos de interesse, os radionuclídeos medidos, as meias

vidas e as energias y utilizados na espectrometria. 

Tabela 3.1, Propriedades nucleares da captura nuclear (n, y) medida por AAN 

Elemento Radionuel ídeo Meia-vida do Raio y medido 

de interesse medido produto de ativação (keV) 

AI LDAI 2,31 mino 1778,80 
V ,>LV 3,75 mino 1434,4 
Ti "Ti 5,79 mino 320,0 
Mg ~ Mg 9,45 mino 1014,1 
CI .)!ICI 37,3 mino 1642,40 
Oy '''''Oy 2,35 horas 94,7 
Mn .)!IMn 2,58 horas 1811,20 
Na ~4Na 15,0 horas 1368,55 
La +VLa 1,68 dias 1596,20 
Ba '" Ba 11,8 dias 496,28 
Cr :> Cr 27,7 dias 320,07 
Ce 14 Ce 32,4 dias 145,45 
Hf IOlHf 42,5 dias 482,16 
Fe ""Fe 45,1 dias 1099,22 
Ni* :>OCo 70,8 dias 810,75 
Se ""Se 83,8 dias 889,26 
Ta 1DLTa 115,0 dias 1221,42 
Zn ""Zn 243,8 dias 1115,52 
Cs I.JOCS 2,06 anos 795,84 
Co tlUCo 5,27 anos 1332,5 
Eu '''''Eu 12,7 anos 1408,08 

* A reação utilizada é 58Ni (n,p) 58Co 

As rochas foram analisadas em quadruplicatas e os óleos em triplicatas. Algumas 

amostras foram desprezadas quando o resultado da análise de seus elementos foram 

considerados outliers pela utilização do teste-r(60) (ver anex02). Essas amostras 

encontram-se assinaladas nas tabelas de resultados por AAN no capítulo 5. 

Reações interferentes na AAN: 

Durante a irradiação das amostras no reator é possível que algumas reações 

secundárias, principalmente aquelas provocadas por nêutrons rápidos, interfiram nos 
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resultados obtidos pela reação desejada. Este problema é minimizado quando o fluxo 

de nêutrons está bem termalizado, o que acontece na maioria das vezes. Como o fluxo 

de nêutrons rápidos é desconhecido na posição de irradiação, não foram feitas 

correções baseadas no fluxo de nêutrons. Não se analisaram os elementos nas rochas 

por AAN, quando a reação interferente apresentava um nível elevado(58) como 

28Si(n,p)28AI interferindo com 27 AI(n, y)28AI ou 26Mg(n,y)27Mg e 27 AI ( n,p ) 27Mg; assim 

AI e Mg não foram analisados nas rochas por AAN. 

Os padrões utilizados foram o NBS Coai SRM 1632a (carvão betuminoso) e o SL-1 

(sedimento de lago) da AIEA. Os certificados de análises estão nas tabelas A4.1 e A4.2 

(anexo 4), respectivamente. De um modo geral o padrão SL-1 foi utilizado para as 

análises das rochas e o padrão 1632a para análise dos óleos. 

O fluxo médio de nêutrons térmicos do reator do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN), onde foram feitas as irradiações foi de 0,425 x 1012 nêutrons cm-2 S-1 

com incerteza de ± 5%. 

Foram empregados dois períodos de irradiação, dependendo da meia-vida do 

radionuclídeo induzido, conforme mostra a tabela 3.2. 

Tabela 3.2 Condições de irradiação das amostras 

Faixa de Tempo de Tempo de Tempo de 

Nuclídeo medido meia-vida Irradiação decaimento contagem 

28AI, 27Mg, 51Ti, 52y 2,3-8,8 min 1-5 mino 1 mino 180-240 s 

38CI, 650y, 38Mn 35-160 min 1-5 mino 20 mino 300 s 

140La 24Na , 10 -70 h 7h 4d 3600-5400 s 

1;J1Ba, 41Ce, bUCO, 

51Cr,152Eu, 59Fe, 181Hf, >4d 7h 14 d 14400-18000s 

58Co, 86Rb,46Sc, 82Ta, 65Zn 
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3.6 - Espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

A técnica analítica ICP-MS tem a capacidade de determinar um grande número de 

elementos com alta sensibilidade e, relativamente, com poucos problemas de 

interferência. As técnicas AAN e ICP-MS se complementam em programas 

geoquímicos exploratórios, pois alguns elementos que não podem ser determinados 

rotineiramente por uma das técnicas, são pela outra(7). As principais vantagens desta 

técnica na análise de petróleo são: 

1- alta sensibilidade para muitos elementos (abaixo de ng a Ilg); 

2- muitos elementos determinados não são rotineiramente obtidos pela AAN, como 

Cd, Bi, Pb, Pd, Sn; 

3- as razões isotópicas dos elementos podem ser determinadas se variações 

significantes estão presentes, por exemplo nos isótopos de chumbo; 

4- um grande número de análises pode ser realizado rotineiramente; 

5- podem ser feitas análises on-line de subtrações moleculares separadas por 

cromatografia líquida; 

6- possibilidade da utilização de amostras sólidas com o uso de laser. 

As desvantagens são: 

1- quando se utiliza solvente orgânico, como o xileno, para diluir o petróleo, muitos 

elementos leves têm sensibilidade diminuída devido à interferências, tais como: 

108, C2C); 24Mg C2C12C); 28SiC2c 160); 

2- são necessárias soluções aquosas ou orgânicas para a nebulização; 

3- complexos sólidos, como querogênios e xistos, devem estar em solução para a 

nebulização; 

4- fontes de contaminações e perdas são introduzidas pelo tratamento da pré-análise; 
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A espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) é uma 

técnica muito recente, uma vez que o primeiro aparelho foi produzido em 1978 por 

Houk(61), e em 1983 foi comercializado o primeiro instrumento pela Sciex(62). 

A análise por ICP-MS permite o registro direto e rápido do espectro de massa de traços 

de elementos em soluÇão(62). Esta técnica pode analisar mais de 80 elementos em 

diversas matrizes. 

o aparelho, basicamente, é constituído por uma fonte de plasma, (ver figura 3.3) que 

ioniza os elementos, acoplada a um espectrômetro de massa que detecta os íons. Para 

análises de soluções, a amostra deve ser inicialmente nebulizada no plasma 

induzidamente acoplado. Dentro do plasma , o solvente da amostra é evaporado e uma 

grande parte dos átomos é ionizada pelo ambiente altamente energético do plasma. 

Uma fração desses íons é capturada na região de interface do sistema e canalizada 

para dentro do espectrômetro de massa. O espectrômetro serve como um filtro de 

massa e, seletivamente, transmite íons de acordo com a razão massa/carga. Os íons 

são então detectados por um multiplicador de elétrons e quantificados. A completa 

operação de introdução da amostra, ionização, e detecção é controlada e monitorada 

por um computador que gera o relatório final da composição da amostra(63). O aparelho 

utilizado foi da marca Perkin Elmer modelo Elan 5000. 

O ICP-MS apesar de ser considerado como uma das ferramentas analíticas mais 

potentes e de melhor sensibilidade que existe hoje no mercado mundial para análise 

elementar, também tem seus problemas de interferência. As principais interferências(61) 

do ICP-MS são: efeitos de matriz e efeitos espectroscópicos. Os efeitos de matriz 

compreendem a redução e aumento de sinal analítico e efeitos devido às altas 

concentrações de sólidos dissolvidos; enquanto os efeitos espectroscópicos 

compreendem a sobreposição isobárica, íons poliatômicos, oxi-íons refratários e íons 

duplamente carregados. 

A figura 3.3 mostra o diagrama de bloco dos componentes do aparelho de ICP-MS do 

Departamento de Química da PUC-RJ, utilizado neste trabalho. 
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Capítulo 4 

Procedimento experimental 

4.1 - Descrição das amostras 

As amostras estudadas neste trabalho foram cedidas pelo Centro de Excelência em 

Geoquímica do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da PETROBRÁS. 

A maior parte (59%) pertence ao perfil do furo cuja identificação é Anhembi 100/400 

cujos arenitos, contendo óleo, fazem parte da exsudação de Anhembi (SP) da 

Formação Pirambóia da Bacia do Paraná. Este furo está localizado próximo às 

coordenadas 22° 46' Sul e 48° 28' Oeste na cidade de Anhembi (SP). 

O restante das amostras (41 %) pertence à Formação Irati. As amostras Cruzeiro 13 

(folhelhos) e Cruzeiro 14 (calcário intercalado com folhelhos) são afloramentos e foram 

colhidas no Km 196 da Rodovia Marechal Rondon entre os municípios paulistas de 

Pereiras e Conchas; as amostras Irati 1 e Irati 3, também afloramentos, foram colhidas 

na mesma vizinhança no município de Assistência próximo às coordenadas 22° 21' Sul 

e 47° 39' Oeste entre os municípios paulistas de Rio Claro e Piracicaba. A amostra São 

Mateus do Sul foi proveniente da cidade de São Mateus do Sul, Paraná, próximo às 

coordenadas 25° 5i Sul e 50° 23' Oeste. Também foi estudada a amostra 2 TB1 

proveniente do furo 2TB-1-SP , próximo às coordenadas 22° 18' Sul e 51° 20' Oeste, 

no estado de São Paulo. 

A amostra 0-1 MC2 é um óleo proveniente de um poço exploratório de petróleo 

próximo às coordenadas 26° 24' Sul e 51 0 12' Oeste no estado de Santa Catarina. 

A figura 4.1 mostra o mapa com a identificação dos locais de coleta. 
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Nas amostras de rochas, arenitos (rocha reservatório) nas profundidades 37,5m, 39,5m, 

131 ,5m e rochas geradoras foram feitas extrações dos óleos para posteriores análises. 

A tabela 4.1 descreve as amostras que foram estudadas. 

Tabela 4.1, características e localização das amostras estudadas 

PROF(m) AMOSTRA CARACTERISTICA DA ROCHA LOCALlZAÇAO 

0,0 R-irati 1 Rocha de Formação, afloramento Assistência,SP 
0,0 R-irati3 Rocha de Forma~o, afloramento Assistência,SP 
0,0 R-cruz13 Rocha de Formação, afloramento Pereiras,SP 
0,0 R-cruz14 Rocha de Formação, afloramento Pereiras,SP 
0,0 R-irati-127 Rocha de Forma~, afloramento Laranjal Paulista 
7,8 R-SMS Rocha de Formação São Mateus do Sul,PR 
9,0 R-9 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
15,0 R-15 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
22,0 R-22 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
26,7 R-26,7 Rocha , Perfil 100/400 Anhembi,SP 
29,4 R-29,4 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
34,5 R-34,5 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
35,5 R-35,5 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
37,5 R...;37.5 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
39,5 R-39 ,5 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
43,1 R-43.1 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
45,5 R-45,5 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
48,0 R-48 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
51,9 R-51.9 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
61,5 R~1,5 Rocha , Perfil 100/400 Anhembi,SP 
72,5 R-72,5 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
82,4 R-82,4 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
113,5 R-113,5 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
131,5 R-131,5 Rocha Reservatório, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
138,0 R-138 Rocha, Perfil 100/400 Anhembi,SP 
1631,5 0-1MC2 Oleo, poço 1 MC-2.SC 26u 24 Sul, 51" 12 Oeste, SC 
2619,0 R-2 TB1 Rocha Geradora 22u 18 Sul, 51 u 20 Oeste ,SP 
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4.2 - Homogeneização das amostras 

Com exceção das amostras utilizadas para as extrações dos óleos, todas as outras 

foram preparadas de modo idêntico: trituradas em graal de carbeto de tungstênio e as 

frações que passaram na peneira de 200 mesh foram agitadas durante 6 horas em um 

homogeneizador mecânico. No caso das amostras contendo óleo, foram utilizados 

grãos grandes que não passariam pela peneira de 20 mesh. Isto foi realizado a fim de 

eliminar o conteúdo dos finos após as extrações dos óleos. 

4.3 - Extração dos óleos das rochas 

Os óleos foram extraídos pelo processo Soxhlet. Uma alíquota mínima de 40 gramas 

de amostra de rochas (a quantidade variou de acordo com o teor de óleo) com 

granulometria maior que 20 mesh, foi cofocada em um cartucho de celulose (35x80 

mm) que foi introduzida no tubo de extração Soxhlet. O tubo foi adaptado a um balão de 

fundo redondo de 500 ml contendo 150 ml do solvente tolueno, previamente destilado, 

e aquecido por uma manta à temperatura de 110°C durante 24 horas sob refluxo. A 

figura 4.2 mostra o esquema de extração Soxhlet. 

Figura 4.2 Esquema de extração Soxhlet 
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Após a extração, o solvente foi removido em um evaporador rotatório à 80°C sob 

pressão reduzida. No processo de extração sempre existe alguma possibilidade de 

passar partículas super finas da rocha para o óleo extraído(4). Tentativas de filtrar o 

viscoso extrato orgânico com membranas falharam, pois constantemente os poros dos 

filtros entupiam. Altas velocidades de ultracentrifugação são descartadas(64), pois os 

asfaltenos de mais altos pesos moleculares podem ser separados e carregar consigo 

alguns elementos de interesse. Assim, usou-se uma centrífuga convencional para 

separar contribuições dos finos das rochas. O extrato orgânico foi pesado e transferido 

para tubos plásticos de centrífuga. A mistura foi centrifugada à 3000 r.p.m. durante 1 

hora e cuidadosamente decantada. 

Os óleos extraídos das rochas reservatórios foram denominados simplesmente de 

óleos (O) e os óleos extraídos das geradoras foram denominados de extratos orgânicos 

(E.O). 

4.4 - Digestão das amostras 

As técnicas de análise ICP-MS e ICP-AES exigiram que as amostras estivessem na 

forma líquida, sem qualquer resíduo e na forma inorgânica. Por isso, foi necessário 

fazer a digestão das amostras, tanto rochas como óleos. As digestões das amostras 

foram realizadas com reagentes suprapuros. 

As amostras de rochas, de um modo geral, sofreram digestão colocando-se 200 mg de 

amostra, 2,5 ml de H2S04 concentrado, 1,5 ml de HN03 concentrado e 2,5 ml de HF 

concentrado numa bombona de tetlon. A bombona foi fechada e deixada 8 horas sob 

aquecimento em banho de areia. Após o aquecimento, a bombona foi resfriada, aberta 

e novamente aquecida a fim de concentrar a amostra. Quando estava próximo à secura 

adicionou-se 1 ml de HCI04 concentrado e levou-se próximo à secura, adicionou-se 1 ml 

de HN03 concentrado e levou-se à secura; adicionou-se 1 ml de HN03 concentrado, 

levou-se novamente à secura ,recuperou-se o resíduo com HN03 0,1 N e, finalmente, a 

solução foi avolumada em balão de 10 ml. 
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As amostras de óleos foram digeridas utilizando-se uma massa na faixa de 100 - 500 

mg. Para cada 500 mg de amostra adicionou-se em uma bombona de teflon 2,0 ml de 

HN03concentrado e 2,0 ml de H2S04concentrado. A bombona foi fechada e deixada 8 

horas sob aquecimento em banho de areia. Após o aquecimento, a bombona foi 

resfriada, aberta, adicionou-se mais 1,0 ml de HN03 e levou-se novamente a bombona 

fechada ao aquecimento em banho de areia por 4 horas. Após o aquecimento, a 

bombona foi resfriada, aberta, adicionou-se 1,0 ml de HCI04, levou-se até próximo à 

secura, adicionou-se 1,0 ml de HN03, levou-se até à secura; adicionou-se mais 1,0 ml 

de HN03, levou-se até à secura, recuperou-se o resíduo com HN03 0,1 N e, finalmente, 

a solução foi avolumada em balão de 10 ml. 

4.5 - Preparação das amostras para análise por difração e fluorescência de 

raios-X 

Em ambas técnicas de análise a preparação constou simplesmente da trituração das 

amostras em um graal de carbeto de tungstênio, homogeneização em um agitador 

rotatório por 6 horas e utilização da fração que passou pela peneira de 200 mesh. As 

amostras nessas condições foram entregues à Divisão de Apoio Químico e Metalúrgico 

do IEN/CNEN onde foram feitas as análises. 

4.6 - Preparação das amostras para análise por ICP-AES 

As soluções, após as aberturas, contendo as amostras de rochas em meio 0,1 N de 

HN03 , foram diluídas com água bi-destilada, na razão de 1: 1 o. A curva de calibração 

foi construída com padrões Multi-element Standard Solution IV (Merck) de 10, 50 e 100 

~g. As amostras foram analisadas no Departamento de Química da PUC-RJ. 

4.7 - Preparação das amostras para análise por ICP-MS 

Após as aberturas, as amostras de óleos em meio 0,1 N de HN03 foram diluídas com 

água bi-destilada na proporção de 1: 1 e as amostras de rochas 1 :20. Os padrões 
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analíticos foram preparados a partir de uma mistura de três padrões: ICP Multi-element 

Standard Solution IV (Merck) ; ICP-MS Calibration Standard-1 e Multi-elernent Standard 

(PE PURE). A mistura contendo os padrões originais foi diluída em água bi-destilada, 

fornecendo em sua maioria concentrações de 50 ng/9 para cada elemento. 

As concentrações dos elementos foram calculadas pelo método de calibração 

Totalquant 11 e, como padrões internos foram utilizados os elementos In e TI. Este 

método está baseado em dados de respostas internas contidos em tabelas, isto é, os 

dados são usados na conversão das intensidades relativas medidas pelo espedrômetro 

de massa para uma concentração correspondente de cada elemento na amostra. Para 

cada elemento, a tabela de resposta interna do programa indica quantos íons por 

segundo devem ser observados para uma concentração de 1 rng/litro. As amostras 

foram analisadas no Departamento de Química da PUC-RJ. 

4.8 - Preparação das amostras para AAN 

A massa das rochas utilizadas para a AAN foi de cerca de 200 mg, e do óleo extraído 

foi na faixa de 100 a 500 mg. As amostras de óleos e os padrões de carvão 1632a 

foram irradiadas em frascos de polietileno de 1 ou 0,5 ml e as amostras de rochas e 

padrões SL-1 em frascos de polietileno de 0,25 ml. 

Tanto amostras como padrões foram selados à quente nos frascos de polietileno. Os 

frascos foram então transferidos para outros frascos (plástico, para irradiação de 

elementos de meia-vida curta e alumínio para meia-vida longa) e vedados. Os frascos 

de plásticos suportam o calor gerado em períodos de irradiações curtas como, por 

exemplo, 5 minutos, mas não períodos longos, como 7 horas. Por isso foram utilizados 

frascos de alumínio nas irradiações longas. 

Toda a vidraria e todos os frascos de polietileno usados neste trabalho foram lavados 

por meio convencional e depois permaneceram imersos numa solução 30 % de HN03 
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durante 24 horas e finalmente foram lavados com água bi-destilada e secos. Toda a 

preparação de amostra foi realizada em capela a fim de minimizar as contaminações. 

A figura 4.3 mostra o resumo do processo de preparação das amostras . 
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4.9 -Irradiação e espectroscopia gama 

Os frascos selados contendo as amostras e os padrões foram irradiados no reator 

nuclear do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

Nas análises dos óleos, os frascos de polietileno usados como brancos continham o 

produto da evaporação do tolueno em uma quantidade proporcional ao conteúdo desse 

solvente em relação à alíquota da amostra. Assim, por exemplo, se foram extraídos 5 

gramas de óleo com 150 ml de tolueno e foram utilizados 0,5 g de amostra de óleo na 

AAN, então foram evaporados no frasco de polietileno 15 ml de tolueno. 

As irradiações de 1 a 5 minutos para a determinação dos radionuclídeos de meia-vida 

curta foram efetuadas através da Estação 4 da Divisão de Radioquímica do IPEN-SP. 

As amostras, os padrões e os brancos, em seus frascos de polietileno, foram colocados 

em outros frascos de plástico, coelhos, conduzidos pneumaticamente ao reator e, após 

o período de irradiação e decaimento foram contados diretamente na segunda 

prateleira (cerca de 15 em do detector). 

As irradiações de 7 horas foram realizadas via operadores de reator e nestas 

irradiações os frascos de polietileno foram colocados em coelhos de alumínio e 

vedados à quente. Após a irradiação, as amostras permaneceram um período de 

esfriamento e foram transportadas para a Supervisão de Metrologia de Radionuclídeos 

do IRD/CNEN/RJ, onde foram realizadas as contagens. As amostras de rochas, 

padrões SL-1 e respectivos brancos foram contados na segunda prateleira (cerca de 12 

em do detector) enquanto as de óleo, padrões de carvão 1632a e respectivos "brancos" 

foram contados na primeira prateleira (cerca de 2 em do detector). 

A determinação da atividade dos radionuclídeos de meia-vida curta ( 28AI, 27Mg, 51Ti, 5~ 

38CI, 65Dy, 38Mn ) foi realizada utilizando-se um detector hiper puro de germânio 
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(HPGe), modelo GEM -20190P, com voltagem de operação + 3000 volts, resolução 

(FWHM) em 1,33 MeV (60CO) de 2,28 keVe espectrometria y em 8000 canais. 

As atividades dos radionuclídeos restantes foram determinadas em um detector hiper 

puro de germânio (HPGe), modelo GMX-10180, operado com - 2500 volts, com 

resolução (FWHM) em 1,33 MeV (60CO) de 1,80 keV e espectrometria y em 4000 

canais. 

o espectro y dos radionuclídeos analisados foi gravado no computador usando-se o 

programa MAESTRO 11, porém as áreas correspondentes às atividades dos 

radionuclídeos foram determinadas utilizando-se os programas APTEC e MCC8K(65) ; 

este último desenvolvido no DEPRA IIRO. 

A geometria de contagem para os padrões SL-1 e as amostras de rochas foi facilmente 

mantida uma vez que as densidades desses dois materiais sendo muito próximas, 

permitiu praticamente fixar o mesmo volume no interior do frasco de irradiação. No caso 

dos padrões de carvão 1632a e amostras houve uma ligeira diferença entre seus 

volumes e foi necessário regular a altura dos suportes dos frascos de polietileno 

contendo os padrões a fim de que a centróide do volume dos padrões ficasse à 

mesma distância do detector que os frascos contendo as amostras. 
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Capítulo 5 

Resultados e discussão 

5.1- Resultados analíticos 

A fim de aumentar a confiabilidade das determinações analíticas e verificar a sua 

exatidão, estas foram monitoradas através das análises dos padrões de referência. 

5.1.1- Exatidão do método de AAN 

Na AAN o padrão SL-1 serviu como referência para a análise do padrão 1632a, 

usando-se quadruplicatas de amostras. 

Alguns elementos do padrão 1632a não constam no certificado fornecido pelo órgão 

que o produziu, no entanto, alguns laboratórios, de reconhecida competência, 

analisaram e publicaram seus resultados(66,67,68). 

Os valores das concentrações desses elementos foram então tomados como se fossem 

certificados. 

A tabela 5.1 mostra o resultado da exatidão do método. 
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Tabela 5.1 Exatidão do método empregado de AAN 

Valor de Valor de Valor baseado em 

referência referência determinações Desvio do valor 

Elemento Valor determinado certificado informado por AAN(66,68) de referência 

(~g/g ) (~g/g) (~glg) (~g/g ) (% ) 

Ba 111 ± 12 122 ± 11 -9,0 

Ce 28±3 30 -6,9 

CI 699 ±228 800 ± 70 -12,6 

Co 6,2± 0,3 6,8 -8,8 

Cr 32±4 34,4 ± 1,5 -7,0 

Cs 2,41 ±0,19 2,4 0,4 

Dy 2,3± 0,4 2,2± 0,3 4,5 

Eu 0,61 ± 0,04 0,5 22,0 

Fe 11190± 1740 11100 ± 200 0,8 

Hf 1,5 ± 0,2 1,6 -6,3 

La 16,1±0,5 18± 2 -10,6 

Mn 31,1 ± 2,4 28±2 11,1 

Na 681 ± 101 840 ± 40 -18,9 

Ni 24,0 ± 2,5 19,4 ± 1 23,7 

Sb 0,64 ± 0,08 0,6 6,7 

Sc 6,O± 0,2 6,3 -4,8 

Ta 0,42 ± 0,08 0,4 ± 0,03 5,0 

Ti 1950 ± 271 1800 8,3 

V 45±4 44±3 2,3 

Zn 33±3 28±2 17,9 

5.1.2- Exatidão do método de análise por ICP-MS 

A exatidão do método de análise ICP-MS foi verificada analisando-se os padrões SL-1 e 

1632a. Devido ao grande número de amostras efetuou-se apenas uma abertura por 

amostra e a análise de cada amostra foi realizada tomando-se uma alíquota. O método 

empregado foi o totalquant. A tabela 5.2 mostra o resultado das análises dos padrões. 
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Tabela 5.2 Exatidão do método empregado na análise por ICP-MS 

Valor Valor de Valor de Valor baseado em 

determinado referência referência determinações Desvio do Valor 

Elemento Padrão certificado informado por AAN(66) de referência (%) 

(Ilglg ) (Ilglg ) (Ilglg) (Ilglg ) 

As 1632a 12,1 9,3 ± 1,0 30,1 

Bi SL-1 0,81 1 -19 

Ca 1632a 2669 2300± 300 16,0 

Cd 1632a 0,27 0,21 ± 0,03 28,6 

Cu 1632a 18 16,5± 1,0 9,1 

Ga 1632a 10 8,5 17.6 

Lu SL-1 0,45 0,54 -16,7 

Mo SL-1 1,7 1,3 30,8 

Nb SL-1 14 17 -17.6 

Nd SL-1 40,4 43,8± 2,8 -7,87 

Rb SL-1 94,1 113 ± 11 -16,7 

Se 1632a 3,4 2,6 ± 0,7 30,8 

Sm SL-1 7,61 9,25 ± 0,51 -16,7 

Sr 1632a 97 84±9 15,5 

Th 1632a 4,5 5,2 ± 0,5 -13,5 

Tm SL-1 0,48 0,66 -27,3 

U 1632a 1,5 1,28 ± 0,02 17,2 

Y 1632a 7,52 5,8± 0.5 29.6 

Yb SL-1 3,17 3,42± 0,64 -7,2 

Zr 1632a 56,3 53,5 ± 5 5,2 

É importante observar que apesar da grande diferença entre os valores calculados e os 

valores de referência da concentração para alguns elementos, não se pode tomar esta 

medida como absoluta, uma vez que para muitos elementos (Bi, Ga, Lu, Mo, Nb, Tm) 

os valores de referência das concentrações são fornecidos apenas como informação, e 

para outros elementos (Cd, Sr, Tb, Y e Zr) as concentrações foram obtidas apenas da 

AAN da referência 66. Para os elementos Er, Pd e Pr não se encontrou nenhum valor 

de referência para suas concentrações. 
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De qualquer maneira, uma grande parte dos desvios dos valores de referência deve ter 

sido causada no processo de digestão da amostra, pois, mesmo utilizando reagentes 

suprapuros, alguns elementos podem ser introduzidos como impurezas e a correção 

por meio da subtração de seus valores dos brancos nem sempre é perfeita. Também 

sempre é possível outras fontes de contaminações e perdas de alguns elementos. 

