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RESUMO 

 

O presente trabalho faz parte do Subprojeto 3 intitulado “Calibração de Parâmetros Ópticos e 

Moleculares de Maturação de Rochas Geradoras Não Convencionais”, pertencente ao 

Programa: Formação do Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – GEOQPETROL”, que teve apoio 

financeiro da BG Brasil/Shell, através do “Compromisso com Investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento” com a ANP, no âmbito do Programa GEOQPETROL - Convênio BG E&P 

Brasil Ltda. - UFBA - FAPEX.  O principal objetivo deste trabalho é avaliar as concentrações 

ou razões de concentração para os elementos de transição (Co, Ni, V e Mo) e transição interna 

(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb, Lu e U), como parâmetros para a 

caracterização geoquímica inorgânica de folhelhos, em afloramentos das Bacias do Parnaíba e 

Paraná. O uso das razões Ni/Co versus V/Ni foram empregados para caracterização do tipo de 

origem da matéria orgânica, se lacustre, transicional ou marinho; a razão U/Mo para 

caracterização da presença/ausência de gás sulfídrico; V/V+Ni, V/Ni e Ni/Co como indicadores 

das condições do paleoambiente de deposição (óxico/anóxico); V versus Ni para caracterização 

do ambiente de deposição da matéria orgânica. A somatória das concentrações dos elementos 

terras raras (ETR) La-Lu, sugeriu a existência de vários conjuntos de amostras contendo 

querogênios de diferentes origens. O nível de concentração maís elevada da somatória dos ETR, 

nas amostras do topo do afloramento, para a Fm Pimenteiras e Fm Ponta Grossa, deveu-se a 

complexação destes pelo querogênio tipo II ou II/III, presente nestas amostras em maior 

concentração. As amostras da Fm Irati apesar da concentração do carbono orgânico total(COT), 

apresentar numericamente maior valor em concentração percentual apresenta um valor para a 

somatória dos ETR menor, devido a complexação destes pelo querogênio tipo I. As 

determinações foram realizadas para Ni e V, via ICPOES, os elementos Co, Mo, La, Ce, Pr, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb, Lu e U via ICP-MS. Os resultados encontrados para os 

parâmetros citados foram validados, nas amostras dos afloramentos estudados, para as 

Formações Pimenteiras, Irati e Ponta Grossa , cujo conhecimento da geoquímica do petróleo e 

do potencial petrolífero já é estabelecido para estas formações , através da geoquímica orgânica 

tradicional, com uso das técnicas analíticas para determinação do teor de carbono orgânico total 

(COT), enxofre total, dados da pirólise Rock Eval e razões dos biomarcadores saturados.  

Na Bacia do Parnaíba, os elementos de transição e transição interna foram estudados em 

amostras de afloramentos da Formação Pimenteiras, cujo período de deposição ocorreu durante 

o Devoniano (Givetiano-Frasniano). Para a Bacia do Paraná, os elementos de transição e 

transição interna foram determinados nas amostras de afloramentos da Formação Irati (pedreira 

Amaral Machado), cujo período de deposição ocorreu durante o Permiano, e da Formação Ponta 

Grossa (secção Rivadavia), correspondente ao período de deposição do Devoniano (Praguiano-

Ensiano). 

 

Palavras-chave: elementos de transição, elementos de transição interna, Bacia do Parnaíba, 

Bacia do Paraná, rochas geradoras, Formação Pimenteiras, Formação Irati, Formação Ponta 

Grossa. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work is part of Project 3 entitled "Calibration of Optical and Molecular Parameters 

of Maturation of Non-Conventional Source Rocks" belonging to the Program: Formation of the 

Center of Excellence in Petroleum Geochemistry of the Institute of Geosciences of the Federal 