Uma maneira de evitar a digestão das amostras de óleos seria diluí-Ias com solvente 

orgânicos(6,7) e analisá-Ias diretamente sob esta forma no aparelho de ICP-MS. No 

entanto, neste método existe muitos tipos de interferências causadas pelo carbono e a 

análise também requer acessórios especiais. 

5.1.3- Exatidão do método de análise por ICP-AES 

A exatidão da análise por ICP-AES foi feita analisando-se o padrão 1632a. A tabela 

mostra o resultado da exatidão da análise ICP-AES. 

Tabela 5.3 Exatidão do método de análise por ICP-AES 

Elemento Valor Valor de Desvio do Valor de 

Determinado Referência Referência ( % ) 

(/-lg/g ) (/-lg/g ) 

AI* 25038 ± 368 31000 -19,2 

Mg* 811 ± 49 1000 -18,9 

K 3689 ± 33 4200±200 -12,2 

* Valores não certificados, apenas como informação, pois suas determinações foram 

efetuadas por métodos que não são de referência ou não foram determinados por dois 

ou mais métodos independentes. 
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5.1.4- Resultado da análise da difração e fluorescência de raios-X 

A fim de se ter uma noção acerca dos minerais e dos elementos presentes nas rochas 

foram realizadas as análises por difração de raios-X e por fluorescência de raios-X, de 

modo semi-quantitativo. O conhecimento dos minerais e dos elementos nas amostras é 

importante para o estudo da origem dos elementos presentes nos óleos bem como para 

observar suas influências nos óleos. As tabelas 5.4 e 5.5 mostram, respectivamente, o 

resultado da fluorescência e da difração de raios-X. 
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Tabela 5.4 Resultado da análise de difração de raios-X 

Prof. Amostra Característica Resumo da Difração 

(m) da Rocha 

0,0 R-irati 1 Geradora Quartzo mais mineral não identificado 

0,0 R-irati 3 Geradora Quartzo mais mineral não identificado 

0,0 R-cruz.13 Geradora Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

0,0 R-cruz.14 Geradora Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

0,0 R-irati 127 Geradora Dolomita (predom.) e quartzo 

7,8 R-5MS Geradora Quartzo e do/omita e possível presença de mino dos feldspatos 

9,0 R-9 Furo 100/400 Quartzo 

15,0 R-15 Furo 100/400 Quartzo 

22,0 R-22 Furo 100/400 Quartzo mais mineral não identificado 

26,7 R-26 ,7 Furo 100/400 Quartzo 

29,4 R-29,4 Furo 100/400 Quartzo (predom.) e do/omita e mino do grupo dos feldspatos 

34,5 R-34,5 Reservatório Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita e 

mineral do grupo dos feldspatos 

35,5 R-35,5 Reservatório Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

37,5 R-37,5 Reservatório Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

39,5 R-39,5 Reservatório Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

43,1 R-43,1 Reservatório Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita e 

mineral do grupo dos feldspatos 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita e 

mineral do grupo dos feldspatos 

51,9 R-51 ,9 Furo 100/400 Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita e 

mineral do grupo dos feldspatos 

61,5 R-61,5 Furo 100/400 Quartzo mais mineral do grupo da smectita, montmorillonita e grupo 

dos dos feldspatos 

72,5 R-72,5 Furo 100/400 Quartzo (predom.) mais mineral do grupo da smectita, 

montmorillonita e mineral do grupo dos feldspatos 

82,4 R-82,4 Furo 100/400 Quartzo (predom.) e possível presença do grupo dos feldspatos 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 Quartzo (predom.) e possível presença do grupo dos feldspatos 

131,5 R-131.5 Reservatório Quartzo (predom.) mais mineral dos feldspatos plagliocláseos 

138,0 R-138 Furo 100/400 Quartzo (predom.), mineral do grupo da smectita, montmorillonita 

2619,0 R-2TB1 Geradora Dolomita (predom.) e quartzo 
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Tabela 5.5 Resultado da análise de fluorescência de raios-X 

Prato Amostra Característ Princ. Seco Menores Nivel de Traços 

(m) da Rocha (>10 %) (1-10 %) (0,1-1 %) «1%) 

0,0 R-irati 1 Geradora Si,Fe AI,K Ca,Sr,Ti P,Sr,Rb,Zn,Mn,Nb?,Cu 

0,0 R-irati 3 Geradora Si AI,K,Fe,Ca Mg,Sr,Ti Sr,Rb,Zn,Mn,Cu,Zr 

0,0 R-cruz13 Geradora Fe,Mg,Si S,Na K,Ca,Sr,A1 Ti,Rb,Pb,Cu,Zn,Zr,Mn 

0,0 R-cruz14 Geradora Si,Mg Fe,Sr,Na AI,K,Ca,Sr Ti,Mn.Zr,Rb,Cu,P ,Zn,Pb,CI 
", 0,0 R-irat127 Geradora Ca,Mg Fe,Si,S Sr,S,P Mn,U,A1,K, Y,W,Ti,Na? 

7,8 R-SMS Geradora Ca,Fe Mg,Si,S AI,K,Si,Zr Na,P,U,As,Mn,Ti,W 

9,0 R-9 F. 1 00/400 Si Fe Al,Zr Ti,Mn,Cu,P,Zn. 

15,0 R-15 F. 1 00/400 Si Fe AI Ti,Mn,Cu,Zr,P,Zn.Mg? 

22,0 R-22 F. 1 00/400 Si A1,Fe K,Zr Ti,Mn,Cu?,Sr,Rb,Zn.Mg 

26,7 R-26,7 F. 1 00/400 Si Fe,A1,K,Mg, Y,Zr,Sr,Zn,Rb,Cu,Ca 

29,4 R-29,4 F. 1 00/400 Si AI,Fe,Mg,K Zr,Sr,Rb,Ca,P,Ti 

34,5 R-34,S Reservat. Si AI,K,Mg, S,Ca,Fe P ,Y,Zr,Sr,RB,Zn,Rb,Ni,Cu 

35,5 R-35,S Reservat. Si,Ca A1,K,Mg,S Fe Zr,Sr,Rb,P,Cu 

37,5 A-37,S Reservat. Si AI,K,Mg, S,Ca,Fe Zr.Sr,Rb,Ti?,Cu? 

39,5 R-39,S Reservat. Si A1,K,Mg, S,Ca,Fe Zr.Sr,Rb,Ti?,Cu? 

43,1 R-43,1 Reservat. Si,Ca AI,K,Mg,S Fe P,Y?,Zr,Sr,Mn?,Ti? 

45,5 R-45,5 F. 1 00/400 Si Fe,A1,K,Mg, Sr,Ca,Zr,Ti,CI,Mn,S,P 

48,0 R-48,8 F. 1 00/400 Si Fe,A1,K,Mg,Ca P,Zr,Sr,Rb,Zn,Cu,Na,Mn,Ti,S 

51,9 R-51 ,9 F. 1 00/400 Si Fe,A1,K,Mg,Ca,Na P,Sr,Rb,Mn,Ti,S,Zr 

61,5 R-61,5 F.100/400 Si Fe,A1,K,Mg,Ca,Na Sr,Rb,Mn,Ti?Zr,Zn,Cu 

72,S R-72,S F.100/400 Si Fe,A1,K,Mg,Ca,Na Sr,Rb,P,Mn,Ti 

82,4 R-82,4 F. 1 00/400 Si Fe,A1,K,Mg,Ca,Na Sr,Rb,Mn,Cu 

113,5 R-113,5 F. 1 00/400 Si Fe,Ca AI,K,Mg,Ca,Zr,Sr Ti,Mn,Zn,P,Cu?,Cr?S? 

131,5 R-131,5 Reservat. Si Na,Mg,Fe Zr,Sr,K,Ca,A1 S,P,Rb,Ti,Y,Mn,Cu 

138,0 R-138 F. 1 00/400 Si Fe,A1,K,Mg,Na Ca P,Sr,Rb,Zn,Cu,Mn,Ti,S,Mo 

2619,0 R-2 TB1 Geradora Ca,Mg Fe,Si Mn,Sr,Na,S P,AI,K,W,Cu,Y 
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5.1.5- Resultado das extrações dos óleos pelo processo Soxhlet 

Os óleos foram extraídos das rochas pelo processo Soxhlet, usando o tolueno como 

solvente. A tabela 5.3 mostra o percentual médio de 3 extrações dos óleos dos arenitos 

betuminosos e das rochas geradoras estudadas: 

Tabela 5.6 Resultado das extrações dos óleos pelo processo Soxhlet 

AMOSTRA AMOSTRA % DE ÓLEO 

R-37,5 ROCHA RESERVATÓRIO 11,1 ± 0,7 
(37,5M) 

R-39,5 ROCHA RESERVATÓRIO 7,2 ± 0,8 
(39,5m) 

R-131,5 ROCHA RESERVATÓRIO 10,2±1,0 
(131,5M) 

R-IRATI1 ROCHA GERADORA 0,14 ± 0,02 
( AFLORAMENTO) 

R-IRATI3 ROCHA GERADORA 0,56 ± 0,05 
( AFLORAMENTO) 

R-CRUZ 13 ROCHA GERADORA 0,60 ± 0,05 
(AFLORAMENTO 1 

R-CRUZ 14 ROCHA GERADORA 0,57 ± 0,04 
( AFLORAMENTO 1 

R-SMS ROCHA GERADORA 0,34 ± 0,02 
(7,85 m) 

R-IRATI127 ROCHA GERADORA 0,91 ± 0,09 
( AFLORAMENTO) 

R-2 TB1 ROCHA GERADORA 0,81 ± 0,09 
(2618,94 m) 
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5.1.6- Resultado da análise por ICP-AES 

Os elementos AI, K e Mg são elementos macroconstituintes das rochas estudadas e 

foram determinados por ICP-AES. 

Esses elementos poderiam ser determinados também por ICP-MS e por AAN, mas 

escolheu-se o ICP-AES porque a determinação por ICP-MS necessitaria de grandes 

diluições e na análise por ativação neutrônica verificou-se pouca sensibilidade para o K, 

por possuir meia-vida intermediária. Também foi verificada forte interferência na análise 

do AI pela reação 285i (n,p) 28AI; e forte interferência na análise do Mg pela reação 27AI 

(n,p) 27Mg. 

Nos óleos e extratos orgânicos o AI e o K foram determinados por ICP-MS; o K, da 

mesma forma que nas rochas, apresentou pouca sensibilidade na AAN; o Mg, apesar 

da forte interferência da reação 27AI (n,p) 27Mg, foi determinado nos óleos por AAN, 

pois a quantidade de AI nos óleos não é suficiente para causar variações significativas 

na concentração do Mg. 

O resultado das amostras de rochas (R-amostras) que continham óleos, representa a 

concentração dos elementos nas rochas sem a contribuição dos óleos. 

A Tabela 5.7 mostra o resultado da análise para os elementos AI, K e Mg. 
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Tabela 5.7 Resultado da análise para os elementos AI, K e Mg nas rochas por ICP

AES, AI e K nos óleos e extratos orgânicos por ICP-MS e Mg nos óleos e extratos 

orgânicos por AAN. 

Prof.(m) Amostra Característica AI ( Ilglg ) K(llglg) Mg(llglg) 

0,0 R-lrati 1 Geradora 108071 ± n45 21376 ± 1567 13157 ± 941 

0,0 R-lrati3 Geradora 92476 + 8283 19822 + 1n7 13973 + 1291 

0,0 R-Cruz13 Geradora 40419 ± 3370 13564 ± 1141 46830 + 3903 

0,0 R-Cruz14 Geradora 37398 ±2625 12010 ± 846 52558 ± 3703 

0,0 R-lrati-127 Geradora 14408 + 9463 55n+ 567 95652 + 9728 
7,8 R-SMS Geradora 40039 + 2379 13300+ 826 29191 + 1720 

9,0 R-9,0 Furo 100/400 95746+ 746 5299 + 57 606 ± 10 

15,0 R-15,0 Furo 100/400 16546 + 379 9322 + 14 339+8 

22,0 R-22,O Furo 100/400 22263± 348 4475 ± 19 583 ± 19 

26,7 R-26,7 Furo 100/400 25287± 18 17934 ± 15 1393 ± 116 

29,4 R-29,4 Furo 100/400 26448± 166 16851 + 72 2045 + 17 

34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 29492 ± 575 16428 ± 893 4032 ± 88 

35,5 R-35,5 Reservat.( 100/4001 23281 ± 28 13491 ± 140 2967 + 30 

37,5 R-37,5 Reservat.(100/400) 31020 ± 2112 16649 ± 1129 4121 ± 298 

39,5 R-39,5 Reservat.(100/400) 30158 ± 2514 16906 ± 1422 3936± 358 

43,1 R-43,1 Reservat.(100/400) 25724 + 2268 14833 ± 1346 3387 ± 298 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 35188 ± 1147 20202 ± 12 5506 ±40 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 30552 +667 16564 ± 35 4407 ± 105 

51,9 R-51,9 Furo 100/400 31839 ± 300 15n9 ± 171 4550±6 

61,5 R-61,5 Furo 1001400 28786+ 543 13964 ± 198 3290 + 24 

72,5 R-72,5 Furo 100/400 33882 ± 78 14790 ± 1089 3263 ± 129 

82,4 R-82,4 Furo 100/400 23n4+ 750 12733 ± 233 767 ± 18 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 41982 + 402 18055 + 125 2268 + 6 

131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 38519 + 3410 16553 ± 1462 4052± 367 

138,0 R-138 Furo 100/400 58153 + 421 25143 + 206 35817 ± 531 

2619,0 R-2TB1 Geradora 60282 + 1806 1409 ± 177 67423 ± 6790 

0,0 E.O-lrati1 Óleo-Qeradora 66 141 11,9 ± 1,0 

0,0 E.0-lrati3 Óleo-geradora 36 29 2,8 ± 0,5 

0,0 E.0-Cruz13 Óleo-geradora 25 19 2,0± 0,3 

0,0 E.0-Cruz14 Óleo-geradora 22 11 3,4 + 0,7 

0,0 E.0-lrati-127 ÓI~eradora 81 44 3,8± 0,6 

7,8 E.O-SMS Óleo-geradora 30 25 2,7± 0,5 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 8,0 21 4,1 ± 0,4 

39,5 0-39,5 Óleo-reservat. 15 7,6 8,8 ± 1,8 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 5 7,1 3,2 ± 0,4 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 12,0 6,0 0,8 ± 0,1 

2619,0 E. 0-2TB 1 Óleo-Qeradora 26 18 6,4 ± 0,9 
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5.1.7- Limite de detecção por ICP-AES 

o limite de detecção para a análise por ICP-AES foi calculado considerando 3 vezes o 

desvio padrão de 10 medidas do branco dividido pela sensibilidade da curva analítica. 

A tabela 5.8 mostra os limites de detecção dos elementos analisados por ICP-AES 

Tabela 5.8 Limite de detecção usando-se a análise por ICP-AES 

Elemento Comprimento de Limite de detecção 

onda (nm) (~g/g) 

AI 396,152 0,02 

K 766,490 1 

Mg 279,079 0,02 

5.1.8- Resultado da análise por AAN 

As Tabelas 5.9 - 5.13 mostram o resultado da análise dos elementos obtidos por AAN 
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Tabela 5.9 Resultado da análise para os elementos Ba, Ce, CI e Co por AAN 

Prof.(m) Amostra Característica 

0,0 R-lrati 1 Geradora 

0,0 R-lrati3 Geradora 

0,0 R-Cruz13 Geradora 

0,0 R-Cruz14 Geradora 

0,0 R-lrati-127 Geradora 

7,8 R-SMS Geradora 

9,0 R-9,0* Furo 100/400 

15,0 R-15,0 Furo 100/400 

22,0 R-22,O Furo 100/400 

26,7 R-26,7 Furo 100/400 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 

34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 

35,5 R-35,5 Reservat.(100/400) 

37,5 R-37,5 Reservat.(100/400) 

39,5 R-39,5 Reservat.( 100/400) 

43,1 R-43,1 Reservat.(100/400) 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 

51,9 R-51 ,9 Furo 100/400 

61,5 R-61,5 Furo 100/400 

72,5 R-72,5 Furo 100/400 

82,4 R-82,4* Furo 100/400 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 

131,5 R-131,5 Reservat.( 100/400) 

138,0 R-138 Furo 100/400 

2619,0 R-2TB1 Geradora 

0,0 E. O-I rati 1 ** Ext.Org.geradora 

0,0 E. O-I rati3 Ext.Org.geradora 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.~eradora 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 

7,8 E.O-SMS** Ext.Org.geradora 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 

39,5 0-39,5 Óleo-reservat. 

131,5 0- 131,5 Óleo-reservat. 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 

2619,0 E.0-2TB1 Ext.Org.geradora .. 
* média de 3 medidas 

** média de 2 medidas 

Ba ( ~g1g) 

330+ 30 

351 + 34 

334 + 33 

514 + 57 

237 + 35 

301 + 34 

57,9 ± 1,7 

63+6 

525 + 35 

1426+ 263 

1303 + 274 

557 ± 21 

489+ 75 

574± 86 

569 ± 89 

612 ± 70 

1347±119 

785± 85 

339±42 

444± 56 

392 ±28 

448 ±25 

574 ±49 

583 + 89 

439± 22 

149 + 20 

3,7± 0,7 

7,5 ± 1,6 

1,2 ± 0,2 

0,8 + 0,1 

5,4 + 0,5 

10,8 ± 1,5 

4,6+ 0,5 

6,7 ± 1,0 

7,4+1,0 

3,3+ 0,4 

3,0+ 0,5 

Ce(~g1g) CI( ~g1g) Co (~g1g) 

118 + 9 208 + 26 3,5 + 0,4 

111 + 10 278 + 35 21 + 2 

52± 5 250 + 31 5,2 + 0,5 

103 + 7 305 + 38 7,8 + 0,7 

72 + 11 98 + 13 12,0 ± 1,8 

79± 7 122 + 13 27±2 

56+3 405 + 35 10,0± 0,6 

55+ 3 291 + 48 5,3+ 0,2 

151 + 12 238 + 41 6,7 ± 0,2 

53+ 7 310 + 26 1,8 ± 0,1 

69+ 3 237 + 25 2,2 + 0,2 

43+ 5 102 + 16 2,0+ 0,2 

17 ± 2 109 + 15 2,8 ± 0,4 

18+ 2 162 + 32 5,7+ 0,5 

21 + 3 190 + 38 4,6± 0,6 

18 ± 3 175 ± 33 4,3+ 0,5 

52+ 5 132 + 24 2,7± 0,2 

50± 4 132 ± 29 4,9 ± 0,1 

21 + 3 213 + 33 1,3 ± 0,2 

19± 2 304 ±44 8,4± 0,8 

34±5 225±25 6,3± 0,2 

12,2±0,1 206 ± 21 14,0 ± 1,6 

81 + 5 18±4 21,5 ± 1,8 

24+ 4 138 + 13 39±8 

61 ± 2 427 ± 53 29,0± 1,0 

22± 2 215 + 23 23±5 

0,9 ± 0,1 407 ±43 0,07 ± 0,01 

0,17 ± 0,03 178 ± 43 0,20 ±0,05 

0,84± 0,09 134 ± 15 0,22 ± 0,04 

0,51 + 0,09 52±7 0,14 ± 0,03 

0,29+ 0,03 118 + 17 0,05 ± 0,01 

0,15 ± 0,02 98 ± 11 0,04 ± 0,01 

0,12 + 0,01 51 + 8 0,08± 0,02 

0,06 ± 0,01 73± 11 1,2 ± 0,1 

0,23+ 0,04 39±6 0,47 ± 0,06 

0,043 + 0,008 212 ±24 0,053 ± 0,006 

0,27 + 0,04 98+ 10 0,056 ± 0,010 
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Tabela 5.10 Resultado da análise para os elementos Cr, Cs, Dy e Eu por AAN 

Prof.(m) Amostra Característica 

0,0 R-lrati 1 Geradora 
0,0 R-lrati3 Geradora 

0,0 R-Cruz13 Geradora 

0,0 R-Cruz14 Geradora 

0,0 R-lrati127 Geradora 
7,8 R-SMS Geradora 

9,0 R-9,O* Furo 100/400 

15,0 R-15,O Furo 100/400 

22,0 R-22,O Furo 100/400 

26,7 R-26,7 Furo 100/400 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 

34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 

35,5 R-35,5 Reservat.( 1 00/400) 

37,5 R-37,5 Reservat.(100/400) 

39,5 R-39,5 Reservat.(100/4oo) 

43,1 R-43,1 Reservat.( 100/400) 

45,5 R-45;5 Furo 100/400 

48,0 R-48,O Furo 100/400 

51,9 R-51,9 Furo 100/400 

61,5 R-61,5 Furo 100/400 

72,5 R-72,5 Furo 100/400 

82,4 R-82,4* Furo 100/400 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 

131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 

138,0 R-138 Furo 100/400 

2619,0 R-2TB1 Geradora 

0,0 E. O-I rati 1 ** Ext.Org.geradora 

0,0 E.O-lrati3 Ext.Org.geradora 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 

7,8 E.O-5MS- Ext.Org.geradora 

37,5 0-37,5 Óleo-reservat. 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 

2619,0 E. 0-2TB 1 Ext.Org.geradora .. 
* média de 3 medidas 

- média de 2 medidas 

Cr ( Jlg/g) 

78+6 

68+6 

30+3 

40+3 

15 ±2 

31 + 3 

28,3 ±0,5 

36+2 

13+2 

38,2 + 1,0 

36±2 

8,1 ± 0,9 

3,7+ 0,5 

6,4 ± 0,9 

9,0 + 1,4 

5,5±O,6 

30+2 

35±3 

0,2 ± 1,0 

7,2 ±O,8 

22 ±2,O 

4,4 ± 0,5 

41,O±0,4 

13,6±1,5 

28,6 ±0,5 

5,2 ± 0,6 

20±2 

2,3 ± 0,4 

2,0 + 0,3 

1,5 ± 0,2 

1,4 ± 0,2 

0,012 ± 0,002 

4,3 ±0,6 

0,40 + 0,09 

O,39± 0,04 

0,062 + 0,004 

O,23± 0,05 

Cs ( Jlg/g ) Dy ( Jlg/g Eu ( Jlg/g) 

20+2 7,2 ± 0,6 1,18±0,09 
15,2 + 1,4 6,8 + 0,8 1,1 + 0,1 

6,0+ 0,6 4,6 + 0,4 0,65 ± 0,05 
5,7 + 0,4 7,2 ± 0,5 1,3 ± 0,1 

2,0 + 0,3 4,0 + 1,0 0,75+ 0,07 
6,1 + 0,6 5,6+ 06 0,90± 0,07 

1,1+0,1 3,4 + 0,1 0,43± 0,03 

2,4+ 0,2 6,3+ 0,6 0,45 ± 0,02 
0,98 + 0,08 5,9± 0,5 1,16±0,03 

3,9+ 0,3 6,8+ 0,6 0,18 + 0,01 
4,3 + 0,4 7,9 + 0,9 0,24 + 0,01 

0,36± 0,02 35+4 4,7 + 0,3 
0,84 + 0,03 4,8 + 0,4 1,3 + 0,2 
O,50± 0,04 1,8 + 0,2 0,37+ 0,05 
0,62+ 0,06 1,8 + 0,2 0,39+ 0,05 
0,51 ± 0,05 2,0 + 0,2 0,76 + 0,09 

1,1 + 0,2 3,6 + 0,4 0,88+ 0,09 
1,26 ± 0,15 4,5 ± 0,4 0,91 + 0,05 

1,31±0,17 2,1 ± 0,1 0,52 ± 0,03 
1,12 ± 0,07 2,7 ± 0,2 0,52 + 0,07 

0,87± 0,07 4,1 ± 0,3 0,64± 0,02 

0,84± 0,07 2,6 ± 0,1 0,54+ 0,09 

2,3 ± 0,1 5,9± 0,6 0,91 ± 0,03 

0,9 ± 0,1 1,8 ± 0,2 0,63 ± 0,10 

9,5 ± 1,0 4,6 ± 0,5 0,67 ± 0,10 

1,4 ± 0,2 8,9 ± 0,9 0,25 ± 0,03 

0,041 ± 0,003 1,4 ± 0,2 0,009 + 0,001 

0,008 ± 0,002 0,4 ± 0,1 0,0019 ± 0,0002 

0,026 + 0,003 0,6 ± 0,1 0,005 + 0,001 

0,029 ± 0,004 0,7 ± 0,1 0,0101 ± 0,0015 

0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,0017 ± 0,0002 

0,012 ± 0,002 0,23± 0,04 0,034 ± 0,003 

0,035 ± 0,004 0,27± 0,04 0,0019 ± 0,0003 

0,036 + 0,006 0,18 ± 0,04 0,015 + 0,002 

0,043 ± 0,005 0,13 ± 0,02 0,0014 ± 0,0003 

0,016 + 0,001 0,08 + 0,01 0,0015 + 0,0001 

0,014 ± 0,002 0,30 ± 0,05 0,0046 ± 0,0006 
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Tabela 5.11 Resultado da análise para os elementos Fe, Hf, La, e Mn por AAN 

Prof.(m) Amostra Característica Fe ( Ilg/g ) Hf ( Ilg/g ) La ( f.1g/g MniJ.tg/~) 

0,0 R-Irati 1 Geradora 53417 ± 3872 1,9+0,1 55+4 396 +47 
0,0 R-lrati3 Geradora 50055 ±4504 1,9 ± 0,2 60±5 636 + 58 
0,0 R-Cruz13 Geradora 50161 +4272 3,6 + 0,3 29+3 224 + 21 
0,0 R-Cruz14 Geradora 30268 ± 2155 4,4± 0,3 55+4 285+ 29 
0,0 R-lrati-127 Geradora 12879 + 2371 1,1 + 0,1 39+5 1245 + 159 
7,8 R-SMS Geradora 41699+ 3605 3,3+ 0,3 42+3 653 + 59 , 9,0 R-9,0* Furo 100/400 57694 ± 2047 18,3±1,7 35,4 ± 1,5 596 + 14 
15,0 R-15,0 Furo 100/400 57819 + 2770 24,2+ 0,5 29+3 588+ 22 
22,0 R-22,O Furo 100/400 18744 + 1074 10,3 + 0,8 60+4 974 + 92 
26,7 R-26,7 Furo 100/400 16306 ± 613 21 ±4 47+8 508 + 36 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 12315 ± 1085 6,5 + 0,3 61,4 + 1,7 187 + 29 
34,5 R-34,5 Reservat.( 100/4001 3330 + 135 2,7 + 0,1 55+2 75+ 19 

35,5 R-35,5 Reservat. (100/400) 1852 ± 178 1,36 ± 0,02 20±3 29±3 
37,5 R-37,5 Reservat.(100/400) 19444 + 1240 1,8 + 0,2 11,9 + 1,7 111+15 

39,5 R-39,5 Reservat. (100/400) 7009 ± 732 3,4 ± 0,5 12,9 ± 1,9 129 ± 18 

43,1 R-43,1 Reservat.(100/400) 2266 ± 264 1,2 + 0,1 11,0 ± 1,3 155 + 18 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 12244± 876 13,8 ± 0,8 27,7 ± 1,5 192 ± 20 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 13330 + 1090 13,4+1,9 23+2 279 + 13 

51,9 R-51 ,9 Furo 100/400 11188 ± 1062 5,4 ± 1,5 10,3 ± 0,9 99±9 

61,5 R~1,5 Furo 100/400 7303 + 348 2,8+ 0,4 9,1 +0,4 125±7 

72,5 R-72,5 Furo 100/400 14863 ± 780 4,6± 0,7 18,5 ± 0,9 145 ± 12 

82,4 R-82,4* Furo 100/400 3453± 305 1,48+ 0,09 8,6 +0,8 390±27 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 20877+ 222 33,5+ 2,5 38,7 + 0,6 435+ 38 

131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 8896 ± 816 8,0 ± 0,8 12,0 ± 1,7 157 ± 21 

138,0 R-138 Furo 100/400 12325 + 576 4,2 + 0,3 23+4 222 ± 10 

2619,0 R-2TB1 Geradora 26944 ±2793 0,40± 0,04 12,7 ± 1,3 6729 ± 1084 

0,0 E.0-lrati1** Ext.Org.geradora 79 + 14 0,029 + 0,003 0,16 + 0,02 0,70 ± 0,06 

0,0 E. O-I rati3 Ext.Org.geradora 168 ± 20 0,0063 ± 0,0007 0,079 ± 0,010 0,38± 0,04 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 238+ 45 0,006 + 0,001 0,012 ± 0,002 1,9 ± 0,2 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 192 ± 34 0,009 ± 0,001 NO 0,26± 0,04 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 76+ 13 0,008 + 0,002 0,10 ±0,02 0,14 ± 0,01 

7,8 E.O-SMS** Ext.Org.geradora 368+49 0,0032 + 0.0006 0,079 + 0,008 0,79± 0,06 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 37+3 0,20 + 0,02 0,041 ± 0,007 0,34± 0,03 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 24±5 0,025 + 0,003 0,037 + 0,007 0,11 ± 0,01 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 24+5 0,12 + 0,02 0,12 ± 0,02 0,35± 0,05 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 28+2 0,016 + 0,002 0,008 + 0,001 0,51 ± 0,02 

2619,0 E. 0-2TB 1 Ext.Org.geradora 29±5 0,017 + 0,003 0,009 ± 0,002 1,7±0,3 
* média de 3 medidas 

** média de 2 medidas; NO não detectado. 
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Tabela 5.12 Resultado da análise para os elementos Na, Ni, Sb e Se por AAN 

Prof.(m) Amostra Característica 

0,0 R-Irati 1 Geradora 
0,0 R-lrati3 Geradora 

0,0 R-Cruz13 Geradora 
0,0 R-Cruz14 Geradora 

0,0 R-lrati-127 Geradora 
7,8 R-SMS Geradora 

9,0 R-9,O* Furo 100/400 

15,0 R-15,O Furo 100/400 

22,0 R-22,O Furo 100/400 

26,7 R-26,7 Furo 100/400 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 
34,5 R-34,S Reservat.(100/400) 

35,5 R-35,S Reservat.( 100/400) 

37,5 R-37,S Reservat.(100/400) 

39,5 R-39,5 Reservat1100/400) 

43,1 R-43,1 Reservat.(1oo/400) 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 

51,9 R-51,9 Furo 100/400 

61,5 R-61,5 Furo 100/400 

72,5 R-72,S Furo 100/400 

82,4 R-82,4* Furo 100/400 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 

131,5 R-131,5 Reservat. (100/400) 

138,0 R-138 Furo 100/400 

2619,0 R-2TB1 Geradora 

0,0 E. O-I rati 1 ** Ext.Org.geradora 

0,0 E.0-lrati3 Ext.Org.geradora 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.OI"g.geradora 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 

7,8 E.O-SMS** Ext.Org.geradora 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 

1631,S 0-1MC2 Óleo-poço 

2619,0 E. 0-2TB 1 Ext.OI"g.Qeradora 
, . 

* média de 3 medidas 

** média de 2 medidas 

Na (gglg 1 
1617 + 261 

1951 ± 352 

13058 + 1243 

14194 + 1898 

1502 + 203 

6987+ 727 

556+ 65 

1672 + 195 

676 + 87 

1356 + 173 

1742 + 206 

2108 ± 59 

1689 + 248 

2098 ± 257 

3049±643 

2788± 305 

7583 ± 183 

8782 ± 856 

3836 ± 502 

2346± 319 

5382 ± 304 

15352 ± 3128 

19427 ± 2333 

14897 + 1410 

18679 ± 1427 

7207 + 1006 

57±6 

61 ± 10 

71 ±6 

34+5 

62±7 

30±4 

21 +3 

14±2 

35+5 

14 + 3 

38+5 

Ni( ~g/g) Sb(~g/g Se ( ~g/g ) 

44+3 0,62 + 0,06 19,0± 1,4 

44±4 0,58+ 0,06 17,2± 1,5 

44+4 0,58+ 0,08 7,9± 0,7 

37± 3 2,1 + 0,2 8,6 ± 0,6 

24±3 1,1 + 0,1 4,0± 0,6 

36±6 3,8 + 0,2 10,2± 1,0 

40+7 0,8 + 0,2 18,2± 0,6 

43+7 0,8+ 0,2 20,0± 1,1 

36+3 0,24 + 0,04 17,6± 0,2 

30,7 + 0,5 0,31 + 0,05 8,S± 0,2 

34+3 0,42 + 0,07 6,5± 0,3 
25,6± 0,9 0,16 + 0,02 1,57± 0,02 

20,1 + 1,8 0,49+ 0,05 0,86± 0,05 
18± 2 0,13 ± 0,02 2,1 + 0,2 

23+3 0,15 + 0,02 2,3± 0,2 

14,3± 1,9 0,10 ± 0,02 1,2 ± 0,4 

24±2 0,24 ± 0,02 5,9+ 0,4 

22±2 0,41 ± 0,08 7,2± 0,4 

25±4 0,13 ± 0,03 4,5± 0,3 

27±2 0,46 ± 0,06 2,9± 0,2 

23,8± 0,4 0,8 ± 0,1 5,1 ± 0,1 

15,4± 1,2 O,36± 0,07 1,60± 0,07 

37±3 O,44± 0,08 7,3±O,1 

25 +5 0,5 + 0,1 2,9+0,3 

30,8 ± 0,7 1,3 ± 0,5 9,4± 0,4 

27+3 0,80± 0,08 1,8 ± 0,2 

8,2 ± 0,6 0,22 ± 0,03 0,034 ± 0,003 

4,8 + 1,3 0,030 ± 0,006 0,010 ± 0,001 

4,4 ± 0,7 0,021 ± 0,003 0,013 ± 0,002 

8,3 + 0,6 0,037 ± 0,003 0,022 ± 0,003 

10,3 ± 1,6 0,13 ± 0,03 0,0012 ± 0,0002 

28±5 0,058 ± 0,008 0,0020 ± 0,0002 

10,1 +1,3 0,032 + 0,009 0,0005 ± 0,0001 

9,2 ± 1,0 0,005 ± 0,001 0,0012 ± 0,0001 

11 + 2 0,0065 + 0,0010 0,0012 ± 0,0001 

21 + 3 0,006 ± 0,001 0,0031 ± 0,0002 

12,7+ 1,5 0,07 + 0,01 0,0025 ± 0,0005 
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Tabela 5.13 Resultado da análise para os elementos Ta, Ti, Ve Zn por AAN 

Prof.(m) Amostra Característica Ta ( ~g1g) Ti ( ~g1g) V (~g1g Zn(~g1g) 

0,0 R-lrati 1 Geradora 3,4 + 0,5 6659 + 792 136 + 15 166 + 14 

0,0 R-lrati3 Geradora 2,7+ 0,3 6218 + 1146 101 + 17 199 + 22 

0,0 R-Cruz13 Geradora 1,8 ± 0,2 3039 ± 396 88 ± 12 118+14 

0,0 R-Cruz14 Geradora 1,8 + 0,3 2887 +436 163 + 17 93 + 11 

0,0 R-I rati-127 Geradora 1,7 + 0,2 1437 + 199 98 + 15 54+7 

7,8 R-SMS Geradora 2,4 + 0,2 2147 + 192 149 ± 23 150 ± 13 

9,0 R-9,0* Furo 100/400 2,6 + 0,2 8908 + 1464 201 + 14 66±4 

15,0 R-15,0 Furo 100/400 2,7 ± 0,3 9554 ± 274 179 + 19 91 +6 

22,0 R-22,O Furo 100/400 1,3 + 0,1 3634 + 196 153 + 7 60+3 

26,7 R-26,7 Furo 100/400 1,9 + 0,1 56357 + 2361 758 + 30 82+4 

29,4 R-29,4 Furo 100/400 1,3 + 0,1 3306 + 435 293 + 19 79+6 

34,5 R-34,5 Reservat.( 100/400) 0,67 ± 0,01 863 ± 103 11,1 + 1,8 154+7 

35,5 R-35,5 Reservat.(100/4oo) 4,7 + 0,1 225 + 32 14 + 2 51 ± 3 

37,5 R-37,5 Reservat.(100/4oo) 1,0+0,2 378 +40 24+3 37+ 5 

39,5 R-39,5 Reservat.(100/400} 0,62 + 0,10 717 + 75 26±3 38+4 

43,1 R-43,1 Reservat.(100/4oo) 1,1 ±0,2 275 ± 31 13,5 ± 1,7 39+ 5 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 1,3 + 0,2 3405 + 208 34,5 + 1,2 58+4 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 1,3 + 0,1 4813 + 623 40±4 69±5 

51,9 R-51 ,9 Furo 100/400 0,8+ 0,2 2822 + 29 302 ± 18 46±3 

61,5 R-61,5 Furo 100/400 0,71 + 0,06 1072 + 97 158 + 22 43±2 

72,5 R-72,5 Furo 100/400 1,1 + 0,1 1654 + 137 173 ± 20 45±3 

82,4 R-82,4* Furo 100/400 0,40 +0,05 596+66 187 + 22 23±2 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 2,9+ 0,3 6906 + 797 165 ± 16 129+6 

131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 7,4 + 0,7 2001 + 347 29+5 39+ 5 

138,0 R-138 Furo 100/400 3,2 + 0,3 2950 + 541 124+ 8 116 + 8 

2619,0 R-2TB1 Geradora 11,8 + 2,0 8892 +1129 15 ± 2 39±4 

0,0 E.0-lrati1** Ext.Org.geradora 0,007 + 0,002 93+ 10 5,8+ 0,6 24+4 

0,0 E.0-lrati3 Ext.Org.geradora 0,00092# + 0,00001 32+6 0,48 ± 0,07 22±4 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Ora.aeradora 0,0032 + 0,0006 43+6 39±4 15+2 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 0,16 + 0,03 19 + 3 21 + 2 21 +2 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 0,021 + 0,004 29±4 0,75 + 0,07 8,2 + 1,7 

7,8 E.O-SMS** Ext.Org.geradora 0,022 + 0,003 36+4 1,6 + 0,1 5,6 + 1,1 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 0,032 + 0,006 29+3 54+5 3,0± 0,6 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 0,018 + 0,002 32±6 53±7 4,0±0,8 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 0,030 + 0,006 24+4 46±8 4,9 ±0,9 

1631,5 0-1MC2 Óleo-ooco 0,011 + 0,002 1,9+ 0,2 1,6 + 0,2 0,65 + 0,04 

2619,0 E.0-2TB1 Ext.Org.geradora 0,024 + 0,005 37+7 1,5 + 0,2 2,9+ 0,7 

* média de 3 medidas 

** média de 2 medidas, # Determinado por ICP-MS 
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5.1.9- Limite de detecção por AAN 

o limite de detecção foi calculado de uma forma aproximada, uma vez que o seu 

cálculo depende da constituição de cada matriz devido à sua influência no fundo. 

Como o limite de detecção está baseado no desvio padrão do fundo seria necessário 

calcular este limite para cada elemento nas diversas matrizes. Na prática(69) o termo 

normalmente é expresso como 2x(BackgrouneJ) 112/Nm, onde N é o número de 

contagens correspondente a 1 J.1 g do elemento (área integrada) e m é a massa da 

amostra, em gramas· 

Escolheu-se aleatoriamente a amostra de óleo 0-37,5 para o cálculo do limite de 

detecção nos óleos, utilizando-se 0,5 g da amostra e 0,2 g do padrão SL-1 para o 

cálculo do limite de detecção das rochas, uma vez que os valores obtidos para o fundo 

desse padrão e do restante das amostras de rochas não diferem significativamente. 

A tabela 5.14 mostra os limites de detecção usando-se a técnica da análise por 

ativação neutrônica. 



89 

Tabela 5.14 Limite de detecção dos elementos por AAN 

ELEMENTO OLEOS ROCHAS 

(Jlglg) (Jlglg) 

Ti 2 5 

Na 1 2 

V 0,004 0,05 

CI 2 3 

Mn 0,02 0,1 

Mg 0,4 -
Dy 0,008 0,014 

Ba 0,3 0,5 

Ce 0,004 0,007 

Cr 0,008 0,02 

Co 0,0001 0,002 

Cs 0,003 0,004 

Eu 0,0008 0,001 

Fe 0,9 1 

Hf 0,001 0,002 

La 0,003 0,003 

Ni 0,1 0,3 

Sb 0,002 0,01 

Se 0,00002 0,0002 

Ta 0,003 0,004 

Zn 0,01 0,03 

5.1.10- Resultado da análise por ICP-MS 

As tabelas 5.15- 5.20 mostram os resultados das análises por ICP-MS 
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Tabela 5.15 Resultado da análise para os elementos As, Bi e Ca por ICP-MS 

Prof.(m) Amostra Característica As (~g/g) Bi (~g/g ) Ca (~g/g ) 

0,0 R-Irati 1 Geradora 4,1 0,54 7877 
0,0 R-lrati3 Geradora 8,0 0,70 12037 
0,0 R-Cruz13 Geradora 38 0,58 5090 
0,0 R-Cruz14 Geradora 44 0,35 6375 
0,0 R-lrati127 Geradora 8,2 0,013 28145 
7,8 R-SMS Geradora 65 0,32 33474 

o 9,0 R-9,0 Furo 100/400 13,5 0,28 200 
15,0 R-15,0 Furo 100/400 2,9 0,051 125 
22,0 R-22,O Furo 100/400 0,41 0,015 133 
26,7 R-26,7 Furo 100/400 0,12 0,0097 476 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 0,14 0,020 986 
34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 4,6 0,036 2279 
35,5 R-35,5 Reservat.(100/400) 1,1 0,026 2901 
37,5 R-37, 5 Reservat.(100/400) 1,3 0,034 3837 
39,5 R-39,5 Reservat.(100/400} 7,2 0,056 3556 
43,1 R-43,1 Reservat. (100/400) 0,27 0,014 18337 
45,5 R-45,5 Furo 100/400 1,7 0,0092 3727 
48,0 R-48,0 Furo 100/400 0,50 0,025 4927 
51,9 R-51 ,9 Furo 100/400 0,19 0,030 3988 
61,5 R-61,5 Furo 100/400 0,18 0,014 4324 
72,5 R-72,5 Furo 100/400 0,26 0,026 5652 
82,4 R-82,4 Furo 100/400 0,030 0,049 5098 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 0,36 0,033 5917 
131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 0,41 0,031 5722 
138,0 R-138 Furo 100/400 8,3 8 0,31 5957 

2619,0 R-2TB1 Geradora 2,1 0,007 17199 
0,0 E. O-I rati1 Ext.Org.geradora 0,20 0,0031 409 

0,0 E.0-lrati3 Ext.Org.geradora 0,68 0,0018 46 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 2,2 0,0017 41 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 1,2 0,0011 35 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 0,23 0,010 112 

7,8 E.O-SMS Ext.Org.geradora 0,73 0,016 43 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 0,20 0,0049 22 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 0,37 0,0024 31 

131,5 0- 131,5 Óleo-reservat. 0,18 0,012 39 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poco 0,075 0,0014 21 

2619,0 E.0-2TB1 Ext.Org.geradora 0,34 0,0051 8,4 
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Tabela 5.16 Resultado da análise para os elementos Cd, Cu, Er e Ga por ICP-MS 

Prof.(m) Amostra Característica Cd (Ilglg ) Cu (Ilglg ) Er (Ilglg) Ga (Ilg/g) 

0,0 R-Irati 1 Geradora 0,22 63 2,2 33 
0,0 R-lrati3 Geradora 0,16 58 2,4 28 
0,0 R-Cruz13 Geradora 0,92 80 2,1 13,0 
0,0 R-Cruz14 Geradora 0,36 89 3,6 3,5 

j 0,0 R-lrati127 Geradora 25 20 0,49 12,0 
7,8 R-SMS Geradora 0,65 66 2,9 12,0 
9,0 R-9,0 Furo 100/400 0,30 17 1,8 23 
15,0 R-15,0 Furo 100/400 0,055 5,9 0,47 4,4 
22,0 R-22,O Furo 100/400 0,029 6,1 0,67 5,1 
26,7 R-26,7 Furo 100/400 0,020 8,7 0,61 6,0 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 0,054 8,8 0,94 7,0 
34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 0,44 17 17,3 6,0 
35,5 R-35,5 Reservat.(100/400) 0,12 13,9 0,68 5,1 
37,5 R-37,5 Reservat.{ 1 00/400} 0,20 34 1,45 7,4 
39,5 R-39,5 Reservat.(100/400) 0,16 15,4 0,9 6,5 
43,1 R-43,1 Reservat.(100/400J 0,13 4,7 0,9 5,7 
45,5 R-45,5 Furo 100/400 0,056 5,9 0,84 6,9 
48,0 R-48,0 Furo 100/400 0,009 7,1 0,86 6,7 
51,9 R-51 ,9 Furo 100/400 0,066 5,0 0,96 6,7 
61,5 R~1,5 Furo 100/400 0,035 3,4 0,69 6,3 
72,5 R-72,5 Furo 100/400 0,082 5,6 0,83 6,7 
82,4 R-82,4 Furo 100/400 0,023 6,0 0,55 4,6 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 0,053 7,1 1,3 8,8 
131,5 R-131,5 Reservat.( 100/400) 0,064 8,2 1,33 7,4 
138,0 R-138 Furo 100/400 0,39 25 2,7 17,0 

2619,0 R-2TB1 Geradora 0,004 3,6 0,15 1,6 
0,0 E.0-1rati1 Ext.Org.geradora 0,25 0,36 0,11 0,0062 

0,0 E.0-lrati3 Ext.Org.geradora 0,039 6,5 0,0002 0,0068 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 0,017 2,4 0,0029 0,23 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 0,0026 2,9 0,010 0,14 

0,0 E. OI rati 127 Ext.Org.geradora 0,0559 8,3 0,0015 0,017 

7,8 E.O-SMS Ext.Org.geradora 0,0526 3,6 0,0008 0,034 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 0,0813 25 0,073 0,056 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 0,2067 23 0,0097 0,042 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 0,053 1,3 0,00022 0,022 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 0,026 0,061 0,011 0,039 

2619,0 E.0-2TB1 Ext.Org.geradora 0,09 6,9 0,011 0,0051 
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Tabela 5.17 Resultado da análise para os elementos Lu, Mo, Nb e Nd por ICP-MS. 

Prof.(m) Amostra Característica Lu (~glg ) Mo (~g/g ) Nb (~g/g) Nd (J.Lg/g) 

0,0 R-Irati 1 Geradora 0,26 2,6 22 41 
0,0 R-lrati3 Geradora 0,32 6,7 20 41 
0,0 R-Cruz13 Geradora 0,33 13,0 9,6 24 
0,0 R-Cruz14 Geradora 0,51 5,4 8,8 40 
0,0 R-lrati-127 Geradora 0,059 8,7 2,7 8,6 
7,8 R-SMS Geradora 0,37 13,0 8,1 27 
9,0 R-9,0 Furo 100/400 0,34 2,0 17 14,2 

15,0 R-15,0 Furo 100/400 0,095 1,0 3,9 3,1 

22,0 R-22,O Furo 100/400 0,10 0,52 2,8 7,1 

26,7 R-26,7 Furo 100/400 0,12 0,23 3,3 4,2 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 0,10 0,60 2,5 12,2 

34,5 R-34,S Reservat.(100/400) 2,1 18,4 2,7 96 
35,5 R-35,S Reservat. (100/400) 0,087 5,4 1,6 5,4 

37,5 R-37,S Reservat.(100/400) 0,27 1,1 3,6 8,2 

39,5 R-39,S Reservat. (100/400) 0,14 93 3,4 10,6 

43,1 R-43,1 Reservat.(100/400) 0,089 50 1,7 7,4 

45,5 R-45,5 Furo 100/400 0,10 2,8 3,2 6,3 

48,0 R-48,0 Furo 100/400 0,14 0,96 3,1 6,9 

51,9 R-51,9 Furo 100/400 0,15 0,40 3,6 5,8 

61,5 R-61,5 Furo 100/400 0,13 0,54 2,4 6,2 

72,5 R-72,S Furo 100/400 0,095 0,11 3,1 7,5 

82,4 R-82,4 Furo 100/400 0,068 0,22 1,4 9,6 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 0,19 0,12 5,0 10,9 

131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 0,17 0,62 4,3 12,1 

138,0 R-138 Furo 100/400 0,45 152 8,4 21 

2619,0 R-2TB1 Geradora 0,016 0,45 0,91 1,2 

0,0 E. O-Irati 1 Ext. Org. geradora 0,018 0,23 0,028 0,12 

0,0 E.0-lrati3 Ext.Org.geradora 0,0020 0,14 0,0039 0,013 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 0,0008 0,37 0,009 0,0017 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 0,0021 0,32 0,0060 0,011 

0,0 E.01rati127 Ext.Org.geradora 0,0063 0,31 0,051 0,07 

7,8 E.O-SMS Ext.Org.geradora 0,0009 0,18 0,0062 0,020 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 0,013 6,1 0,0057 0,019 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 0,0005 27 0,0033 0,0049 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 0,008 0,13 0,022 0,015 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 0,0019 2,5 0,0086 0,0077 

2619,0 E. 0-2TB 1 Ext.Org.geradora 0,0023 0,13 0,008 0,0055 
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Tabela 5.18 Resultado da análise para os elementos Pd, Pr, Rb e Se por ICP-MS 

Prof.(m) Amostra Característica Pd (Ilglg ) Pr (Ilglg ) Rb (Ilglg ) Se (Ilglg ) 

0,0 R-lrati 1 Geradora 0,9 11,0 237 2,8 
0,0 R-lrati3 Geradora 0,9 11,0 211 4,2 
0,0 R-Cruz13 Geradora 1,0 5,9 90 4,0 
0,0 R-Cruz14 Geradora 0,44 9,5 80 4,5 
0,0 R-lrati-127 Geradora 0,25 2,3 29 1,7 
7,8 R-SMS Geradora 1,20 7,2 90 1,0 
9,0 R-9,0 Furo 100/400 0,68 4,9 1,7 1,7 
15,0 R-15,0 Furo 100/400 0,22 0,90 3 0,84 
22,0 R-22,O Furo 100/400 0,32 1,9 36 1,1 
26,7 R-26,7 Furo 100/400 0,26 1,1 130 1,1 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 0,30 3,0 88 1,0 
34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 7,4 19,0 9 3,4 
35,5 R-35,5 Reservat.(100/400) 0,25 1,1 34 1,5 
37,5 R-37,5 Reservat.(100/400) 0,37 2,0 60 0,9 
39,5 R-39,5 Reservat.(100/400) 0,33 2,6 58 1,1 
43,1 R-43,1 Reservat.( 1 00/400) 0,36 1,6 48 0,35 
45,5 R-45,5 Furo 100/400 0,30 1,5 51 1,1 
48,0 R-48,O Furo 100/400 0,38 1,7 52 1,8 
51,9 R-51,9 Furo 100/400 0,34 1,3 29 1,0 
61,5 R-61,5 Furo 100/400 0,38 1,5 17,0 1,0 
72,5 R-72,5 Furo 100/400 0,41 1,9 25 0,31 
82,4 R-82,4 Furo 100/400 0,22 2,6 43 0,84 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 0,56 2,8 70 1,6 
131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 0,47 3,0 50 2,2 
138,0 R-138 Furo 100/400 1,1 5,4 101 0,53 

2619,0 R-2TB1 Geradora 0,091 0,33 6,8 0,40 
0,0 E.0-lrati1 Ext.Ora.aeradora 0,087 0,032 0,46 0,068 

0,0 E.0-lrati3 Ext.Org.geradora 0,044 0,0037 0,10 0,033 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Ora.aeradora 0,085 0,0040 0,038 3,9 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.geradora 0,19 0,0034 0,011 1,3 

0,0 E. OI rati 127 Ext.Ora.geradora 0,011 0,020 0,34 0,040 

7,8 E.O-SMS Ext.Org.geradora 0,0062 0,0081 0,15 0,18 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 1,4 0,0047 0,089 0,09 

39,5 0-39,5 Óleo-reservat. 0,10 0,0016 0,015 0,57 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 0,14 0,0036 0,012 0,040 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 0,21 0,0018 0,018 0,41 

2619,0 E. 0-2TB 1 Ext.Ora.aeradora 0,20 0,0020 0,13 0,16 
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Tabela 5.19 Resultado da análise para os elementos Sm, Sr, Th, Tm por ICP-MS. 

Prof.(m) Amostra Característica Sm (~glg) Sr (~glg) Th (~glg) Tm (~g/g) 

0,0 R-Irati 1 Geradora 7,2 96 18 0,31 
0,0 R-lrati3 Geradora 7,0 150 21 0,33 
0,0 R-Cruz13 Geradora 4,5 260 1,0 0,30 
0,0 R-Cruz14 Geradora 7,7 296 9,3 0,53 
0,0 R-lrati-127 Geradora 1,3 159 2,1 0,07 
7,8 R-SMS Geradora 4,9 214 8,2 0,39 
9,0 R-9,0 Furo 100/400 3,1 21 14,9 0,29 
15,0 R-15,0 Furo 100/400 4,2 5,5 13,0 0,071 
22,0 R-22,O Furo 100/400 7,4 17 8,3 0,11 
26,7 R-26,7 Furo 100/400 10,8 47 8,7 0,10 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 10,7 58 4,7 0,14 
34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 19 83 2,0 2,3 
35,5 R-35,5 Reservat.(100/400) 4,9 60 1,5 0,096 
37,5 R-37,5 Reservat.(100/400) 2,0 84 1,3 0,20 
39,5 R-39,5 Reservat.( 100/400) 2,0 81 1,8 0,13 
43,1 R-43,1 Reservat.( 1 00/400) 1,3 76 1,2 0,12 
45,5 R-45,5 Furo 100/400 5,3 70 6,0 0,11 
48,0 R-48,0 Furo 100/400 4,6 77 6,0 0,11 
51,9 R-51,9 Furo 100/400 2,2 84 2,4 0,15 
61,5 R~1,5 Furo 100/400 1,6 100 1,4 0,11 
72,5 R-72,5 Furo 100/400 3,6 103 2,4 0,10 
82,4 R-82,4 Furo 100/400 1,4 103 0,8 0,065 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 6,9 168 7,8 0,19 
131,5 R-131,5 Reservat.(100/400) 2,4 150 2,9 0,19 
138,0 R-138 Furo 100/400 6,6 256 5,7 0,45 

2619,0 R-2TB1 Geradora 0,18 49 0,26 0,013 
0,0 E.O-Irati1 Ext.Org.geradora 0,023 1,6 0,19 0,022 

0,0 E.0-lrati3 Ext.OrQ.Qeradora 0,0026 0,23 0,016 NO 

0,0 E.0-Cruz13 Ext.Org.geradora 0,0008 0,059 0,0004 0,0004 

0,0 E.0-Cruz14 Ext.Org.Qeradora 0,0013 0,15 0,0072 0,0023 

0,0 E.OI rati 127 Ext.Org.geradora 0,009 0,70 0,036 NO 

7,8 E.O-SMS Ext.OrQ.Qeradora 0,0039 0,25 0,033 NO 

37,5 0- 37,5 Óleo-reservat. 0,0032 0,18 0,60 0,015 

39,5 0- 39,5 Óleo-reservat. 0,0016 0,041 0,0005 0,0012 

131,5 0-131,5 Óleo-reservat. 0,0044 0,60 0,0040 0,0084 

1631,5 0-1MC2 Óleo-poço 0,0070 0,75 0,0011 0,0020 

2619,0 E.0-2TB1 Ext.Org.geradora 0,0016 0,064 0,0051 0,016 

NO: não detectado 
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Tabela 5.20 Resultado da análise para os elementos U, Y, Yb e Zr por ICP-MS. 

Prof.(m) Amostra Característica U (Ilglg ) Y (Ilglg ) Yb (Ilglg) Zr (Ilglg ) 

0,0 R-lrati 1 Geradora 4,4 20 1,8 61 
0,0 R-lrati3 Geradora 11,0 20 2,1 57 
0,0 R-Cruz13 Geradora 13,0 8 2,1 113 
0,0 R-Cruz14 Geradora 16,0 35 3,0 97 
0,0 R-lrati127 Geradora 6,8 5,7 0,46 24 
7,8 R-SMS Geradora 9,8 24 2,7 87 
9,0 R-9,0 Furo 100/400 1,7 14,0 2,0 212 
15,0 R-15,0 Furo 100/400 0,51 4,1 0,48 57 
22,0 R-22,O Furo 100/400 0,44 5,6 0,70 42 
26,7 R-26,7 Furo 100/400 2,1 4,9 0,68 66 
29,4 R-29,4 Furo 100/400 1,8 7,9 0,78 27 
34,5 R-34,5 Reservat.(100/400) 0,65 168 13,0 41 
35,5 R-35,S Reservat.(100/4OO) 0,38 6,3 0,61 25 
37,5 R-37,5 Reservat.(100/4OO} 0,69 1,0 1,4 70 
39,5 R-39,5 Reservat.(100/4OO) 0,80 7,5 0,92 54 
43,1 R-43,1 Reservat.(100/4OO1 0,42 8,4 0,66 29 
45,5 R-45,5 Furo 100/400 0,46 5,9 0,63 44 
48,0 R-48,0 Furo 100/400 0,43 8,1 0,85 51 
51,9 R-51,9 Furo 100/400 0,80 8,2 0,93 43 
61,5 R-61,5 Furo 100/400 0,38 7,0 0,69 23 
72,5 R-72,5 Furo 100/400 0,47 6,9 0,63 31 
82,4 R-82,4 Furo 100/400 0,58 5,3 0,48 24 

113,5 R-113,5 Furo 100/400 0,98 11,0 1,2 62 
131,5 R-131,5 Reservat.(100/4OO~ 0,90 11,0 1,2 60 
138,0 R-138 Furo 100/400 3,4 21 2,9 100 

2619,0 R-2TB1 Geradora 0,61 1,2 0,14 5,6 
0,0 0-lrati1 IÓleo-geradora 0,12 0,37 0,15 2,7 
0,0 0-lrati3 IÓleo-geradora 0,0028 0,39 0,040 0,15 
0,0 0-Cruz13 IOleo-geradora 0,048 0,0050 0,0053 0,41 
0,0 0-Cruz14 IOleo-geradora 0,071 0,040 0,014 0,36 
0,0 0-lrati127 Oleo-geradora 0,0052 0,077 0,008 0,44 
7,8 O-SMS IOleo-geradora 0,0091 0,015 0,00004 0,14 

37,5 0- 37,5 IÓleo-reservat. 0,065 0,21 0,1 3,9 
39,5 0- 39,5 I Óleo-reservat. 0,033 0,011 0,00055 6,8 

131,5 0- 131,5 Oleo-reservat. 0,38 0,039 0,055 1,8 
1631,5 0-1MC2 Oleo-poço 0,0007 0,036 0,016 0,16 
2619,0 0-2TB1 Oleo-geradora 0,036 0,044 0,016 0,39 
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5.1.11- Limite de detecção por ICP-MS 

o limite de detecção por ICP-MS foi calculado tomando-se o valor de 3 vezes o desvio 

padrão do branco dividido pelo fator de resposta. Foram feitas 10 medidas do branco e, 

como o branco para as amostras de óleo foi diferente do branco das amostras de rocha, 

houve dois limites de detecção distintos. A tabela 5.21 mostra o limite de detecção pela 

análise por ICP-MS. 

Tabela 5.21 Limite de detecção da análise por ICP-MS. 

ELEMENTO OLEOS ROCHAS 

(~g/g ) (~g/g ) 

K 0,0067 0,072 

Ca 0,55 0,0097 

Cu 0,00028 0,00013 

Ga 0,00077 0,00050 

As 0,00019 0,00011 

Se 0,00059 0,00062 

Rb 0,000060 0,000012 

Sr 0,00014 0,000052 

Y 0,000014 0,000003 

Zr 0,000069 0,000045 

Nb 0,000042 0,000014 

Pd 0,000013 0,000011 

Mo 0,000083 0,000021 

Cd 0,000062 0,000036 

Pr 0,000012 0,000006 

Nd 0,000048 0,000013 

Sm 0,00002 0,000006 

Eu 0,000011 0,000004 

Gd 0,000026 0,000011 

Er 0,000007 0,000004 

Tm 0,000003 0,000002 

Yb 0,000008 0,000006 

Lu 0,000001 0,000001 

Si 0,000005 0,000006 

Th 0,000188 0,000002 

U 0,000005 0,000003 
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5.1.12- Faixa de concentração dos elementos nos óleos e extratos orgânicos. 

Nas amostras de óleos oriundas de furos de perfuração F 100/400, 2TB1, 1 MC2 e SMS 

não se observaram altas concentrações simultâneas de, AI e Mg em relação às outras 

amostras. Isto é uma indicação de que não houve contaminação proveniente do líquido 

de refrigeração da broca perfuratriz (lama à base de água e bentonita), uma vez que AI 

e Mg, são os principais elementos metálicos da bentonita. 

A fim de se ter uma visão geral dos elementos nas amostras de óleos e extratos 

orgânicos analisados, montou-se a tabela 5.22, que mostra a faixa de concentração dos 

elementos em J,lg/g incluindo todos os óleos e extratos orgânicos. Os valores entre 

parênteses são a média da concentração do óleo extraído apenas dos arenitos. 

Para fins comparativos, foi incluído na tabela 5.22 alguns valores da literatura, 

correspondentes a concentração dos elementos em óleos extraídos de um arenito de 

Athabasca, Canadá(4), e também a concentração dos elementos em óleos crus de 

diversos locais(14,20,70). 
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Tabela 5.22 Faixa de concentração dos elementos nos óleos e extratos orgânicos 

ELEM Valores obtidos neste Valores da 
trabalho: Iiteratura(4.14.20.70) 

(Ilglg) (Ilglg ) 

AI 5-166 (9) (274) 

As 0,075-2,2 (0,25) 10,1) 

Sa 1,2-10,8 (6,2) (3) 

Si 0,0011-0,016 ( 0,006) 

· Ca 8,4-409 (30,6) 1,31 

Ce 0,04-0,12 (0,14) (0,2) 

· Cd 0,0026-0,25 (0,11) 0,84 

CI 39-407 (54) (14) 

Co 0,04-1,2 (0,6) (0,2) 

Cr 0,01-20 (1,7) (0,8) 

Cs 0,008-0,14 (0,04) (0.02) 

· Cu 0,061-6,5 (16,4) 0,32 

-Dy 0,08-1,4 (0,19) 

Er 0,0002-0,011 (0,03) 

Eu 0,0014-0,034 (0,006) (0,007) 

Fe 24-238 (28,5) (242) 

Ga 0,0062-0,23 (0,04) (0,4) 

Hf 0,0032-0,2 (0,12>- (0,05) 

K 6-141 (12) (44) 

La 0,008-0,16 (0,07) (0,2) 

Lu 0,0005-0,018 (0,007~ 004@ , 

Mg 0,8-11,9 (5,4) 15,3@ 

Mn 0,11-1,9 (0,3) (5) 

* Óleo de um poço da Arábia Saudita 

** Óleo de um poço da Venezuela 

@ Óleo do poço Zhongyuan, na China. 

ELEM Valores obtidos neste Valores da 
trabalho Iiteratura(4.14.20.70) 

(Ilg/g) (Ilg/g ) .. 
Mo 0,13-27 (11) 0,572 

Na 14-71 (23) (21) 

Nb 0,0033-0,051 (0,01) 

Nd 0,0017-0,12 (0,01) 

Ni 4,4-28 (10) (70,5) 

Pd 0,0062-1,4 (0,5) 

Pr 0,0016-0,33 (0,003~ 

Rb 0,011-0,46 (0,04) (1,72) 

Sb 0,005-0,22 (0,01) (0,02) 

Se 0,0012-0,034 (0,001) (0,2) 

Se 0,033-3,9_ (0,2) ~0,31 

Sm 0,0008-0,023 (0,003) (0,03) 

Sr 0,041-1,6 (0,3) (3) 

Ta 0,00092-0,16 (0,03) (0,004) 

Th 0,0004-0,19 (0,2) (0,1) 

Ti 1,9-93 (28) «83) 

Tm 0,0004-0,022 (0,008) 

U 0,0007-0,38( 0,16) 

V 0,48-39 (51) (170) 

Y 0,011-0,39 (0,09) 

Yb 0,00004-0,1 (0,05) 0,66@ 

Zn 0,65-24 (4) 6,98@ 

Zr 0,15-6,8 (4) (2,8) 
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5.1.13- Coeficiente de correlação entre AAN e ICP-MS 

Embora não seja objetivo deste trabalho comparar métodos, alguns elementos foram 

determinados por ambos os métodos. Os padrões de carvão 1632a e de sedimentos 

SL-1 foram analisados por AAN e ICP-MS. A tabela 5.23 mostra o resultado das 

análises dos padrões por AAN e ICP-MS e a figura 5.1 o gráfico da correlação. 

Tabela 5.23 Concentrações determinadas nos padrões por ICP-MS e AAN 

Elemento ICP-MS AAN Valor Certificado 

~gJg ~gJg ~gJg 

Ba** 24,2 111±12 122 ± 11 

Ce* 34,6 28± 3 30 

Co* 7,6 6,2 ± 0,3 6,8 

Cr 34 32±4 34,4 ± 1,5 

Cs 2,04 2,41 ± 0,19 2,4 

Dy 1,9 2,3 ± 0,4 2,2± 0,3 

Eu 0,69 0,61 ±0,04 0,5 

Fe 12060 11190 ± 1740 11100 ± 200 

Hf 1,9 1,5 ± 0,2 1,6 

La** 15,6 16,1 ± 0,5 18 

Mn 34,2 31,1±2,4 28±2 

Na 942 681 ± 101 840±40 

Ni 22 24 ± 2,5 19,4 ± 1 

Sb* 0,75 0,64 ± 0,08 0,6 

Sc* 6,99 6,0 ± 0,2 6,3 

Ta" 0,54 0,42 ±0,08 0,40 ± 0,03 

Ti* 1929 1950 ± 271 1800 

V 49 45±4 44±3 

Zn 27 33±3 28±2 

* Valores não certificados pois suas determinações foram efetuadas por métodos que não são de 

referência ou não foram determinados por dois ou mais métodos independentes. 

** Valor retirado da referência 68; # Valor retirado da referência 66. 
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Figura 5.1 Concentrações dos elementos determinadas nos padrões por ICP-MS X 

concentrações obtidas por AAN. 

o coeficiente de correlação calculado foi 0,97, mostrando uma boa correlação entre os 

dois métodos de análise. Foram retirados os pontos referentes às concentrações do 

Fe,Ti e Na por serem as suas concentrações muito elevadas em relação aos outros 

elementos. A concentração do Ba foi retirada devido à grande diferença dos valores nas 

duas técnicas aplicadas. O motivo dessa diferença provavelmente é a formação de 

precipitado(71) de BaS04 durante a digestão da amostra. 
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5.2- Composição da crosta, das rochas e dos óleos estudados 

A distribuição da abundância dos elementos químicos na crosta terrestre reflete 

bastante o processo estelar de nucleossíntese, por fusão e captura(72). Numa 

distribuição decrescente de concentração dos elementos, representada em gráficos de 

abundância cósmica relativa versus massa atômica, o hidrogênio e o hélio aparecem 

com os maiores valores, por constituírem a matéria prima para a formação dos demais 

elementos químicos. 

A curva, de rápida variação descendente, apresenta um significativo pico no chamado 

"grupo do ferro", devido ao fato da energia de ligação por núcleon atingir o valor 

máximo nesta região(95). Dos elementos pesados, existem 3 pares de picos, (Br,Y), 

(Xe, La) e (Pt,Bi) correspondentes aos números de nêutrons iguais aos números 

mágicos 50,82 e 126. Para N=50, tem-se 88Sr, 89y e 9OZr; para N=82, 139La, 140Ce, 141Pr 

e 142Nd; e para N=126, 208Pb e 209Bi. Dos 3 pares de picos, os de esquerda 

correspondem aos elementos formados pelo processo rápido (r-process) de capturas 

de nêutrons, durante a explosão de supernova, e os de direita ao processo lento (s

process) de captura de nêutrons. 

A composição média da crosta terrestre é, de fato, a das rochas ígneas, pois, a 

quantidade total das rochas sedimentares e das metamórficas é insignificante em 

comparação com a massa das rochas ígneas e, em qualquer caso, sua composição 

média não é grandemente diferente. Estima-se que os 17 km superiores da crosta 

consistem em 95 % de folhelhos, 0,75 % de arenito e 0,25 % de calcário(1). 

As rochas estudadas são constituídas principalmente de arenitos e em menor 

quantidade de folhelhos e calcários. 
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A composição de elementos inorgânicos nos óleos depende de vários fatores como 

ambiente de deposição, constituição das rochas reservatórios e geradoras, zona de 

migração, etc. Assim a composição pode variar muito de acordo com a região, e dentro 

de um mesmo poço de petróleo. 

As figuras 5.2, 5.3 e 5.4 mostram respectivamente as composições médias da crosta 

terrestre, das rochas e dos óleos estudados. A tabela A 1.2 (anex01 ) mostra os valores 

das concentrações das amostras e da crosta terrestre usadas nas fig o 5.2-5.4. 
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Observando-se os resultados expressos pelas figuras 5.2 e 5.3 nota-se que eles são 

muito semelhantes para os elementos estudados, havendo algumas inversões na 

ordem de concentração como as de Na e Mg, K e Ca. A concentração maior de Mg nas 

rochas estudadas é devido à proporção maior de calcário dolomítico. 

Os resultados mostram também muitas semelhanças entre si, porém com algumas 

diferenças notáveis entre os elementos nos óleos e nas rochas. A concentração do CI 

nos óleos é uma das mais altas enquanto que nas rochas está em um grupo 

intermediário. Isto indica que o cloro na forma de cloreto passou para a solução 

orgânica do óleo, como colóide, durante o processo de extração do óleo da rocha. A 

concentração de Fe mostrou-se igualmente alta, tanto nas rochas como nos óleos. 

Nos óleos, a concentração do Dy foi a maior entre os lantanídeos enquanto nas rochas 

foi o Ce. A concentração maior de Ce entre os lantanídeos nas rochas era esperada 

porque o Ce, único dos lantanídeos estável com número de oxidação +4, pode formar 

compostos altamente insolúveis(73) e ser adsorvido na superfície de minerais(74). A 

concentração mais alta de Dy entre os lantanídeos nos óleos pode ser devido à 

passagem para solução orgânica desse elemento a partir de algum minério, como 

ocorre com arenitos de Athabasca(3). 
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5.3- Variação da concentração ao longo do perfil do furo 100/400 

Alguns elementos foram escolhidos para mostrar como variou a concentração dos 

elementos com a profundidade entre 9 e 138 m, no furo do perfil 100/400. As amostras 

desse perfil apresentam duas regiões distintas: uma de impregnação visível de óleo nos 

arenitos no intervalo de profundidade 34,5-43,0 m e em 131 ,5m e outra sem óleo. É 

provável que outras regiões do perfil contendo arenito também estejam impregnadas 

com óleo, mas em quantidades não observáveis. As figuras 5.5-5.26 mostram a 

variação de concentração dos elementos nas rochas com a profundidade. 
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Observando-se as figuras 5.5-5.26 pode-se concluir: 

a) Como era esperado, a variação dos valores de concentração de AI e K é similar 

uma vez que esses elementos encontram-se associados formando aluminossilicatos, 

principalmente os feldspatos. 

b) A concentração de vanádio nas rochas que continham impregnações de óleo 

apresentaram os mais baixos valores, indicando que a rocha reservatório pode ter 

sido também a fonte de V para os óleos. Deve ser lembrado que as concentrações 

dos elementos nas rochas que continham óleos estão apresentadas sem a 

contribuição dos elementos nos óleos. 

c) A concentração de Ca aumenta com a profundidade, havendo apenas uma 

descontinuidade por volta dos 40m, onde sobe abruptamente, provavelmente 

causada por uma concentração puntual de algum minério de Ca, ou cimentação por 

CaC0 3. 

d) As curvas dos elementos das terras raras são muito similares, indicando suas 

associações e na profundidade de 34,5 m há uma descontinuidade, com aumento 

brusco de concentração, que indica a localização puntual de algum minério 

específico nessa profundidade. Este, por sinal, não estaria associado com o Th e U, 

pois suas distribuições são diferentes. Outros elementos que apresentam 

concentração pronunciada em 34,5 m são o Zn e Pd. É notável a semelhança entre o 

formato da curva do Y e do Pd, indicando uma forte associação desses elementos. 
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5.4 - Distribuição estatística dos elementos nos óleos 

5.4.1- Distribuição estatística dos valores de concentração 

Um grande número de amostras ambientais(75), tais como fósforo em lagos, sólidos 

dissolvidos em águas subterrâneas, radionuclídeos em solos, tem os valores das 

concentrações dos elementos químicos componentes descritos por estatística do tipo 

log-normal. Neste tipo de distribuição, ao se plotar a freqüência acumulativa versus o 

logaritmo normal de concentração, obtém-se retas. Um desvio dessa linearidade pode 

ser devido a influências sobre o processo natural de distribuição(76). 

Até bem pouco tempo atrás não havia uma explicação muito clara para demonstrar 

porque alguns tipos de amostras apresentavam uma distribuição do tipo log-normal. 

Contudo em 1990, Ott(75) mostrou, através de experiências muito simples em laboratório 

que os produtos de diluições aleatórias e sucessivas de uma determinada substância 

apresentavam uma distribuição do tipo log-normal. Em suas experiências ele repetiu 

1000 vezes, diluições aleatórias partindo de uma solução original no primeiro becher 

até a solução final, mais diluída, no quinto becher. Ott mostrou também que quanto 

maior o número de diluições mais a distribuição do produto das diluições se aproximava 

da log-normal. 

Extrapolando os resultados obtidos por Ott, pode-se dizer que algumas amostras 

ambientais apresentam uma distribuição do tipo log-normal devido a processos 

naturais sucessivos de diluições dessas amostras. 

Para elaboração do gráfico(77) da distribuição log-normal, deve-se primeiramente 

numerar todas as n amostras em ordem i crescente de concentração para cada 

elemento e calcular a freqüência acumulativa pela fórmula [(i - 0,5)/n) ]x 100. 

As figuras 5.27-5.41 mostram as curvas de freqüência acumulativa versus log da 

concentração para os elementos nos óleos e extratos orgânicos estudados. 
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A distribuição para a maioria dos elementos é do tipo log-normal , pois obtém-se retas 

nos gráficos apresentados. Contudo, as curvas para alguns elementos como Ca,Cu, 

Co, Mo,V, Pr, Eu, e Tm, claramente não são bem representadas apenas por uma reta e 

sim por pelo menos duas retas, como mostram as figuras 5.40 e 5.41. Isto pode 

significar uma interferência no processo normal de distribuição ou algum erro nas 

medidas analíticas. Para os elementos lantanídeos Eu , Pr, e Tm é mais provável que 

sejam erros devido a problemas analíticos, uma vez que a concentração desses 

elementos no início da curva está na faixa de ng/g. A concentração de Ca está muita 

alta de acordo com dados da literatura(10,18,68) e é possível que o formato da curva seja 

devido a contaminação de partículas extremamente finas de Ca que passaram pelo 

tubo de celulose no processo de extração soxhlet. Os elementos V, Cu, Co e Mo são 

elementos que se apresentam, preferencialmente, ligados organicamente aos óleos e o 

formato de suas curvas pode ter sido originado de dois processos diferentes de 

distribuição, como por exemplo: um devido à gênese do óleo, isto é, da matéria 

orgânica original formadora do querogênio, e outro devido a incorporação do elemento 

a partir da rocha hospedeira, das águas de lavagens, das migrações, da 
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biodegradação, da maturação, etc. Assim, esses elementos, tão firmemente ligados aos 

óleos, não tiveram muita chance de serem diluídos por processos naturais, como 

aconteceu com os outros elementos, e os seus gráficos não apresentam retas 

características da distribuição do tipo log-normal(75). A ausência do Ni neste grupo 

sugere um comportamento diferente desse elemento nos compostos orgânicos onde 

ele se encontra ligado. 
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5.5- Os coeficientes orgânicos 

Durante a extração do óleo das rochas pelo procedimento químico adotado e descrito 

em 4.3, é inevitável(4) que uma ínfima parte da rocha na forma de partículas super finas 

passe pelo filtro e forme uma suspensão coloidal com o óleo, contribuindo assim para 

aumentar indesejavelmente a concentração de alguns elementos. Esses elementos 

estariam assim ligados ao óleo de uma forma inorgânica. 

Para corrigir esse efeito Jacobs(4), criou coeficientes que mostram como os elementos 

estão ligados ao óleo. Jacobs extraiu óleo de arenito betuminoso de Athabasca, 

Canadá, com tolueno pelo processo Soxhlet e determinou por AAN os elementos 

presentes nos finos (conteúdo inorgânico que passou pelo filtro), no óleo e nas frações 

orgânicas do óleo (asfaltenos e maltenos). 

De posse desses dados, ele dividiu os elementos segundo as suas frações de ligação 

orgânica ou inorgânica com os óleos. Para obtenção de seus resultados, Jacobs teve 

que usar uma grande massa de amostra (vários kg) a fim de obter uma massa 

considerável de finos. A tabela 5.24 mostra a divisão dos elementos nos óleos segundo 

Jacobs. 

Uma vez que as amostras utilizadas neste trabalho são semelhantes àquelas utilizadas 

por Jacobs e as condições de extração dos óleos também, utilizou-se a mesma divisão 

de Jacobs e, baseado em dados da literatura(8,33,70,78,79) , complementou-se a tabela 

com o restante dos elementos. No entanto, em vez de uma faixa correspondente a cada 

fração organicamente ligada, efetuou-se a média de cada faixa de fração, conforme 

pode ser visto na tabela 5.25. 
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Tabela 5.24 Divisão dos elementos ligados aos óleos segundo Jacobs(4) 

Fração de cada elemento 

Grupo Elementos organicamente ligado 

Totalmente Orgânico Mo, Ni, Rb, Se, V > 0,9 

Predominantemente As, Co, Cr, Fe, Ga, 

Orgânico Na,Sb, Sc, Tb, Th, Zr < 0,9 e > 0,6 

Predominantemente Sa, Eu, Hf, Mn < 0,6 e > 0,3 

Inorgânico 

Totalmente Inorgânico AI, Ce, Cs, K, La, Sm, Ta < 0,3 

Tabela 5.25 Divisão dos elementos ligados aos óleos utilizada neste trabalho 

Fração média de cada elemento 

Grupo Elementos organicamente ligado 

Totalmente Mo, Ni, Rb, Se, V, Cd, Cu, Zn, 

Orgânico U 0,95 

Predominantemente As, Co, Cr, Fe, Ga, 

Orgânico Na,Sb, Sc, Th, Zr,Pd 0,75 

Predominantemente Sa, Eu, Hf, Mn,Ca,Mg,Sr, Y, 

Inorgânico Lu, Yb, Tm, Er, Dy, Si, CI 0,45 

Totalmente AI, Ce, Cs, K, La, Sm, Ta, Ti, 

Inorgânico Nb, Pr, Nd 0,15 
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5.6- A análise dos grupos formados 

A análise de agrupamentos é uma ferramenta estatística que permite a distinção de 

similaridades tanto em grupos de amostras como de elementos que as compõem. O 

estudo da análise fatorial estatística facilita o conhecimento dos fatores que tornam 

possível observar e identificar o que há de comum em determinados grupos de 

amostras. 

As análises de agrupamentos e fatorial foram realizadas aplicando-se o programa 

estatístico Statiscal Program for the Social Science, SPSS. Este tipo de combinação 

tem-se mostrado muito útil para o químico(80). Foi utilizado, por exemplo, com muito 

sucesso por Gaarenstroom et ai. (81) para determinar a fonte de material particulado 

encontrado em vários centros urbanos. 

Os agrupamentos, tanto dos casos como das variáveis, foram formados a partir das 

seguintes condições de aplicação do programa: agrupamentos hierárquicos, extração 

da matriz de proximidade com dendogramas, foi utilizado o Ward's método e medidas 

de intervalo com valores padronizados pelos z escores. As variáveis foram 

representadas pelas concentrações dos elementos determinados nas amostras. Para 

maiores informações sobre os termos usados no programa consultar o apêndice 2. 

Os elementos La e Tm em algumas amostras de extratos orgânicos apresentaram 

concentrações abaixo do limite de detecção. Esses valores foram substituídos pelos 

correspondentes limites de detecção, para utilização do programa estatístico SPSS. Na 

tabela de entrada do programa estatístico SPSS aplicaram--se os coeficientes 

orgânicos mostrados na figura 5.25. 

A técnica hierárquica de agrupamentos empregada usou o processo aglomerativo(82) 

onde, através de fusões sucessivas de n objetos, vão sendo obtidos n-1,n-2, etc. 

grupos, até reunir todos os objetos num único grupo. O método do centróide substitui 
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cada fusão de objetos num único ponto, representado pelas coordenadas de seu 

centro. A distância entre grupos é definida pela distância euclidiana entre os centros. 

Para testar o programa estatístico foi realizada uma corrida com as amostras de óleos 

de rochas reservatório (0-37,5; 0-39,5 e 0-131,5) e uma amostra de extrato orgânico 

de rocha geradora (E.0-2TB1). O programa foi solicitado para informar os 

agrupamentos do tipo "casos", isto é como as amostras se agrupam. Caso haja 

similaridade, 

agrupamento. 

esta será mostrada pela presença de amostras num mesmo 

A análise de agrupamentos, com as 46 variáveis representando a concentração dos 

elementos nas amostras de óleos e no extrato orgânico da geradora 2TB 1, mostrou 

dois grupos: um de óleos provenientes das rochas reservatório e o outro do extrato 

orgânico da rocha geradora conforme pode ser visto na figura 5.43. Uma vez que os 

óleos supostamente são de mesma origem, o resultado mostra modificações do 

conteúdo de seus microconstituintes. Isto pode ser devido à migração do óleo, à 

biodegradação do óleo, ou às diferentes contribuições de elementos das rochas 

geradora e reservatório. O fato é que esta diferença serve de parâmetro para 

diferenciação dos óleos. 

* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Dendrograrn using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E o 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

0-37.5 1 ] 0-39.5 2 
0-131. 5 3 
EO-2TB1 4 

Figura 5.43 Análise de agrupamentos de óleos de rochas reservatório e do extrato 

orgânico da geradora 2TB 1. 
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No dendograma mostrado na figura 5.43 a similaridade das amostras é medida pela 

distância euclidiana entre os pontos representados pelas amostras; quanto menor a 

distância maior a similaridade. Assim, pode-se ver que as amostras 0-37,5 e 0-39,5 

são as mais similares. 

O próximo passo foi verificar a similaridade entre todas as amostras de óleos e extratos 

orgânicos estudados, isto é, extratos de geradoras (incluindo afloramentos), óleos de 

reservatórios e do poço exploratório de petróleo 1 MC2. A figura 5.44 mostra o 

dendograma obtido na análise de agrupamentos de todos os óleos e extratos orgânicos 

estudados. 

Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E O 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

EOCruz14 9 
EO-SMS 11 
EOCruz13 8 
EO-Irati3 7 
0-lMC2 4 
E.0-2TB1 5 
EO-Irati1 6 
EOlrat127 10 
0-37.5 1 
0-39.5 2 
0-131. 5 3 

Figura 5.44 Análise de agrupamentos de todas amostras de óleos e extratos orgânicos 

estudados, com as 46 variáveis. 

Olhando a figura 5.44, pode-se observar que foram formados dois grandes grupos: o 

primeiro contendo as amostras de extratos orgânicos e o óleo 0-1 MC2 e o segundo de 

óleos 0-37,5 , 0-39,5 e 0-131,5. O primeiro grupo se divide em 2 subgrupos: um 

contendo as amostras EO-Cruz 14 , EO-SMS, EO-Cruz 13, EO-Irati 3, e outro com as 

amostras 0-1 MC2, EO-2TB1, EO-Irati 1, EO-Irati 127. 
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A subdivisão dos extratos orgânicos das geradoras era esperado uma vez que a rocha 

hospedeira tem muita influência sobre o óleo e a composição da rocha geradora não é 

absolutamente igual em todas as amostras, algumas delas pertencem à fácies de 

deposições diferentes. Deve-se observar também a semelhança do óleo 0-1 MC2 com 

o extrato orgânico EO-2TB 1 

Uma vez observado como as amostras encontram-se agrupadas partiu-se então para a 

elaboração do agrupamento das variáveis (elementos). As condições de extração dos 

agrupamentos dos elementos foram idênticas as dos casos (amostras). 

A figura 5.45 mostra como os elementos foram agrupados nas amostras de óleos. 



* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 
Dendrogram using Ward Method 
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Fig. 5.45 Dendograma mostrando agrupamentos dos elementos nas amostras de 
óleos e extratos orgânicos estudados. 
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Observam-se vários grupos, alguns deles de presença esperada como os que reúnem 

alguns lantanídeos. Pode-se notar a presença de vário grupos pequenos que se 

fundem para formar dois grandes grupos: um constituído de elementos principais das 

rochas, como AI, K, Ca, Mg e lantanídeos e outro com predominância de elementos 

que podem ter também outra origem: V, Ni, Mo, Ga, Se, As, Co, Se, Cu. Esta divisão, 

no entanto, não é muito elucidativa, uma vez que alguns elementos deveriam pertencer 

ao outro grupo e vice-versa. O subgrupo composto de Ga, As, Se é de especial 

interesse pois esses elementos são fixados em sítios correspondentes a 

heteroátomos(4). Devido a essa ligação com o óleo, Jacobs(4) concluiu que no óleo 

betuminoso extraído de arenito, esses elementos juntamente com o Mo, foram 

introduzidos durante o estágio da biodegradação da evolução do petróleo. Uma vez que 

Ga, As e Se encontram-se agrupados é provável que o mesmo tenha acontecido com 

as amostras estudadas. 

5.6.1- Análise dos componentes principais 

Uma visão mais clara dos grupos é conseguida com auxílio da análise dos 

componentes principais. A análise dos componentes principais tem por objetivo 

encontrar algumas combinações lineares das variáveis originais que possam fornecer a 

maior parte das informações sobre essas variáveis(83). O primeiro componente principal 

é a combinação que contribui para a maior quantidade de variância da amostra. O 

segundo componente principal contribui para a segunda maior variância e não está 

correlacionado com o primeiro. A utilização dos componentes principais facilita a 

interpretação dos resultados pois reduz a dimensão da matriz. 

Colocando-se em gráfico as variáveis (elementos) em função dos componentes 

principais, pode-se observar também como os elementos estão agrupados. 

Normalmente se utiliza os dois principais componentes, embora o uso de três 

componentes ou mais também seja possível. No entanto, a observação dos grupos 

num gráfico tridimensional é difícil. 
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A figura 5.46 mostra as variáveis plotadas em função de componentes principais 

extraídos pela análise fatorial. 

Component Plot in Rotated Space 
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Figura 5.46 Variáveis em função dos dois componentes principais para todas as 

amostras de óleos e extratos orgânicos. 

A análise fatorial foi realizada nas seguintes condições: na matriz de correlação 

utilizou-se o coeficiente de correlação, com o método de extração dos fatores sendo o 

do componente principal, usou-se a rotação ortogonal varimax para simplificar a 

interpretação dos fatores, e para os escores dos fatores usou-se o método da 

regressão. A tabela A3.1 (anexo 3) mostra os valores dos componentes 1 e 2 usados 

na figura 5.46. 
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Olhando a figura 5.46 e a tabela A3.1 (anexo 3) pode-se observar que, em sua maioria, 

os elementos com maiores cargas positivas do componente 1 são elementos oriundos 

das rochas, independentemente de suas concentrações, como K, AI, Ti, Mg, Nd, Pr, 

Lu, Er etc., e que os elementos com maiores cargas negativas do fator 1 são, na maior 

parte elementos com afinidade orgânica pelo óleo como V, Cu, Mo, Co. 

Esta idéia é reforçada pela observação que o K é reconhecido por não participar de 

ligações orgânicas conhecidas com o petróleo e o V está praticamente todo ligado de 

modo orgânico ao petróleo(4). Com este raciocínio seria de se esperar que estes dois 

elementos apresentassem valores extremos do fator representativo de sua origem. 

Consultando a tabela A3.1, pode-se observar que isto realmente acontece; o K tem o 

componente 1 valendo 0,983 e o seu valor para o V é -0,257. Assim, parece que existe 

alguma correlação sobre a origem e as formas de ligação dos elementos no óleo. 

Torna-se importante observar que a análise dos componentes principais não mostra 

parâmetros químicos, mas a observação de um grupo de elementos possuindo valores 

próximos dos componentes principais permite tirar determinadas conclusões a respeito 

de seu comportamento. 

Era esperado um valor mais negativo do componente 1 para o Ni pois, a princípio, ele 

forma os mesmos complexos orgânicos que o V. Isto pode indicar que o 

comportamento do Ni no óleo difere um pouco do V e isto pode estar relacionado com 

o tipo de sua ligação orgânica, como já havia sido sugerido na distribuição estatística 

dos valores de concentração na seção 5.4.1. 

Com ajuda da tabela A3.1 e da figura 5.46, pode-se observar que entre o K e o V estão 

situados os elementos que se ligam ao óleo parcialmente de modo orgânico ou 

inorgânico. As exceções são as posições do Rb e o Ta. A geoquímica do Rb é parecida 

com a do K, e assim, seu comportamento deveria ser semelhante ao K, isto é, ligado ao 

óleo totalmente de forma inorgânica. No entanto, Jacobs(4), mesmo tendo classificado o 

Rb como organicamente ligado ao óleo, postulou sobre a possibilidade desse elemento 
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estar presente como espécie inorgânica, solúvel em tolueno ou então como matéria 

particulada que não foi separada por centrifugação. Talvez o Ta esteja incluído numa 

situação parecida com a do Rb, isto é, classificado como totalmente inorgânico mas 

apresentando alguma ligação orgânica com o óleo. As posições do Zn e Cd também 

são duvidosas em relação à classificação. 

A princípio, os resultados obtidos usando a análise dos componentes principais 

poderiam ser devidos ao uso dos coeficientes orgânicos, que de uma certa forma 

influenciariam na discriminação dos componentes principais. 

Caso a influência do uso dos fatores orgânicos seja pequena na forma do gráfico de 

distribuição dos elementos, deve-se obter uma distribuição dos elementos semelhante à 

figura 5.46 ao se plotar os componentes principais, sem aplicar aos dados originais os 

coeficientes orgânicos. 

A figura 5.47, com o gráfico obtido com as concentrações originais, sem o uso dos 

fatores orgânicos, mostra que há uma grande similaridade entre esse gráfico e o da 

figura 5.46, indicando pouca influência dos coeficientes orgânicos na extração dos 

componentes principais. As condições de extração dos componentes 1 e 2 foram 

idênticas nos dois casos estudados. 

A tabela A3.2 (anexo 3) mostra os valores dos componentes principais utilizados na 

figura 5.47. 
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Figura 5.47 Variáveis em função dos dois componentes principais, sem coeficiente 

orgânico, para todas as amostras de óleos e extratos orgânicos. 

5.6.2- A análise fatorial 
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o número de variáveis (elementos) pode ser diminuído, sem perda de 

representatividade, se alguns critérios forem seguidos(6,80,83). Um desses critérios 

consiste em eliminar um dos pares de elementos altamente correlacionados pela matriz 

de correlação e calcular novamente as correlações entre as variáveis. O processo deve 

ser repetido até que o número de elementos seja representativo e apresente baixas 

correlações. 

A matriz de correlação obtida com todos os elementos, sem uso dos coeficientes 

orgânicos, nos óleos é mostrada na tabela A3.3 (anexo 3) . A partir dessa matriz vários 

elementos foram eliminados, conforme foi descrito anteriormente. 
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Os elementos estimados, usando esse procedimento, foram reduzidos de 46 para 8 

(Ni, Zn, V, Pd, Co, Ga, Mn e Cu), que, com exceção do Pd e Ga, são todos elementos 

da primeira série de transição. Uma vez escolhidos esses elementos, pode-se usar a 

análise fatorial para observar se a escolha ajudou a discriminar grupos de amostras. 

Na análise fatorial, escolheu-se o método de extração dos componentes principais. 

Cada amostra apresenta escores em função dos fatores extraídos, que são calculados 

determinando-se o somatório da multiplicação do valor padronizado de cada variável 

pelo coeficiente de escore dos fatores. Este coeficiente, por sua vez, foi determinado 

usando o método da regressão. 

A tabela A3.3 (Anexo 3) mostra os valores dos escores dos fatores 1 e 2. O fator 1 é 

responsável pela variância de 30 % da amostra e o fator 2 responde por 25 %. 

A figura 5.48 mostra o gráfico obtido plotando-se os valores dos escores do fator 1 

contra os valores dos escores do fator 2, para cada amostra . 
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Figura 5.48 Escore do fator 1 versus escore do fator 2 para cada amostra. 

Pode-se observar, pela figura 5.48, que foram formados dois grupos: um de óleos das 

rochas reservatório e outro de extratos orgânicos das geradoras e do óleo do poço 0-

1 MC2; confirmando os resultados obtidos pela análise de agrupamentos. A posição das 

amostras de óleos está relacionada à variações devido ao ambiente atual , 

caracterizada pelo fator 1 e a posição das amostras de extratos orgânicos está 

relacionada à variações devido a geradora, caracterizada pelo fator 2. 
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Observar que o óleo 0-1 MC2 de um poço exploratório ficou no mesmo grupo dos óleos 

extraídos das geradoras (extratos orgânicos), mostrando sua maior afinidade pelos 

extratos orgânicos das geradoras do que pelos óleos das reservatórios. A diferenciação 

dos óleos das rochas reservatórios da Formação Pirambóia (0-37,5; 0-39,5 e 0-131,5) 

do óleo da rocha reservatório da Formação Rio Bonito, 0-1 MC2, pode estar relacionada 

aos diferentes graus de biodegradação sofridos pelos óleos, uma vez que ambas 

rochas reservatórios são de arenitos . 

5.7- Os óleos nas Geradoras em Afloramentos e nos Reservatórios 

A expectativa de que a movimentação geológica da região que fez com que, em 

algumas regiões a geradora em subsuperfície surgisse como afloramento na 

superfície, pouco influenciasse nos valores de concentração dos óleos seria 

evidenciada por meio dos valores da razão entre as concentrações dos diversos 

elementos químicos analisados no óleo, da rocha geradora e da região de afloramento. 

Como o óleo da geradora é, em princípio, o mesmo da região de afloramento, a razão 

entre os valores de concentração deveria ser próximo de um. 

Na figura 5.49, percebe-se que esta hipótese não é válida, uma vez que a maioria dos 

elementos químicos teve a sua concentração aumentada no afloramento, fruto de 

provável contaminação no processo de movimentação e migração, e também de 

elementos oriundos de camadas superiores. 
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Figura 5.49 Razão da concentração entre os elementos no extrato orgânico das rochas 

geradoras de afloramento e no extrato orgânico da rocha geradora 2TB 1 X número 

atômico. 

Alguns elementos, como o Na, Ca, V, Cr, Fe, Zn, Ga, Se, Sr, Th e U, apresentaram 

valores de concentração no afloramento 5 a 20 vezes superiores aos da região de 

geração. A família dos lantanídeos, que deveria apresentar uma semelhança de 

comportamento, teve no La uma variação 13 vezes maior, e no Tm e Er uma perda de 

quase 70 %. 

Para se ter uma avaliação da influência do processo de migração na variação das 

concentrações, utilizou-se a razão das concentrações dos elementos nas rochas 

geradora e reservatório. Os valores da concentração dos elementos no óleo das 

rochas reservatórios e no extrato orgânico da geradora 2 TB1 , é apresentada na figura 

5.50. 

Pode-se observar que para a maioria dos elementos a razão é próxima de um. Para 

alguns elementos como Ca, Cr, Co, Ga, Sr, Zr, La , Er, Hf ela variou entre 5 e 10 vezes. 
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Para o Mo, Th e Vela é especialmente elevada. As altas concentrações de Mo, Th e V 

devem ter origem na própria rocha, facilitada por algumas condições de fixação desses 

elementos no óleo, como indica o estudo do perfil 100/400 e a comparação com os 

valores exibidos na figura 5.49. A presença do minério molibdenita é comum em 

algumas espécies de arenitos, como em Athabasca(3) . 

Também não se deve desprezar as variações de concentração dos elementos devidas 

à biodegradação do óleo na rocha reservatório. A biodegradação causada por bactérias 

levadas por águas subterrâneas alteram a composição do óleo. Esta alteração 

normalmente conduz a formação de heterocomponentes e resinas(84) que podem 

absorver mais elementos em suas estruturas. Um desses elementos pode ser o V, cuja 

origem nos óleos das rochas reservatórios foi atribuída por Radchenko(34) à 

biodegradação do óleo. 
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Figura 5.50 Razão da concentração entre os elementos no óleo da rocha reservatório e 
no extrato orgânico da rocha geradora 2TB1 X número atômico. 
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5.8- Variação da concentração dos elementos durante a migração do óleo. 

Uma das questões mais difíceis de explicar no estudo da origem do petróleo é o 

mecanismo de transporte dos hidrocarbonertos da rocha geradora à região da rocha 

reservatório. O processo consiste na expulsão do petróleo dos finos grãos da rocha 

geradora, organicamente rica, para leitos carreadores mais permeáveis (migração 

primária); seguido pela movimentação do óleo através de leitos carreadores ou rochas 

reservatórios até o sítio de acumulação, migração secundária(85). 

As teorias(85,86,87) mais aceitas atualmente afirmam que o petróleo é inicialmente 

formado numa região constituída de rocha geradora, e posteriormente migra para a 

região de acumulação denominada rocha reservatório. Embora ainda exista a teoria do 

petróleo formado em trânsito(88), atualmente obsoleta, que nega taxativamente este 

processo de migração entre a região de sedimentação inicial, rocha geradora, para a 

região de deposição final, rocha reservatório. 

Uma vez ocorrendo a migração do óleo, os elementos que fazem parte da sua 

composição podem ter as suas concentrações aumentadas ou diminuídas durante o 

transporte do óleo, por vários mecanismos diferentes. 

Em adição à perda por migração, os elementos em nível de traços que formam metalo

complexos também podem ser removidos por outros processos, conforme sugeriram 

Constantinides et ai. (89) em seus estudos sobre oxidação e degradação térmica das 

metalo-porfirinas. 

Também uma pequena possibilidade de introdução secundária de V e Ni no óleo 

durante a migração existe, segundo Hogson et al.(90). 

O fato de existir uma região geradora e outra reservatório e a existência de um 

processo de migração tem aceitação geral, independentemente se o petróleo é pré

formado ou formado em trânsito. 
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No nosso estudo, como os valores das concentrações foram determinadas em termos 

de elementos químicos e não de compostos orgânicos, pode-se fazer um 

relacionamento antes e após a migração, independentemente de como ocorreu o 

processo. 

Neste enfoque poderia haver pouca interpretação química, uma vez que alguns 

compostos orgânicos que poderiam ter sobrevivido ao processo de migração e têm a 

capacidade de complexarem alguns elementos, não poderiam ser comparados antes e 

depois da migração. 

Como nos resultados das análises realizados existe a correlação entre as 

concentrações dos elemento químicos na rocha reservatório e na rocha geradora, 

conforme mostra a figura 5.51, pode-se inferir que pequenos valores de concentração 

na rocha geradora estão correlacionados com pequenos valores na rocha reservatório, 

independentemente da natureza dos elementos químicos. O mesmo ocorre para 

valores maiores de concentração. 

A tabela A 1.3 com os valores das concentrações usadas na figura 5.51, encontra-se 

no anex01. 
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Figura 5.51 Concentração de elementos no óleo do extrato orgânico da rocha geradora 

X Concentração de elementos no óleo da rocha reservatório. 

Por outro lado, como a maioria dos elementos químicos são carreados juntos no 

processo de migração, por adsorsão, aprisionamento em macro moléculas, solução 

coloidal e na forma de complexos orgânicos, pode-se idealizar um modelo descritivo do 

processo de migração utilizando o tempo. 

A estimativa do tempo de migração dos elementos químicos poderá ser um dos 

parâmetros para julgar se os elementos estatisticamente correlacionados apresentam 

um valor de tempo de migração semelhante. 

Na migração do petróleo, a atribuição de um tempo médio de migração é muito 

arbitrária, uma vez que se trata de um processo majoritariamente contínuo(91) mas não 

uniforme, onde os períodos de início e fim não possuem contornos bem estabelecidos. 
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Tanto na hipótese da migração de um petróleo pré-formado quanto na de um petróleo 

formado em trânsito, fica difícil estabelecer uma época em que se iniciou a migração e 

uma outra do seu término. 

Por se tratar de um material que vai sendo gradativamente formado a partir de 

sedimentos submetidos à variações de temperatura e pressão contínuas e não 

uniformes, pode-se supor que a migração é favorecida quando há existência de falhas 

ou fraturas geológicas e que vai decrescendo quando o material encontra um local de 

menor permeabilidade. Isto significa que, em algumas épocas, a migração foi facilitada 

e em outras se tornou difícil. 

Em termos globais, pode-se idealizar a função matemática que descreveria o fluxo de 

material, no tempo, como iniciando e caindo assintoticamente para zero, tendo entre 

estes dois momentos uma forma qualquer. 

Como o petróleo é formado na rocha geradora e, posteriormente migra para a rocha 

reservatório, para a estimativa do comportamento no tempo de migração, de cada 

elemento químico constituinte, pode ser utilizado um modelo bastante simplificado de 

um sistema constituído de dois compartimentos e uma via de intercomunicação, 

conforme ilustra a figura 5.52. 
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Figura 5.52 Esquema simplificado de migração do óleo 
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Assim, chamando de C a concentração de um elemento químico num determinado 

período de tempo, em primeira aproximação pode-se supor que a sua variação com o 

tempo será diretamente proporcional ao seu valor, ou seja: 

dC/dt = À C 

onde, À = constante de migração 

C = concentração do elemento químico no óleo 

Integrando esta equação, tem-se: 

(equação 5.1) 

sendo, Co = valor inicial da concentração 

t = intervalo de tempo 

C = valor da concentração após o período t 

Para C < Co supõe-se que houve perda de concentração durante o período de migração 

e, neste caso, a equação (5.1) escreve-se: 

C C -À.t 
OR= OGe (equação 5.2) 

Para C > Co supõe-se que houve aumento de concentração durante o período de 

migração e, neste caso, a equação (5.1) escreve-se: 

(equação 5.3) 
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onde COR e COG são os valores da concentração do elemento químico considerado no 

óleo da rocha reservatório e da rocha geradora, respectivamente. 

o valor de À pode ser inferido por meio do valor do período médio t de migração do óleo, 

da rocha geradora para a reservatório, ou seja: 

À=11t 

Apesar de se saber que o óleo migrou de uma rocha geradora do período Permiano, 

estimado em 250. 106 anos atrás para uma rocha reservatório do período Triássico de 

200. 106 anos, não se pode avaliar em que período o óleo começou a migrar e quanto 

tempo durou esta migração. Embora a geração e migração do óleo seja admitida como 

pós Formação Serra Geral. Assim, não se pode estimar, em valor absoluto, o período 

médio t. O que se pode afirmar é que, após vários intervalos t, o material que iniciou a 

migração já se acomodou quase totalmente na rocha reservatório. 

A aproximação de um sistema fechado utilizado para esta estimativa pode ser 

aperfeiçoada utilizando, como parâmetro, a razão de concentração rocha/óleo de cada 

elemento químico, detectado nas análises, nos compartimentos de geração e 

reservatório. A utilização desta razão é para compensar as diferenças de interações, em 

função da concentração, que podem existir entre as rochas hospedeiras (reservatório e 

geradora) e os óleos que estão contidos nelas. 

Tomando como referência o período médio de migração t, com base nos valores das 

razões entre as concentrações Rocha/Óleo, rG = (CrGI'Coo) na geradora, e rR = (CrR/COR) 

no reservatório, pode-se inferir o tempo de migração de cada elemento químico. Ou seja, 

da equação 5.1 tem-se: 

para perda 

para contaminação 
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Sendo Cr e Co os valores da concentração do elemento químico na rocha e no óleo, 

respectivamente. Os índices G e R se referem-se à geradora e ao reservatório. 

Para a realização dos cálculos com este modelo, utilizaram-se como dados de 

concentração para o compartimento de geração, os valores obtidos no testemunho a 

2619 metros de profundidade, por acreditar, nesta profundidade, estarem isentos de 

influências superficiais, como por exemplo poderiam ocorrer com os afloramentos (ver 

figuras 5.49 e 5.50) 

Para o compartimento de reservatório, os valores da concentração utilizados foram dos 

testemunhos à 37,5; 39,5 e 131,5 m de profundidade, de onde se usou o valor médio. 

Com a finalidade do resultado não depender do valor atribuído a 't , os valores do tempo 

de migração t foram obtidos em unidades de 't, ou seja, tIL. Os resultados constam da 

tabela 5.26. Os valores foram classificados em intervalos de amplitude 't e atribuído um 

sinal negativo aos elementos que sofreram perdas na migração, e positivo, aos que 

sofreram contaminação. Os elementos pertencentes ao mesmo intervalo de tempo estão 

colocados aleatoriamente na seqüência. O número de elementos químicos por intervalo 

de tempo de migração está representado na figura 5.53 
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Tabela 5.26 Perdas e contaminações por intervalo de tempo de migração. 

Perda Contaminação 

Elemento rG = (CrI CO)G rR = (CrI CO)R tp/'t = In(rG f.c/'t = In(rG IrR) 

IrR) 

AI 1728793 3019557 056 ..... 
'r Ce 53266 132995 092 

Cs 66667 11865 -1.73 
K 52195 1190101 313 
La 940741 164393 -1.74 
Sm 75000 537879 1 97 
Ta 3277 78 69414 -1.55 
Ti 160211 26397 -1.80 
Nb 75833 412741 169 
Pr 110000 6404 16 176 
Nd 1454 55 755891 165 
Ba 11051 21382 066 
Eu 12174 49923 1 41 
Hf 5270 15810 1 10 
Mn 8796 73 144588 -1.81 
Ca 455000 32428 -2.64 
Mo 2341079 201335 -2.45 
Sr 1701 39 199428 016 
Y 6061 75278 252 
Lu 1546 23915 274 
Yb 1944 135892 425 
Tm 1 81 10688 408 
Er 3030 500937 511 
Dv 6570 2234 -1.08 
Bi 305 2434 208 
As 4118 6274 042 
Co 276040 35166 -2.06 
Cr 15190 13095 -0.15 
Fe 6194 03 264086 -0.85 
Ga 209150 138504 -0.41 
Na 1264 45 1652 10 027 
Pd 303 1538 162 
Sb 7619 24629 117 
Se 480000 18944 44 1 37 
Th 33987 961593 334 
Zr 9573 131 61 032 
Ni 224 232 003 
V 1053 055 -2.95 
Zn 1416 1049 -0.30 
Cd 005 156 351 
Cu 055 293 167 
Mo 364 295 -0.21 
Rb 5506 305526 402 
Se 263 2348 219 
CI 232 327 034 
U 17 84 1306 -0.31 
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Figura 5.53 Número de elementos por intervalo de tempo de migração 

É importante interpretar as perdas e contaminações. Alguns elementos químicos, 

durante o percurso da migração, podem ter sua concentração reduzida, até atingir a 

rocha reservatório. Esta redução relativa da concentração entre as rochas geradora e 

reservatório, foi designada de perda. 

Por contaminação, entende-se o acréscimo relativo de concentração fruto da 

incorporação de elementos por diversos processos. 
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Pelo modelo proposto e, observando a figura 5.53, pode-se notar que durante o 

processo de migração do óleo houve contaminação para a maioria dos elementos (65%) 

e perda para os restantes, embora uma pesquisa mais detalhada na tabela 5.26 mostre 

que os elementos Ni, Mo, Zn, Cr e Sr, especialmente o Ni, possuem valores próximos 

de zero para a razão (tp1't) , indicando que praticamente não houve perda ou 

contaminação desses elementos. Pelo modelo proposto alguns desses elementos 

podem ser usados para caracterizar o óleo. 

Os elementos V, Ca e Mg são os que mais sofrem perda durante o percurso de 

migração e o Yb, Tm, Er e Rb os que mais se contaminam. 

A interpretação qualitativa dos resultados mostrados na figura 5.53 não é fácil, uma vez 

que elementos de características diferentes encontram-se no mesmo lado da divisão 

entre perda e contaminação, como VeMo (totalmente orgânicos) e Ce,Ta (totalmente 

inorgânicos) no lado de perda. Também elementos classificados num mesmo intervalo 

de tempo não fazem parte integral de nenhum grupamento previamente estudado. 

O resultado obtido para o V está em concordância com a sugestão de Champlin e 

Dunning(39), que diz que durante a migração vertical o seu conteúdo diminui no eixo de 

migração, devido ao retardo dos compostos orgânicos de alto pesos moleculares que o 

elemento está associado. Este retardo é devido a efeitos cromatográficos do complexo 

porfirínico de vanadila, pois o oxigênio ocupando a posição correspondente ao topo da 

pirâmide do complexo pode interagir com o meio, o mesmo não acontece com os 

complexos porfirínicos planares de níquel. 

Assim pelos resultados obtidos, pode-se observar que grupos de elementos migram 

num mesmo período independentemente de suas características químicas em relação 

ao óleo, e a perda ou contaminação do elemento também é um processo que não 

depende exclusivamente das características químicas dos elementos. Isto significa que 

o processo de migração dos elementos nos óleos é regido predominantemente por 

mecanismos geofísicos, tais como aumento de pressão por subsidência, reacomodação 
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das camadas, aumento de temperatura, havendo pequenas alterações por mecanismos 

geoquímicos. 

5.9 - As correlações geoquímicas 

5.9.1- Indicadores das condições químicas do ambiente de deposição 

A escolha de elementos químicos no petróleo tem se tornado uma ferramenta importante 

para estudos geoquímicos relacionados à origem, migração, acumulação, ambiente de 

deposição ,etc. Normalmente, os elementos escolhidos para esses estudos são aqueles 

que estão ligados ao petróleo na forma de complexos solúveis como Ni, V, Co, Mo, Cr, 

Se, Fe, etc. 

o V e o Ni estão presentes nos óleos como simples complexos porfirínicos, complexos 

porfirínicos fortemente ligados à estrutura dos asfaltenos e complexos não porfirínicos. 

Uma fração de V e Ni é incorporada durante a gênese inicial, enquanto outra por 

alterações secundárias(4) relacionadas à biodegradação e aos processos de water 

washing. A incorporação secundária de V e Ni dependerá então das condições do 

ambiente onde ocorrem esses elementos. A concentração desses metais nos óleos 

depende principalmente das condições do ambiente onde o óleo foi gerado como o pH, 

Eh, e concentração salina. 

Em testes de laboratório foi provado por Gulyayeva et aI. (33) que altas concentrações de 

Ca em soluções aquosas inibem a absorção de V (v) pelos asfaltenos dos óleos. A 

pesquisa não foi muito esclarecedora porque sabe-se que o V é complexado pelos 

asfaltenos na forma de V (IV) e não V (v). 

Com o objetivo de verificar a influência de Ca na absorção de V, determinou-se a sua 

concentração na rocha onde o óleo foi extraído bem como a concentração de V no óleo. 

A tabela 5.27 mostra a influência da concentração de Ca nas rochas sobre a 

concentração de V nos óleos. 
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Pode-se ver pela tabela 5.27 que de um modo geral o aumento de concentração do Ca 

nas rochas inibe a absorção de V pelos óleos. Este resultado pressupõe que o Ca das 

rochas é levado para solução aquosa na forma de íons Ca+2. O efeito parece ser 

específico para o V uma vez que a concentração do Ni pouco foi alterada, assim postula

se que há formação de um sal bem insolúvel(33) de V, provavelmente vanadato de cálcio, 

que diminui a concentração de íons VO+2 em solução aquosa. Mesmo que o vanadato 

seja reduzido a vanadito a situação não muda pois o vanadito de cálcio é igualmente 

insolúvel. 

Tabela 5.27 Concentrações de Ni e V nos óleos e Ca nas rochas. 

Amostra Característica Ca V Ni V/Ni NiN 

(~g/g) (~g/g) (~g/g) 

E. O-i rati1 Geradora (Afloramento) 7877 5,8 8,2 0,71 1,4 

E.0-irati3 Geradora (Afloramento) 12037 0,48 4,8 0,10 10 

E.0-cruz13 Geradora (Afloramento) 5090 39 4,4 8,86 0,11 

E.0-cruz14 Geradora (Afloramento) 6375 21 8,3 2,53 0,4 

E. O-i rati-127 Geradora (Afloramento) 28145 0,75 10,3 0,07 14 

E.O-SMS Geradora (7,8 m) 33474 1,6 28 0,06 17 

0- 37.5 Reservatório (37,5 m) 3837 54 10,1 5,35 0,2 

0- 39.5 Reservatório (39,5 m) 3556 53 9,2 5,76 0,2 

0- 131.5 Reservatório (131,5 m) 5722 46 11 4,18 0,2 

0-1MC2 Poço Petr. (1631,5 m) - 1,6 21 0,08 12,5 

E.O- 1TB1 Geradora (2619 m) 17199 1,5 12,7 0,12 8 

- , , 
* Concentraçao de Ca na rocha onde o oleo fOi extraldo 

Segundo Santos Neto(22), o pH do ambiente de deposição das geradoras de afloramento 

estudadas deve ter sido elevado e o Eh baixo. Nestas condições(92), pH na faixa de 6,9 -

8,7, a estabilidade dos íons (Vot2 é representada por uma área bem pequena, num 

diagrama Eh x pH. Contudo parte dos íons (Vot2 ficam indisponíveis para complexação 

devido a formação de VO(OH)2, que não chega a precipitar porque a concentração do 
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metal é muito baixa. No caso do Ni, na mesma faixa, em condições redutoras, o sulfeto 

gerado pelas bactérias(92) não chega a precipitar o Ni+2 , mas as espécies NiS ocorrem 

em meio aquoso e inibem a ligação do Ni+2 com os complexos orgânicos. No entanto, a 

área de estabilidade do Ni+2 é muito mais ampla e de um modo geral a formação de Ni+2 

é favorecida, contribuindo para que a concentração deste metal na forma de metalo

porfirina seja maior que a do (VO(2. 

Em testes de laboratório realizados por Gulyayeva et aI. (33) , nenhuma quantidade 

detectável de V foi absorvida por petróleos, de soluções aquosas com pH maior que 7,5 

, qualquer que fosse a sua composição. Por estes argumentos é de se esperar que a 

razão V/Ni nas amostras de óleos das geradoras apresentem uma razão menor que 1. 

Observando a tabela 5.27 pode-se ver que na maior parte das amostras de rochas 

geradoras, aquelas com alto teores de Ca, a razão V/Ni é menor que 1, corroborando a 

previsão de Santos Neto(22) sobre os valores de pH e Eh do paleoambiente deposicional 

das mesmas. 

A tabela 5.27 também mostra que a razão V/Ni nos óleos das rochas reservatórios são 

praticamente maiores que nos extratos orgânicos das rochas geradoras. Assim, 

supondo que os óleos são de mesma origem, houve modificações nas razões de 

concentrações desses elementos. 

Consultando a tabela 5.4 (página 77), pode-se notar que as amostras de óleo que 

apresentaram relação V/Ni maior que 1 foram aquelas cujas rochas (geradoras e 

reservatórios) continham as argilas minerais montmorillonita e esmectita. É sabido que a 

montmorillonita e outros minerais de argila podem atuar como sítios de metalização para 

porfirinas em sedimentos e que a metalização e desmetalização de porfirinas sobre 

ação da montmorillonita é reversível e dependente da acidez(93). Assim, é possível que a 

montmorillonnita tenha atuado na desmetalização das porfirinas e que na remetalização 

as condições foram mais favoráveis ao V que o Ni. Voltando à tabela 5.27, pode-se ver 

claramente que uma dessas condições foi a concentração relativamente mais baixa de 
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Ca nas rochas reservatório, o que propiciou um aumento relativo de V. Não se deve 

descartar também a possibilidade de absorção do V oriundo das bactérias(34). 

5.9.2- Indicadores da idade do óleo em relação à rocha geradora. 

Muitos estudos geoquímicos(3,10,31) foram realizados utilizando a relação da 

concentração dos elementos V e Ni em óleos crus para a determinação das idades de 

petróleos. Algumas conclusões são altamente conflitantes como as de Hodgson(31) em 

1954 e as de Hyden e Ball(3) . Enquanto o primeiro autor concluiu que a razão V/Ni 

diminuiu com o aumento da maturação, os restantes concluíram que a razão V/Ni 

aumentou com a idade da rocha reservatório. Já Demenkova et aI. e Gilmanshin et ai?) 

em 1975 concluíram que a razão Ni I V não está correlacionada com a idade. 

Conforme estudos realizados por AI-Shahristani e Atyla(10), em 1973, a razão entre V e 

Ni tem um significado especial no estudo sobre a origem do óleo. Razões similares 

podem indicar óleos de origens semelhantes. Esta razão também foi usada por Ball(94) 

para classificar óleos em relação às suas idades. 

Foi sugerido que a razão menor que 1 indica um óleo de idade recente, Terciário por 

exemplo, enquanto uma razão maior que 1 indica um óleo mais velho, como Cretáceo. 

AI-Shahristani e Atyla(42) correlacionaram o valor 1,4 da relação V/Ni a um óleo de 

reservatório de idade eocênica e 4,2 a um óleo de reservatório de idade cretácea. 

Para comparar o tempo geológico consultar a tabela de tempo geológico no Glossário do 

Anexo 5. 

A tabela 5.27 mostra que a razão V/Ni no extrato orgânico da rocha geradora E.0-2TB1 

é menor que 1 indicando um óleo de idade recente, segundo AI-Shahristani e Atyla(42) , 

no entanto é sabido que esta amostra pertence à Formação Irati de idade Permiana. Por 

outro lado as amostras de óleo (0-37,5 , 0-39,5, 0-131,5) nos arenitos com uma razão 

média V/Ni em torno de 5 sugere uma idade anterior ao Terciário. 
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Deve-se observar no entanto que a relação V/Ni no óleo depende do ambiente de 

deposição, da rocha hospedeira, do pH, do Eh, salinidade,etc, de modo que a correlação 

V/Ni com a idade do petróleo deve ser um fator altamente dependente das condições da 

região estudada e conclusões obtidas a partir de extrapolação de resultados obtidos em 

outras áreas são arriscadas. A utilização de V e Ni como índices geoquímicos para 

óleos, segundo Gulyayeva(33} em 1967, pressupõe que esses elementos tenham sido 

originários exclusivamente da matéria orgânica que gerou o petróleo e interações 

durante a migração desviam a razão V/Ni. Sabe-se que os óleos estudados sofreram 

uma série de modificações em seu conteúdo, alterando a razão V/Ni de modo que, neste 

caso, não se deve usar a relação V/Ni como indicador da idade do óleo. 

5.9.3- Indicadores do ambiente de deposição 

Filby(93} em 1994, mostrou uma classificação elaborada por Barwise que utiliza a relação 

de concentração NiN em óleos crus para definir as possíveis condições do ambiente 

onde foram depositadas as rochas geradoras. Esta classificação, embora baseada em 

observações experimentais de óleos de várias bacias, é consistente com modelo Eh-pH 

proposto por Lewan(92}. A tabela 5.28 mostra a classificação do ambiente de deposição 

baseada na relação NiN. 

Tabela 5.28 Classificação do ambiente de deposição segundo Barwise(93). 

Classe Matéria Ambiente de Concentração Concentração Razão 

de orgânica do deposição da de S no óleo total de V e Ni NiN 

óleo querogênio rocha geradora 

Carbonato 

A Fitoplanct./bact. marinho; outros Alto > 50 Ilglg < 0,5 

não siliclásticos 

B Fitoplanct./bact. Siliclásticos Moderado 1-10 Ilglg < 0,5 

marinho 

C Fitoplanct./bact. Lacustre Baixo < 10 Ilglg > 2-10 

D Plantas terrest. Não Marinho Baixo < 5 Ilglg >5 

E Plantas terrest. Não Marinho Baixo < 5 Ilglg >5 
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Embora o enxofre não tenha sido determinado nas amostras, sabe-se(50) que o seu teor 

varia de médio a alto (2 a 3 %). A quantidade de enxofre, por si só, é um fator bem 

discriminatório que tipifica os óleos nas classes A ou 8, concordando com os dados da 

literatura(22) . 

Consultando as tabelas 5.27 e 5.28 pode-se ver que baseado na relação NiN, a 

classificação falha para a maioria das geradoras. O desvio da classificação mostra que o 

óleo sofreu alterações na sua relação original NiN e esses dois elementos, nessa 

situação, não podem ser utilizados como indicadores do ambiente de deposição. 

Jones et aI. (95) em 1994 fizeram comparações de vários índices geoquímicos para 

interpretação de condições paleoredox em mudsfones (Iamito), localizadas em 

formações da Noruega e da Inglaterra, no mar do Norte. De vários índices estudados e 

selecionados por Jones deve-se destacar as razões UfTh e VIer. A razão UfTh pode ser 

usada como um indicador redox porque o U e Th normalmente são encontrados em 

componentes orgânicos associados a minerais pesados e argilas. Em condições 

oxidantes, o urânio se apresenta na forma de U+6 que é solúvel, porém em meio redutor 

a forma mais estável é o U+4 que é insolúvel e pode ser mais fixado do que o Th no 

sedimento. Assim, em condições mais redutoras, maior será a relação UfTh. 

A razão V/Cr tem sido sugerida para o uso de índice da paleo-oxigenação em diversos 

estudos(95). O Cr normalmente é incorporado nos detritos clásticos de sedimentos, e 

pode substituir o AI das argilas, ser absorvido ou ocorrer como cromita. O V, em 

contraste, pode estar ligado à matéria orgânica pela incorporação de y+4 nas porfirinas, 

e é concentrado em sedimentos depositados sob condições redutoras. Valores da razão 

V/Cr >2 são interpretados como deposição em um ambiente anóxico, com H2S presente 

na camada de água que cobre os sedimentos. Valores de V/Cr < 2 são indicativos de 

condições mais oxidantes e V/Cr == 1 sugerem que a interface O2 - H2S está dentro do 

sedimento. 
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A tabela 5.29 mostra a razão de concentração Urrh e V/Cr nas rochas geradoras 

estudadas. 

Tabela 5.29 razão de concentração Urrh e V/Cr nas geradoras. 

Prof.(m) Amostra U (Jlg/g ) Th (Jlg/g ) Urrh V (Jlg/g Cr (Jlg/g ) V/Cr 

0,0 R-irati 1 4,4 18 0,24 136 78 1,74 

0,0 R-irati3 1,0 21 0,05 101 68 1,49 

0,0 R-cruz13 13 11 1,18 88 30 2,93 

0,0 R-cruz14 16 9,3 1,72 163 40 4,08 

0,0 R-irati127 6,8 2,1 3,24 98 15 6,53 

7,8 R-SMS 9,8 8,2 1,20 149 31 4,81 

2619,0 R-1TB1 0,61 0,26 2,35 15 5,2 2,88 

Pelos resultados apresentados na tabela 5.29, pode-se ver que ambos índices apontam 

os sedimentos da geradora R-lrati127 como depositado em condições mais redutoras e 

os sedimentos da geradora R-irati3 como depositado em condições menos redutoras. 

Da tabela 5.29 pode-se retirar os valores calculados do índice Urrh e colocá-los em 

ordem crescente de condições mais redutoras de deposição dos sedimentos : R-irati3, 

R-lrati1, R-Cruz13, R- SMS, R-Cruz14, R-2TB1 e R-lrati127. De modo semelhante, o 

índice V/Cr fornece a seguinte ordem: R-irati3, R-irati1, R-2TB1, R-cruz13, R-cruz14, R-

SMS e R-lrati127. 

Por esses resultados pode-se concluir que esses dois índices apresentam resultados 

bem parecidos às condições paleo-redox de deposição dos sedimentos. É interessante 

observar que embora a maioria das amostras sejam afloramentos e assim, após a 

deposição, sujeitas durante muito tempo à condições oxidantes, o registro das condições 

da deposição original ficou preservado. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

1- As duas principais técnicas analíticas aplicadas neste trabalho, AAN e ICP-MS, 

mostraram-se confiáveis, sensíveis e apropriadas para a determinação dos elementos, 

tanto nas rochas como nos óleos e extratos orgânicos, e podem ser consideradas 

técnicas que se complementam. 

2- A grande parte dos elementos presentes nos óleos e extratos orgânicos apresentou 

valores de concentração bem descritos por uma distribuição log-normal, mostrando, 

assim pouca contribuição de origem antropogênica. Os elementos V, Mo, Cu e Co 

apresentam valores de concentração descritos pela superposição de 2 distribuições log

normal, provavelmente devido às suas origens e capacidade química de se ligar 

organicamente aos compostos. 

3- A concentração de vários elementos nos extratos das geradoras amostradas em 

afloramento pode ter sido aumentada em relação à de subsuperfície (2-TB1) devido a 

maiores interações causadas durante o processo de movimentação das camadas. 

Também a concentração dos elementos nos óleos das rochas reservatórios foi maior 

que no extrato da geradora 2-TB1, contudo num grau bem menor que o das geradoras 

de afloramento. Neste caso é mais provável que a causa do aumento seja a retirada 

direta de alguns elementos da própria rocha reservatório, facilitada por condições físico

químicas favoráveis, tais como pH e Eh. 

4- O elemento vanádio deve ter sido absorvido da rocha reservatório pelo óleo num 

processo bem efetivo, pois as concentrações desses elementos nas rochas (sem o óleo) 

são menores nas profundidades correspondentes à localização dos óleos. Este processo 

parece ter sido bem eficaz para o V e menor para os outros elementos. 
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5- Altas concentrações de Ca nos sedimentos vistos em reservatórios ou geradoras 

inibem a absorção de V pelos óleos. 

6- Os resultados da razão V/Ni fornecem fortes indícios de que as argilas minerais 

montmorillonita e esmectita ajudaram no processo de metalização/remetalização, 

aumentando ou diminuindo a razão em função das condições mais ou menos 

adequadas para absorção de V ou Ni. As correlações envolvendo V e Ni não 

apresentaram resultados confiáveis para os índices de idade do óleo e ambiente de 

deposição, isto indica que, caso tenha havido uma relação V/Ni do material orgânico 

original esta relação foi alterada. 

7- As razões de concentração Urrh e V/Cr mostraram coerência como índices de 

condição paleo-redox. Das geradoras estudadas pode-se afirmar que os sedimentos da 

R-lrati127 foram depositados em condições mais redutoras enquanto os sedimentos da 

geradora R-irati3 o foram em condições menos redutoras. 

8- A composição da rocha hospedeira parece ser o fator principal para caracterizar as 

amostras de óleo, uma vez que óleos supostamente da mesma origem, mas 

encontrados em rochas reservatório diferentes, ficaram em grupos diferentes. 

9- Os elementos nos óleos e extratos orgânicos estão divididos em dois grandes grupos: 

um grupo provavelmente oriundo diretamente das rochas como K,Al,Ti, Mg,etc. e outro, 

de elementos que podem ter contribuição também de natureza orgânica como V,Cu, Mo, 

Co, Ni conforme mostrou a análise dos componentes principais. 

10- O uso de coeficientes orgânicos para corrigir as ligações orgânicas dos elementos 

com os óleos e extratos orgânicos pouco modificou qualitativamente a análise estatística 

de agrupamentos. 

11- Dos 46 elementos estudados, a análise fatorial separou os elementos Ni, Zn, V, Pd, 

Co, Ga, Mn e Cu, que podem ser usados em conjunto como elementos discriminadores 
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das amostras; conforme ficou demonstrado ao utilizar esses elementos para separar as 

amostras estudadas em dois grupos: um, de óleos de rochas reservatórios e outro de 

extratos orgânicos de geradoras juntamente com o óleo do poço 1 MC2. Os óleos das 

rochas reservatório da Formação Pirambóia (0-37,5; 0-39,5 e 0-131,5) devem ter 

sofrido um processo de biodegradação diferente do óleo 0-1MC2 da Formação Rio 

Bonito (1 MC2) pois ficaram em grupos diferentes. 

12- Pelo modelo proposto de migração do óleo, grupos de elementos migram num 

mesmo período independentemente de suas características químicas em relação ao 

óleo e a perda ou contaminação do elemento constitui um processo regido 

predominantemente por mecanismos geofísicos e pouco depende das suas 

características químicas. 
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Anexo 1 

Tabela A1.1, Identificação de alguns compostos do cromatograma da figo 2.10 a 

Núm. Composto Fórmula P.M. 

12 18a(H)-22,29,30-trisnorneohopano (Ts) C27H46 370 

14 17a(H)-22,29,30-trisnorhopano (Tm) C27H46 370 

19 17 a(H)-C29desmetilado no anel AlB C29H50 398 

20 17 a(H) ,21 P(H)-30-norhopano C29HSO 398 

22 17 a(H),21 P(H)-30-hopano C3QHs2 412 

23 17P(H),21a(H)-30-moretano C3QH S2 412 

24 17 a(H), 21 P( H)-30-homohopano (225) C31H54 426 

25 17a(H),21P(H)-30-homohopano (22R) C31 H54 426 

26 Gamacerano C3QH S2 412 

27 17P(H),21a(H)-30-homomoretano C31H54 426 

28 17 a(H) ,21 P(H)-30 ,31-bishomohopano (225) C32H56 440 

29 17 a(H),21 P(H)-30,31-bishomohopano (22R) C32H56 440 

30 17P(H) ,21 a(H)-30,31-bishomomoretano C32H56 440 

31 17 a(H),21 P(H)-30,31 ,32-trishomohopano (225) C33H58 454 

34 17 a(H), 21 P(H)-30, 31,32, 33-tetrakishomohopano (22s) C34H6Q 468 

35 17 a(H) ,21 P(H)-30,31 ,32, 33-tetrahomohopano (22R) C34H6Q 468 

37 17 a(H) ,21 P( H )-30,31 ,32,33, 34-pentakishomohopano (225) C3SH62 482 

:, 38 17 a(H) ,21 P(H)-30,31 ,32,33,34-pentakishomohopano (22R) C3sH62 482 
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Tabela A 1.2 Concentrações médias dos elementos na crosta terrestre(1) e nas amostras 

usadas nas figuras 5.2-5.4. 

ELEMENTO CROSTA TERRESTRE\I, ROCHAS ESTUDADAS ÓLEOS ESTUDADOS 
z (flg/g ) (flg/g ) (flg/g ) 
1 H 1400 
3 He 20 
4 Se 2,8 
5 S 10 
6 C 200 
7 N 20 
8 O 466000 
9 F 625 

11 Na 28300 6174 ± 5983 24,8 ± 13,2 
12 Mg 20900 15651 ± 24480 2,08 ± 1,42 
13 AI 81300 40066 + 24121 6,74 + 7,13 
14 Si 277200 
15 P 1050 
16 S 260 
17 CI 130 217 ± 87 101 ± 84 
19 K 25900 14347 ± 5481 4,94 ± 5,67 

20 Ca 36300 7243 ± 8318 34± 51 
21 Se 22 7.48 ± 6,10 0,0074 ± 0,0086 
22 Ti 4400 5450 ± 10759 5,27 ± 3,14 
23 V 135 140 + 151 15 ± 17 
24 Cr 100 24,7 ± 19,2 2,2 ±4,6 
25 Mn 950 599 ± 1284 0,32 ± 0,28 
26 Fe 50000 21795 ± 18291 94±85 
27 Co 25 10,5 ± 10,0 0,18 ± 0,26 
28 Ni 75 29,7 + 9,1 8±5 
29 Cu 55 22,5 ± 25,8 5,5 ±6,5 
30 Zn 70 80+47 7,6± 6,5 
31 Ga 15 9,6 + 7,6 0,0042 ± 0,052 
32 Ge 1,5 
33 As 1,8 8,2 ± 15,9 0,47 ± 0,49 
34 Se 0,05 1,6 ± 1,2 0,57 ± 0,93 
35 Sr 2,5 
37 Rb 90 66+55 0,093 ± 0,110 
38 Sr 375 110 ± 76 0,23 ± 0,27 

39 Y 33 17,1 ± 31,7 0,052 ± 0,064 
40 Zr 165 58+41 1,2 ± 1,6 
41 Nb 20 5,7± 5,7 0,0027 ± 0,0029 
42 Mo 15 15,6 ± 34,4 2,9 ± 6,9 
44 Ru 0,01 
45 Rh 0,005 
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Tabela A1.2 (continuação) 

ELEMENTO CROSTA TERRESTRE ROCHAS ESTUDADAS ÓLEOS ESTUDADOS 
Z (ggtg) (Jlg/g) (Jl9/g ) 
46 Pd 0,01 0,75 + 1,39 0,17 ± 0,30 
47 Ag 0,07 
48 Cd 0,20 1,1 +4,9 0,066 + 0,058 
49 In 0,10 
50 Sn 2 
51 Sb 0.20 0,69 ± 0,78 0,0660 ± 0,0062 
52 Te 0,01 
53 I 0,5 
55 Cs 3 3,5 ± 4,8 0,042 ± 0,049 
56 Sa 425 528 + 350 2,39 + 1,36 
57 La 30 31,1 ± 18,4 0,010 ± 0,008 
58 Ce 60 54,5 ± 36,2 0,052 ± 0,043 
59 Pr 8,2 4,1 ±4,3 0,0012 ± 0,0014 
60 Nd 28 16,8 ± 19,9 0,0045 ± 0,0054 
62 Sm 6 5,1 ±4,O 0,0014 ± 0,0022 
63 Eu 1,2 0,86 ± 0,86 0,0039 ± 0,0045 
64 Gd 5,4 
65 Tb 0,9 
66 Dy 3 5,8 ± 6,3 0,19 ± 0,17 
67 Ho 1,2 
68 Er 2,8 1,9 + 3,2 0,0097 ± 0,0160 
69 Tm 0,5 0,27 ± 0,43 0,0039 ± 0,0036 
70 Yb 3,4 1,7 ± 2,5 0,021 ± 0,022 
71 Lu 0,5 0,26 + 0,40 0,0024 ± 0,0025 
72 Hf 3 7,5 ± 8,4 0,019 ± 0,028 
73 Ta 2 2,4 ± 2,4 0,006 ± 0,007 
74 W 1,5 
75 Re 0,001 
76 Os 0,005 
77 Ir 0,001 
78 pt 0,01 
79 Au 0,004 
80 Hg 0,08 
81 TI 0,5 
82 Pb 13 
83 Si 0,2 0,14 + 0,20 0,0025 ± 0,0022 

90 Th 7,2 6,2 + 5,6 0,061 ±O,130 

92 U 1,8 3,0 ± 4,4 0,052 ± 0,082 



157 

Tabela A 1.3 Concentração média dos elementos nos óleos e nos extratos orgânicos 

das geradoras usada na figura 5.51. 

Elem. Oleo Extrato orgânico Elem Oleo Extrato orgânico 

(Reservatórios) (Geradora) (Reservatórios) (Geradora) 

Ilg/g Ilg/g Ilg/g Ilg/g 

AI 9,3 ± 5,1 26±4 Y 0,087 + 0,107 0,044 + 0,005 
K 11,9±7,8 18 ± 3 Yb 0,022 ± 0,029 0,016 ± 0,002 

Mg 5,3 ± 3,0 6,4 ± 0,9 Zr 4,2 +2,5 0,39 + 0,05 
Ba 6,2 ± 1,4 3,0 ±0,5 CI 54,3 ± 17,2 98 ± 10 
Ce 0,14 ± 0,08 0,27 ± 0,04 Co 0,58 + 0,56 0,056 ± 0,010 
Cs 0,038 ± 0,004 0,014 ± 0,002 Cr 1,7 + 2,2 0,23 + 0,05 
Dy 0,19 ± 0,07 0,30 ± 0,05 Fe 28,3 ± 7,7 29±5 
Eu 0,006 ± 0,007 0,0046 ± 0,0006 Na 23,3 ± 10,6 38± 5 
Hf 0,115 ± 0,087 0,017 ± 0,003 Ni 10,1±0,9 12,7 ± 1,5 
La 0,066 ± 0,046 0,009 ± 0,002 Sb 0,014 ± 0,015 0.07 ± 0,01 
Mn 0,27 ± 0,13 1,7±0,3 Sc 0,0010 ± 0,0004 0,0025 ± 0,0005 
Ta 0,027 ± 0,007 0,024 ± 0,005 V 51,O±4,3 1,5 ± 0,2 
Ti 28,3 ±4,O 37±7 Zn 3,97 ± 0,95 2,9 ± 0,7 
Bi 0,0064 ± 0,0050 0,0051 ± 0,0007 As O,25±0,10 0,34 ± 0,04 
Ca 30,6 ± 8,5 8,4 ± 1,2 Ga 0,04 ± 0,02 0,0051 ± 0,0007 
Er 0,027 + 0,040 0,0110 ± 0,001 Mo 11,1 ± 14,1 0,13 ± 0,02 
Lu 0,0071 + 0,0063 0,0023 ± 0,0003 Pd 0,55 ± 0,74 0,20 ± 0,03 
Nb 0,0103 + 0,0102 0,008 ± 0,001 Cd 0,112 ± 0,081 0,09 ± 0,01 
Nd 0,013 + 0,007 0,0055 + 0,0008 Cu 16.4 + 13,1 6.9 ± 0,9 
Pr 0,0033 + 0,0016 0,0020 + 0,0003 Rb 0,039 + 0,043 0,13 ± 0,02 
Sm 0,0031 + 0,0014 0,0016 + 0,0002 Se 0,23 + 0,29 0,16 ± 0,02 
Sr 0,27 + 0,29 0,064 + 0,009 Th 0,201 + 0,345 0,0051 ± 0,0007 
Tm 0,0082 + 0,0069 0,016 ± 0,002 U 0,16 ± 0,19 0,036 ± 0,005 



158 

Anexo 2 

Teste-r para erros (outliers) 

o teste examina a homogeneidade de N simples dados Xi de uma série. O teste não é 

necessário para N ~8 se o maior desvio absoluto Vi s; 2 I s I. 

Xm = média, s= desvio padrão 

Com N ~3 , calcula-se o maior desvio absoluto: I Vi I = IXi-Xml 

Teste do valor de ri 

Critérios para decisão: 

Valores de referência (tabela) : Integral da distribuição r em função do grau de liberdade 

f, (f = N-2) , com probabilidades estatísticas p= 95, 99 ou 99,9 %. 

De acordo com os valores obtidos de ri, tem-se : 

n < r (95): Erro não determinado 

r (95) s ri < r (99): Xi provavelmente é um erro 

r (99) s;n < r (99,9): Xi é um erro significante 

ri ~ r (99,9): Xi é um erro altamente significante 

Neste trabalho as determinações foram desprezadas quando o valor correspondente de 

ri foram superiores a r (95). 
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Anexo 3 

Análise de agrupamentos(96) 

Método de agrupamento é o nome genérico de uma variedade de procedimentos que 

podem ser utilizados para criar um sistema de classificação. Estes procedimentos, 

empiricamente, formam grupamentos ou grupo de entidades altamente similares. Mais 

especificamente, é um procedimento estatístico de análise multivariada que se inicia 

num conjunto de dados contendo informações sobre amostras dos objetós e buscam 

reorganizá-los em grupos relativamente homogêneos. 

Para expressar a similaridade, são utilizados coeficientes ou medições de aderência à 

classificação, tais como coeficientes de correlação, distância entre as medições, 

coeficientes de associações e medições probabilísticas de similaridade. O método de 

hierarquia aglomerativa é um dos mais utilizados e permite construir gráficos, 

denominados de Dendogramas, que permitem ilustrar a disposição e a hierarquia dos 

grupamentos. 

Componentes Principais(80) 

A análise dos componentes principais é a técnica estatística que transforma linearmente 

um conjunto de variáveis num outro conjunto de variáveis não correlacionadas, 

substancialmente menor, mas que explica as informações com muito maior nitidez que o 

conjunto original de variáveis. 

Análise Fatorial(97) 

A análise dos fatores supõe que as variáveis observadas são combinações de alguns 

fatores especiais, únicos ou comuns a duas ou mais variáveis. Os fatores comuns são, 

obviamente, em número menor que o número de variáveis observadas e contribuem 

para a covariância entre estas variáveis. 
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o objetivo da análise pelos componentes principais é semelhante entre estas duas 

técnicas. A análise pelos componentes principais, decompõe a variância total, não 

enfatiza nenhum modelo estatístico das variáveis observadas e busca explicar a sua 

variação total baseada nas propriedades da máxima variância dos componentes 

principais. 

A análise fatorial enfatiza o modelo estatístico de partição da variância total numa única 

e comum variância e focaliza a explicação desta variância, ao invés da variância total, 

nas variâncias observadas, baseada num número pequeno de fatores. Busca a 

decomposição da matriz de correlação reduzida, tal que a matriz diagonal das variâncias 

seja associada às variáveis. 

A vantagem de utilizar a análise por componentes principais na análise de 

agrupamentos é permitir construir gráficos dos escores dos componentes e, visualmente, 

achar os agrupamentos, ver se são homogêneos e bem distintos. 

Definições: 

Análise de Agrupamentos 

Agrupamento hierárquico: os objetos são classificados em grupos e em diferentes 

etapas, de modo hierárquico, produzindo uma árvore de classificação. 

Matriz de proximidade: uma matriz formada a partir da distância euclidiana entre os 

objetos. 

Método: 

o Wards method calcula primeiro a média para cada variável dentro de cada 

conglomerado. Estas distâncias são somadas para todos os casos. Em cada passo, os 
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dois clusfers que se fundiram são aqueles que resultam no menor incremento da soma 

total do quadrado dentro da distância do conglomerado. 

Medida: de intervalo (variáveis que representam medidas) 

Método de padronização: Z-scores , padroniza pelos z-scores. 

Análise Fatorial 

Método: 

Componentes Principais: As variáveis são combinações lineares de fatores 

Rotação dos Fatores: varimax simplifica a interpretação dos fatores, minimiza o número 

de variáveis que tem alta carga de um fator, e isto facilita a interpretação dos fatores. 

Matriz de Fatores: uma matriz contendo os coeficientes ou cargas usadas para 

expressar a variável em termos de fatores. 

Escores da Regressão: tem uma média de zero e a variância igual à correlação múltipla. 
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Tabela A3.1 Componentes principais, com coeficientes orgânicos, usados na fig.5.46. 

Elemento Componente 1 Componente 2 Elemento Componente 1 Componente 2 

AI 0,947 -0,212 Mo -0,209 O,5n 

As -0,304 -0,754 Na 0,390 -0,671 

Ba -0,078 0,386 Nb 0,526 -0,035 

Bi -0,050 0,179 Nd 0,952 -0,023 

Ca 0,974 -0,116 Ni -0,224 0,123 

Cd 0,672 0,423 Pd -0,039 0,578 

Ce 0,591 -0,625 Pr 0,930 -0,112 

CI 0,807 -0,264 Rb 0,884 -0,088 

Co -0,254 0,431 Sb 0,915 -0,158 

Cr 0,955 -0,047 Se 0,682 -0,499 

Cs 0,264 0,105 Se -0,282 -0,637 

Cu -0,207 0,701 Sm 0,942 0,004 

Dy 0,763 -0,421 Sr 0,855 0,002 

Er 0,819 0,298 Ta -0,216 -0,168 

Eu -0,078 -0.097 Th 0,302 0,538 

Fe -0,169 -0,640 Ti 0,853 -0,153 

Ga -0,343 -0,564 Tm 0,665 0,323 

Hf 0,026 0,707 U 0,139 0,243 

K 0,983 -0,129 V -0,257 O,4n 

La 0,745 0,158 Y 0,679 0,062 

Lu 0,840 0,346 Yb 0,820 0,293 

Mg 0,710 0,283 Zn 0,506 -0,588 

Mn -0,074 -0,545 Zr 0,134 0,729 
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Tabela A3.2 Componentes principais, sem coeficientes orgânicos, usados na fig.5.47. 

Elemento Componente 1 Componente 2 Elemento Componente 1 Componente 2 

AI 0,951 -0,202 Mo -0,219 0,529 

As -0,292 -0,751 Na 0,404 -0,653 

Sa -0,082 0,393 Nb 0,524 -0,019 

Si -0,049 0,507 Nd 0,952 -0,004 

Ca 0,976 -0,107 Ni -0,225 0,139 

Cd 0,666 0,402 Pd -0,050 0,617 

Ce 0,601 -0,612 Pr 0,931 -0,091 

CI 0,812 -0,266 Rb 0,885 -0,065 

Co -0,260 0,376 Sb 0,918 -0,139 

Cr 0,941 -0,023 Se 0,691 -0,498 

Cs 0,260 0,113 Se -0,272 -0,641 

Cu -0,195 0,721 Sm 0,942 0,017 

Dy 0,770 -0,413 Sr 0,854 0,013 

Er 0,814 0,325 Ta -0,214 -0,168 

Eu -0,074 -0,094 Th 0,292 0,585 

Fe 0,157 -0,615 Ti 0,856 -0,141 

Ga -0,335 -0,560 Tm 0,660 0,347 

Hf 0,016 0,744 U 0,135 0,252 

K 0,985 -0,113 V -0,266 0,473 

La 0,741 0,182 Y 0,679 0,008 

Lu 0,833 0,383 Yb 0,815 0,323 

Mg 0,706 0,263 Zn 0,517 -0,588 

Mn -0,064 -0,534 Zr 0,122 0,703 
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Tabela A3.3 Escores dos fatores 1 e 2 para as amostras de óleo, usados na figura 5.48. 

Amostra Fator 1 (escore) Fator 2 (escore) 

0-37.5 1,90420 -0,45851 

0-39.5 1,88490 -0,06665 

<,' 0-131.5 0,39428 -0,15566 

E.0-2TB1 -0,56651 -0,45355 

0-1MC2 -0,63542 -1,15254 

E.0-lrati1 -0,85265 0,45963 

E.0-lrati3 -0,47895 0,41553 

E.0-Cruz13 -0,18558 2,20098 

E.0-Cruz14 -0,24288 1,0234 

E.0-lrati-127 -0,34112 -0,51349 

E.O-SMS -0,88026 -1,29914 



Tabela A3.4 Matriz de correlação dos elementos nas amostras de óleos e extratos 

Orgânicos. 

Correlation Matrix: 

AI As Ba Bi Ca Ca Ce 

AI 1.00000 
As -.17117 1.0000e 
Ba -.08870 -.3765C 1.00000 
Bi -.14945 -.31901 .60900 1.00000 
Ca .96305 -.19401 -.08976 -.13857 1.00000 
Cd .60486 -.41605 .12311 -.08841 .67601 1.00000 
Ce .63939 .5305: -.54445 -.35417 .66389 .21563 1.00000 
C1 .83008 -.14768 -.15274 -.39476 .84697 .51167 .53584 
Co -.27346 -.04259 .22408 -.19695 -.18167 .42659 -.25264 
Cr .85048 -.14346 -.19108 -.15993 .93705 .68051 .66881 
Cs .35384 -.22613 -.00942 .22163 .23339 .06369 .06547 
Cu -.28939 -.2353': .15947 .25711 -.28103 .31368 -.45232 
Dy .75559 .26853 -.40610 -.39048 .81091 .44960 .86910 
Er .64654 -.32688 -.18109 .07492 .75031 .67334 .41523 
Eu .03038 .1556--; .51220 .31612 .03074 .16656 -.05442 
Fe -.00996 .65476 .24231 .14671 -.06594 -.37482 .23984 
Ga -.27145 .90241 -.57119 -.29984 -.23928 -.41763 .48401 
Hf -.26427 -.35422 .08495 .57313 -.11651 .05878 -.23818 
K .97287 -.18634 -.06589 -.08636 .98184 .65484 .64758 
La .68436 -.40682 .49115 .34058 .72271 .48456 .24122 
Lu .64647 -.43798 -.07856 .27162 .74263 .53369 .37831 
Mg .66175 -.3190': -.03873 -.16206 .70568 .95028 .36200 
Mn -.01398 .56123 -.36917 -.16951 -.05470 -.13621 .46813 
Mo -.23077 -.17335 .16557 -.14426 -.16813 .52051 -.36557 
Na .51703 .48285 -.18682 -.20986 .40227 -.09598 .67910 
Nb .59897 -.29768 .00959 .19564 .50249 .14848 .26152 
Nd .95852 -.3339' -.00553 .05280 .94105 .58642 .52072 
Ni -.18273 -.3150': .47908 .48114 -.18957 -.14465 -.46346 
Pd -.27607 -.2191--; -.15002 .40659 -.19353 -.01513 -.23471 
Pr .96501 -.23379 -.00129 .06388 .93319 .55072 .57292 
Rb .93758 -.29901 .05911 .11673 .84957 .52884 .45876 
Sb .96247 -.23621 -.08521 .01559 .89626 .55301 .57799 
Se .70159 .28231 -.46009 -.50269 .75646 .32641 .83141 
Se -.17955 .920r -.54628 -.40040 -.16647 -.31789 .55109 
Sm .91561 -.4067:' -.03077 -.04253 .94912 .61212 .48220 
Sr .81326 -.4475: -.02655 -.04756 .86878 .47480 .41045 
Ta -.20021 .20585 -.38674 -.11540 -.18488 -.32147 .08123 
Th .07743 -.26946 -.04250 .46457 .15433 .21498 -.03680 
Ti .83620 .04631 -.03221 -.06084 .86312 .71534 .72247 
Tm .46142 -.41048 -.23379 .12829 .55094 .57057 .33320 
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Al As Ba Bi Ca Cd Ce 

U -.04911 -.17233 .10286 .26989 .12491 .07163 .13642 
V -.43309 .15438 -.06920 .16494 -.26501 .13414 -.05303 
Y .57561 -.24585 .08488 -.12295 .58986 .36324 .23224 
Yb .60022 -.36902 -.08177 .12082 .73003 .54489 .39262 
Zn .56971 .42230 -.26590 -.47742 .56267 .10075 .70219 
Zr -.00217 -.30463 .14006 .04591 .12381 .71961 -.16168 

C1 Co Cr Cs Cu Dy Er 

C1 1.00000 
Co -.28876 1.00000 
Cr .81850 -.18983 1.00000 
Cs -.04446 -.03298 -.00799 1.00000 
Cu -.42007 .48773 -.15266 .1l405 1.00000 
Dy .70687 -.22255 .87983 -.12899 -.32359 1.00000 
Er .62077 -.19573 .89081 -.00470 .18068 .65307 1.00000 
Eu -.06100 .11569 -.02829 -.26090 -.0l419 .04375 -.09054 
Fe -.04476 -.29127 -.10063 -.25334 -.33529 .17606 -.28480 
Ga -.22651 .00565 -.15287 - .13609 - .11031 .19379 -.21518 
Hf -.32266 .03873 .07628 .01828 .50832 -.18547 .41408 
K .84984 -.27945 .93823 .20540 -.23725 .81103 .77662 
La .47864 -.04731 .59007 .36709 -.19591 .34512 .43637 
Lu .49194 -.25528 .80917 .26911 .08053 .53159 .89520 
Mg .47824 .33024 .71298 .08722 .23737 .58133 .66091 
Mn .11618 -.29145 .01872 -.36169 -.32486 .21963 -.05083 
Mo -.22327 .88594 -.13445 -.01683 .72687 -.24550 .00315 
Na .36389 -.34348 .30337 .31208 -.41545 .48092 .01256 
Nb .26515 -.23017 .24415 .90044 -.22417 .09l55 .l4579 
Nd .73162 -.28177 .81698 .49587 -.20273 .63368 .68948 
Ni -.06823 -.24369 -.27162 -.18521 -.18471 -.40912 -.16281 
Pd -.27195 -.14710 .06052 -.08302 .63880 -.12504 .46959 
Pr .72526 -.30510 .79498 .50453 -.23611 .64491 .64669 
Rb .68738 -.38476 .70908 .49732 -.16902 .54474 .59738 
Sb .71220 -.39195 .78120 .41389 -.24029 .67531 .64307 
Se .68337 -.22631 .79829 -.12227 -.43730 .96584 .52800 
Se -.08597 .05234 -.11084 -.l4838 -.18707 .22290 -.23251 
Sm .85361 -.27057 .85690 .305l4 -.30996 .63126 .73311 
Sr .80938 -.28478 .76092 .30058 -.43364 .52559 .62459 
Ta -.39507 -.07513 - .l4888 -.01088 -.06503 .12294 -.16537 
Th .00549 -.22233 .36891 .03434 .58231 .12750 .71112 
Ti .68343 -.07843 .87181 .03066 -.11700 .82505 .70487 
Tm .39983 -.22619 .69761 -.10285 .06957 .50005 .81691 
U -.14854 .19907 .13559 .03338 -.21568 .04848 .08725 
V -.49179 .62210 -.10577 -.04142 .58738 -.14565 .09012 
Y .61933 -.24772 .68950 -.07798 .02532 .55339 .61713 
Yb .57630 -.22254 .86815 -.01750 .03741 .62897 .91716 
Zn .49947 -.18761 .57749 -.05502 -.37310 .81665 .24908 
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Cl Co c.:: Cs cu Dy Er 

Zr -.08281 .77350 .21577 .04445 .76009 .00327 .39623 

Eu Fe Ga Hf K La Lu 

Eu 1.00000 
Fe .68706 1.00000 
Ga .00418 .42166 1.00000 
Hf -.31568 -.42848 - .11927 1.00000 
K .04l75 -.01687 -.27275 -.10991 1. 00000 
La .06170 -.04767 -.53075 .l3556 .70537 1.00000 
Lu -.25754 -.36981 -.31782 .55410 .74865 .65888 1.00000 
Mg .12600 -.34109 -.34987 -.00504 .69489 .43916 .54190 
Mn .02838 .27353 .43548 -.25567 .01574 -.31471 -.20744 
Mo .l7986 -.33656 -.05611 .09070 -.22641 -.19055 -.17824 
Na -.23466 .31547 .24590 -.35337 .45278 .35392 .l3163 
Nb -.26830 -.23116 -.27208 -.05612 .47325 .61316 .44516 
Nd -.01429 -.11275 -.35987 -.05781 .93824 .772l3 .77118 
Ni .61049 .29031 -.30762 -.10378 -.18056 -.04396 -.21839 
Pd -.27012 -.31402 .02650 .84799 -.l3176 -.21046 .43326 
Pr .05118 -.00803 -.28324 -.12305 .93620 .75606 .71804 
Rb .04991 -.01773 -.41052 -.16491 .89828 .702l3 .65045 
Sb .06085 -.0l735 -.32824 -.19288 .93l37 .64198 .66860 
Se .01476 .18887 .23014 -.28314 .72858 .27804 .42834 
Se -.02358 .39258 .95247 -.25868 -.19334 -.46800 -.35926 
Sm -.04119 -.19306 -.39263 -.05386 .92444 .73169 .76464 
Sr -.14236 -.24983 -.39855 -.02070 .81677 .72772 .72059 
Ta .08982 .14629 .32737 -.00880 -.23509 -.35775 -.12255 
Th -.16011 -.22374 -.08489 .79625 .22678 .11141 .67954 
Ti .18008 .09638 -.10414 -.08818 .89582 .61158 .62055 
Tm -.21538 -.45915 -.33808 .46223 .58881 .33360 .79089 
U -.22141 -.29463 -.08135 .509l3 .02579 .44817 .37892 
V -.12053 -.26297 .38422 .65322 -.33268 -.15012 .10780 
Y -.26038 -.09667 -.39016 .14075 .66052 .53641 .60348 
Yb -.25107 -.31948 -.29950 .52012 .74378 .60480 .94652 
Zn -.03588 .35800 .23993 -.34989 .56616 .30131 .22796 
Zr .07014 -.464l3 -.14218 .42733 .07110 .11025 .28485 
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Mg Mn Mo Na Nb Nd Ni 

Mg 1.00000 
Mn -.05787 1.00000 
Mo .39198 -.33983 1.00000 
Na .02529 .38734 -.52683 1.00000 
Nb .18055 -.22140 -.28721 .46012 1. 00000 

IJ Nd .61668 -.19157 -.22289 .40305 .71515 1. 00000 
Ni -.27268 -.03722 -.09725 -.53217 -.11313 - .11399 1.00000 

Mg Mn Mo Na Nb Nd Ni 

Pd -.05040 -.13621 .10955 -.38894 -.24605 - .13124 -.07419 
Pr .58319 -.11414 -.25104 .47003 .72113 .99089 -.09562 
Rb .57367 -.02830 -.28279 .48848 .70418 .94527 -.04359 
Sb .64379 .02867 -.30630 .46827 .64249 .94832 -.08619 
Se .46961 .10931 -.27771 .43700 .09038 .58123 -.38650 
Se -.27079 .59975 -.04522 .38028 -.22601 -.31720 -.34331 
Sm .59191 -.15442 -.21116 .25951 .59074 .94671 .00019 
Sr .43656 -.21174 -.28731 .21173 .61256 .87104 .04541 
Ta -.11586 -.26374 -.09603 -.21868 -.14545 -.17036 -.07670 
Th .17227 -.17923 .04856 -.19886 -.04829 .21965 -.09556 
Ti .77490 .27010 -.08998 .49515 .26248 .74778 -.28375 
Tm .64653 .18380 -.14199 -.03189 .10713 .49324 -.14667 
U .09130 -.12111 - .13770 -.03138 .19241 .07529 -.16407 
V .07134 -.12162 .55889 -.30888 -.26635 -.33665 -.35877 
Y .37429 -.20683 -.20320 .37258 .09058 .54440 -.39341 
Yb .54797 -.14180 -.17107 .11886 .19836 .66900 -.27084 
Zn .25522 .01325 -.32175 .65964 .08282 .43356 -.55718 
Zr .61121 -.37089 .87657 -.44706 -.13968 .06539 -.23131 
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Pd Pr Rb Sb Se Se Sm 

Pd 1.00000 
Pr -.18204 1.00000 
Rb -.16142 .95697 1.00000 
Sb -.17603 .95618 .97413 1.00000 
Se -.22256 .58502 .45439 .60074 1.00000 
Se -.14009 -.22881 -.32835 -.26314 .22969 1.00000 
Sm - .14311 .92271 .85183 .86873 .597l3 -.32787 1.00000 
Sr -.18288 .83582 .73683 .75118 .53406 -.34314 .96621 
Ta .08834 -.19001 -.28021 -.13031 .27462 .08771 -.25569 
Th . 92135 .17919 .18652 .15837 -.00769 -.22344 .17909 
Ti -.13811 .77129 .74918 .79885 .67704 .01505 .70432 
Tm .42027 .43476 .45854 .54400 .36209 -.32438 .54220 
U .02187 .02982 -.11656 -.06403 .04912 -.11172 .12371 
V .49665 -.35548 -.48902 -.47220 -.20972 .29960 -.35370 
Y .16928 .49675 .52158 .49534 .49414 -.36224 .53620 
Yb .42124 .60764 .53746 .57536 .52993 -.32365 .71616 
Zn -.30846 .45110 .36266 .44741 .86348 .24236 .35823 
Zr .35011 .01645 -.05264 -.05774 -.09086 -.15960 .06501 

Sr Ta Th Ti Tm U V 

Sr 1.00000 
Ta -.23318 1.00000 
Th .09232 -.04194 1.00000 
Ti .54834 -.28793 .19196 1.00000 

Sr Ta Th Ti Tm U V 

Tm .46996 -.09085 .54545 .60583 1.00000 
U .25749 .09337 .01009 .09015 .33276 1.00000 
V -.35223 .09340 .37983 -.10646 .05673 .44522 1.00000 
Y .46951 -.25452 .40847 .54323 .43078 -.04549 -.24223 
Yb .67357 -.15118 .65321 .65383 .81275 .36476 .09972 
Zn .29810 .24550 -.10485 .54478 .05817 -.02693 -.23923 
Zr -.02739 -.12106 .38625 .20398 .25373 .14620 .69856 

Y Yb Zn Zr 

Y 1.00000 
Yb .74308 1. 00000 
Zn .60720 .35062 1. 00000 
Zr .05113 .27955 -.21141 1.00000 

·1 
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Anexo 4 

Tabela A4.1 Certificado do padrão SRM 1632a 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO ELEMENTO CONCENTRAÇÃO 
(r.tg!g) (ua/a) 

As 9,3 ± 1,0 Fe 11100 + 200 
Cd 0,17 ± 0,02 K 4200 ± 200 
Cr 34,4 ± 1,5 S 16200 ± 300 
Cu 16,5 ± 1,0 Sb 0,6 
Pb 12,4 ± 0,6 Ce 30 
Mn 28 ±2 Cs 2,4 
Hg 0,13±0,03 Co* 6,8 
Ni 19,4±1,0 Eu* 0,5 
Se 2,6 ±0,7 Ga* 8,5 
Na 840 ±40 Hf* 1,6 
Th 4,5 ± 0,1 Rb* 31 
U 1,28 + 0,02 Sc* 6,3 
V 44±3 AI* 31000 
Zn 28±2 Mg* 1000 
Ca" 2300 ± 300 Ti* 1800 

* Valores não certificados porque foram baseados em métodos que não são de 

referência ou porque não foram determinados por 2 ou- mais métodos independentes.. 

Eles foram incluídos apenas como informação . 
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Tabela A4.2 Certificado do padrão AIEA SL-1 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO ELEMENTO CONCENTRAÇÃO 
(~g/g ) (~g/g ) 

Br 6,82±1,73 S* 12000 
Cd 0,260 ± 0,050 B* 39 
Cr 104+9 Bi* 1 
Cs 7,01 ± 0,88 CI* 10 
Cu 30,0 ± 5,6 Eu* 1,6 
Dy 7,46 ± 2,12 Ga* 24 
Hf 4,16 ± 0,58 Gd* 12 
Na 1720 + 120 Ge* 25 
Nd 43,8 ± 2,8 Hg* 0,13 
Ni 44,9 ± 8,0 Ho* 1,3 
Pb 37,7 ± 7,4 1* 28 
Sb 1,31 +0,12 In* 0,20 
Sc 17,3 + 1,1 Li* 29 
Sm 9,25 + 0,51 Lu* 0,54 
U 4,02 ± 0,32 Mo* 1,3 

Yb 3,42 ± 0,64 Nb* 17 
As 27,5 ± 2,9 P* 831 
Ba 639 ± 53 Pt* 0,36 
Ce 117 ± 17 Ru* 0,13 
Co 19,8 ± 1,5 Se* 2,9 
Fe 67400 ± 1700 Sn* 4 
La 52,6 + 3,1 Sr* 80 
Mn 3460 ± 160 Ta* 1,6 
Rb 113±11 Tb* 1,4 
Th 14 ± 1 Te* 2 
Ti 5170 + 370 Tm* 0,66 
V 170 ± 15 W* 6 
Zn 223 ± 10 Y* 85 
AI 89000 Zr* 241 
Ca* 2500 Ag* 0,082 
K* 15000 Au* 0,01 

Mg* 29000 Ir* 0,0083 

* Valores não certificados porque foram baseados em métodos que não são de 

referência ou porque não foram determinados por 2 ou mais métodos independentes. 

Eles foram incluídos apenas como informação. 
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Anexo 5 

Glossário(3,4,98,99) 

AAN: Análise por ativação neutrônica 

Andesitos: rocha vítrea ou finamente cristalizada, de textura porfirínica na qual dominam 

os feldspatos do tipo plagioclásio, como a andesita ou o oligoclásio. 

Arcózio: rocha formada pelas arenas cimentadas, também chamada granito recomposto 

Arenas: o mesma que saibro. 

Arenitos: rochas compostas por partículas essencialmente do tamanho da areia. 

Asfalteno: componente sólido do betume de coJoração marrom-escura, insolúvel em n

pentano mas solúvel em benzeno (ou tolueno), ou o material orgânico extraível do 

resíduo da extração de arenito betuminoso pelo n-pentano. 

Bacia Sedimentar. depressão na crosta terrestre de forma variada onde sedimentos 

foram depositados e preservados. 

Basalto: rocha efusiva de cor escura, tendo como minerais essenciais o piroxênio e 

plagioclásios. 

Betume: substâncias betuminosas que são solúveis em CS2. O material orgamco 

extraído do arenito oleoso com benzeno ou tolueno também é chamado de betume. 

Carbonatos coquinóides: carbonatos formados a partir de conchas. 

Chert: nome genérico atribuído às rochas silicosas micro ou criptocristalinas. 
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Cimento: material quimicamente depositado nos poros de uma rocha. 

Conglomerados: rochas essencialmente constituídas por partículas maiores que areia. 

Diabásio: rocha eruptiva intrusiva básica de coloração preta ou esverdeada composta de 

plagioclásios (Iabradorita) e piroxênios, principalmente a augita. 

Diagênese: todos os fenômenos e processos; compactação, deformação, cimentação e 

dissolução que sofre a rocha entre o final da deposição do sedimento original e seu 

metamorfismo ou sua nova exposição e erosão. 

Dique: Rocha ígnea formada pela intrusão de magma em forma tubular vertical ou 

subvertical através das camadas da crosta terrestre. 

Discordância: grande descontinuidade no registro geológico, formada quando a 

deposição cessou por um determinado tempo, podendo ou não haver erosão. 

DPEP. deoxofiloeritroetioporfirina. 

E.O: extrato orgânico 

Era Geológica: corresponde às grandes divisões do tempo geológico. Elas 

compreendem períodos, de duração variadas, os quais se subdividem em épocas, estas 

em idades e as idades em fases. 

A tabela G1 mostra as eras e sua divisões. 
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Tabela G1 Tempo Geológico(99) 

Idade da 

Eras Período Duração Terra 

106 anos 106 anos 

Holocênico 

Quaternária (Antropozóica) Pleistocênico 1 

Neogênico: piiocênico 14 

miocênico 20 

Terciária (cenozóica) 

Paleogênico: oligocênico 15 

eocênico 20 70 

Cretáceo 50 

Secundária (Mesozóica) Jurássico 30 

Triássico 40 120 

Néo-paleozóico : Permiano 30 

Carbonífero 60 

Devoniano 40 

Primária (paleozóica) Eopaleozóico : Siluriano 30 

Ordoviciano 50 

Cambriano 100 310 

Pré-Cambriana (Arqueozóica + 

Proterozóica) ...... - - 1500 

Estratigrafia: é o~sbldo geolágico-da forma, arranjo,-distrlbuição {Jeográfica, sucessão 

cronológica, classificação e correlação, e mútuo relacionamento do estrato rochoso. 

Etio: etioporfirina. 

Extrusão: processo de saída de lava para a superfície. 
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Fácies: camada sedimentar definida por suas 1:af.aderísticas Btolágicas ..e 

paleontológica,s. 

Finos: material argiloso cujo diâmetro de partícula tem 2 mícrons ou menos que decanta 

sob centrifugação do extrato de tolueno oriundo do arenito betuminoso. 

Folhelho: rocha sedimentar finamente laminada, constituída essencialmente ~I 

argilominerais. 

Formação: unidade litoestratigráfica fundamental correspondendo a um corpo de rocha 

caracterizado pela homogeneidade litológica, mapeável à superficie ou subsuperfície. 

Geoporfirinas: compostos porfirínicos que ocorrem naturalmente em materiais 

geológicos tais como óleo cru, xisto oleoso, etc.; também fazem parte desse grupo as 

petroporfirinas (aquelas presentes no petróleo). São conhecidos dois tipos de 

petroporfirinas: deoxofiloeritroetioporfirina (DPEP) e etioporfirina (etio). 

Gondwana: denominação dada ao continente hipotético que existiu no hemisfério Sul, o 

qual compreendia massas continentais da América do Sul, África do Sul, (ndia, e 

Áustrália. No decorrer da era Mezozóica deu-se a fragmentação deste continente. 

Graus AP/: medida de densidade do óleo cuja fórmula é: 

API = (141,5/ Densidade a 60 graus F) -131,5 

ICP-MS: espetrometria de massa com plasma acoplado indutivamente 

Intracratônica: localizado dentro de áreas tectonicamente estáveis. 

Intrusão: processo de entrada de rochas ígneas, que formarão um corpo intrusivo, 

cortando as camadas preexistentes, sendo portanto posterior a deposição dos extratos 

mais antigos. 
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Janela do óleo: também denominado de zona matura, indica o intervalo de rochas ricas 

em matéria orgânica que foram submetidas à temperaturas adequadas durante um 

tempo suficiente para a geração de quantidades substanciais de hidrocarbonetos 

líquidos e gasosos. 

Malfenos: componente do betume que é solúvel em n-penfano ou o material orgânico 

extraível de arenito betuminoso com n-pentano. 

Marcadores biológicos: compostos os quais uma parte identificável do esqueleto de 

carbono é preservado, depois de haver sofrido diagênese que ainda pode ser 

correlacionado com o precursor biológico natural. 

Membro: variações litológicas menores dentro da formação. 

Metassomatismo: processo diagenético que acarreta modificações químicas nos 

minerais. 

Migração Primária: migração do petróleo dentro da rocha geradora. 

Migração Secundária: migração do petróleo através de falhas, fraturas ou através do 

próprio reservatório até atingir uma trapa onde o mesmo se acumula. 

Minerais citados: A tabela G2 mostra a fórmula dos minerais citados. 
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Tabela G2 Lista de Minerais citados 

NOME DOS MINERAIS FORMULA QUIMICA 

Quartzo Si02 

Feldspato de Sódio NaAlSbOa 

Feldspato de Potássio kAlSbOa 

Calcita CaC03 

Dolomita CaMg(C03)2 

Siderita FeC03 

Pirita FeS2 

Kaolinita AbSi2OS(OH)4 

llita I Mica kA12SbAI01o( OH)2 

Smectita (Montmorillonita) AI4(Si40 1O)2(OH)4 x. H20 

Galena PbS 

Barita BaS04 

Fluorita CaF2 

Bentonita Ak67 Mgo.33 (Si401o)(OHh n. H20 

Glauconita (Fe,K2) O, (Fe2Ab03Si02 + H2O) 

Mudsfone: rochas formadas por lama endurecida ou uma rocha de argila endurecida, 

também chamado de lamito. 

Naftenos (cicloalcanos): compreende 5 ou 6 membros de hidrocarbonetos saturados e 

parcialmente saturados com estrutura de anel presente no petróleo, freqüentemente 

eles estão com estruturas policíclicas. 

Não conformidade: tipo de discordância que ocorre quando rochas estratificadas 

repousam sobre rochas ígneas ou metamórficas. 

Óleos: Componentes do betume que são solúveis em propano. Óleos crus também são 

chamados simplesmente de óleos. 
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Outcrop: afloramento, linha ou lugar onde um corpo de rocha emerge na superfície 

terrestre. 

Pelitos: rocha Criptoclástica formada de materiais muito finos, os quais podem, também, 

apresentar-se consolidados. 

Pelóides: composto de micrito, usado quando não se conhece a origem. 

Plagioclásio: nome genérico dado a todos os feldspatos calcossódicos isomorfos. 

Querogênio: constituinte orgânico das rochas sedimentares, não solúvel em solventes 

alcalinos, nem em solventes orgânicos comuns. 

Querogênio I: espécie de querogênio que contém muitas cadeias alifáticas e poucos 

núcleos aromáticos, derivado de lipídios de algas ou de matéria orgânica enriquecida em 

lipídios por atividade microbiana. 

Querogênio 11: espécie de querogênio que contém maior número de núcleos aromáticos 

e cadeias naftênicas. Este tipo de querogênio está relacionado a matéria orgânica 

marinha depositada em ambiente redutor, com médio e alto teor de enxofre. 

Querogênio 111: espécie de querogênio que contém cadeias poliaromáticas e grupos 

funcionais oxigenados. Este tipo de querogênio é derivado de plantas terrestres. 

Resinas: componente dos maltenos que é adsorvível por um material de superfície ativa 

como terra de Fuller. 

Riodacito: extrusivo equivalente ao granodiorito. Rocha de hábito porfirínico. 

Riolito: rocha efusiva correspondente ao magma granítico, tendo porém textura porfirítica 

ou felsítica. 
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Rochas Geradoras: são rochas pelíticas, ou carbonáticas finas depositadas em 

ambientes de baixa energia anóxicos onde se preserva quantidades significantes de 

matéria orgânica. 

Rocha ígnea: também denominada de eruptiva ou ígnea, é produzida pelo resfriamento 

do material ígneo existente no interior do globo terrestre ao caminhar em direção à 

superfície. 

Rocha Pelítica: rocha Criptoclástica formada de materiais muito finos, como 

argilominerais e quartzo. 

Rochas plutônicas: rocha eruptiva que se cristaliza a grande profundidade. 

Rocha Reservatório: qualquer rocha (ígnea, metamórfica ou sedimentar) na qual o 

petróleo se acumula. 

Rocha Sedimentar. resulta da precipitação química, da deposição de detritos de outras 

rochas ou de acúmulos de detritos orgânicos. 

Rocha Vulcânica: o mesmo que rocha eruptiva de derrame, ou extrusiva. Constitui o 

oposto de rochas plutônicas ou também denominadas abissais. 

Saibro: material devido à decomposição in situ do granito ou gnaisse, com a partida dos 

silicatos aluminosos hidratados (argila) que são levados pela água do lençol de 

escoamento superficial. 

Saturados (fração saturada): compostos presentes no petróleo na forma de n-alcano, 

iso-alcano e cicloalcano; ou é a fração eluída com n-hexano quando petróleo é injetado 

sobre a sílica em uma coluna cromatográfica. 
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Sedimentação transgressiva: processo no qual os estratos mais novos ao se 

acumularem numa bacia, cobrem totalmente os mais antigos. 

Sedimentação regressiva: processo no qual as bordas da bacia de sedimentação, 

quando afloram as camadas mais antigas, as mais novas ficam no centro. 

Sedimentos te"ígenos: detritos de rochas costeiras arrancados do continente e 

depositados sob a forma de lamas ou argilas a pouca distância do litoral. 

Silte: grãos que entram na formação de um solo ou de uma rocha sedimentar cujos 

diâmetros variam entre 0,02 e 0,002 mm. 

Siltito: rocha formada por grãos de silte que são mais finos que areia e mais grossos que 

argila. 

Soleira: ígnea em cujo geometria duas dimensões (horizontais) predominam sobre a 

terceira. 

Substância betuminosa: todo material orgânico, solúvel em solventes orgânicos, 

presente em sedimento ou rochas. 

Tectônica: ramo da geologia que estuda a movimentação de camadas, por efeito de 

forças endógenas causando a arquitetura da crosta terrestre. 

~, Transgressão Marinha: invasão da zona costeira pelas águas oceânicas, causadas pela 

variação relativa do nível do mar. 

Trapa: situações geológicas adequadas ao aprisionamento do petróleo. 

Traquito: rocha ígnea efusiva, correspondente a sua composição global, constando, 

portanto, essencialmente de ortoclásio e biotita ou hornblenda e augita. 
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Unidade Bioestratigráfica: organização das rochas sedimentares com base no seu 

conteúdo fossilífero, contemporâneo a deposição sedimentar. 

Unidade Litoestratigráfica: subdivisão das rochas da crosta da terrestre reconhecida e 

delimitada com base em suas características litológicas. 

Zona matura: zona onde as rochas ricas em matéria orgânica de boa qualidade foram 

submetidas a temperaturas durante um tempo suficiente para geração e/ou preservação 

de óleo, e em menor proporção, gás úmido. 

Zona senil: zona onde as rochas ricas em matéria orgânica de boa qualidade foram 

submetidas a temperaturas durante um tempo suficiente para geração e/ou preservação 

de gás seco (CH4); tal geração por ser devido ao craqueamento secundário de 

hidrocarbonetos mais pesados. 
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