University of Bahia (UFBA) - GEOQPETROL ", financed by BG-SHELL Brazil, through the 

agreement BG E & P Brazil Ltda – UFBA - FAPEX. The main objective of this work is to 

evaluate the concentrations or ratios concentrations for transition elements (Co, Ni, V, and Mo) 

and internal transition (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb, Lu and U) as a 

parameter for the inorganic geochemical  characterization of shales, in outcrops of the Parnaíba 

and Parana Basins The use of the Ni / Co versus V / Ni ratios were used to characterize the 

origin of organic matter, whether lacustrine, transitional or marine; the U/Mo ratio for the 

characterization of the presence / absence of hydrogen sulphide; V / V + Ni, V / Ni and Ni / Co 

as indicators of the paleoenvironment conditions of deposition (oxic / anoxic); the Vversus Ni 

used for characterization of the organic matter deposition environment. The sum of the 

concentrations of rare earth elements (ETR) La-Lu, suggested the existence of several sets of 

samples containing kerogens of different origins. The higher concentration level of the ETR 

summation in the samples from the top of the outcrop, for Fm Pimenteiras and Fm Ponta Grossa, 

was due to the complexation of these by type II or II/III kerogen, present in these samples in 

higher concentrations. The Fm Irati samples, in spite of the total organic carbon concentration 

(TOC), presented numerically higher value in percentage concentration, presented a value for 

the sum of the lower ETR due to their complexation by type I kerogen. The determinations 

were performed for Ni and V for ICPOES, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb, 

Lu and U via ICP-MS. The results for the mentioned parameters were validated for the 

Pimenteiras Formations, Irati and Ponta Grossa, in the samples of the outcrops studied, whose 

knowledge of petroleum geochemistry and petroleum potential is already established for these 

formations through traditional organic geochemistry use of analytical techniques to determine 

the total organic carbon content (TOC), total sulfur, data from the Rock Eval pyrolysis and 

saturated biomarkers ratios. For the Parnaiba Basin the transition and internal transition 

elements were studied in outcrop samples of the Pimenteiras Formation, whose period of 

deposition occurred during the Devonian (Frasnian-Famenian). For the Paraná Basin the 

transition and internal transition elements were studied in outcrops samples of Irati Formation 

(Amaral Machado Quarry) whose period of deposition occurred during the Permian, and of 

Ponta Grossa Formation (Rivadavia section) whose period of deposition occurred during 

Devonian (Praguiano-Ensian)). 

 

Keywords: transition elements, transition internal elements, Parnaiba Basin, Parana Basin, 

source rocks, Pimenteiras Formation, Irati Formation, Ponta Grossa Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Rochas sedimentares são rochas que se formam na superfície da crosta terrestre sob 

temperaturas e pressões relativamente baixas; pela desagregação de rochas pré-existentes 

seguida de transporte e de deposição dos detritos; ou por precipitação química. Conforme a 

natureza desse material, podem ser detríticas ou não detríticas (PRESS et al., 2006). 

As rochas geradoras de petróleo são rochas sedimentares, que quando ricas em 

material orgânico são capazes de gerar petróleo se submetidas a temperaturas adequadas 

(TISSOT; WELTE, 1984). As rochas geradoras podem conter quantidades mensuráveis de 

muitos metais de transição e metais de transição interna, como elementos terras raras (ETR), 

além do U e do Th (AKINLUA et al., 2008). 

De um modo geral, as rochas sedimentares mais comuns podem ser divididas em 

arenosas (detríticas), argilosas (detríticas) e carbonáticas (não detríticas), sendo que as 

representantes dessas últimas são os calcários e os dolomitos. 

Rochas sedimentares detríticas (também chamadas de clásticas), são aquelas formadas 

pela deposição de fragmentos de outras rochas (ígneas, metamórficas ou mesmo sedimentares). 

Esses fragmentos, principalmente formados por quartzo e silicatos, constituem os sedimentos e 

surgem por efeito da erosão. As atividades provenientes do calor, do gelo, do vento e da chuva, 

vão fragmentando as rochas, e os pedaços que se formam são transportados para locais mais 

baixos pela ação da gravidade, de rios, de geleiras ou do  vento. O ambiente com a maior 

extensão dessas deposições, é o marinho. Ele é o destino final da maioria dos sedimentos e onde 

está a maior parte dos sedimentos detríticos (PRESS et al., 2006). 

Esses sedimentos são transportados até uma bacia sedimentar, deserto ou delta de rio 

e, então, começam a ser compactados pelo peso de mais sedimentos que sobre eles se 

depositam. A deposição começa sempre pelas partículas maiores e mais pesadas. As menores, 

mais leves e menos esféricas tendem a prosseguir, sendo depositadas depois e mais a frente. 

As rochas argilosas são as mais abundantes das rochas sedimentares. 

Rochas sedimentares não detríticas surgem pela precipitação química de sais ou pela 

acumulação de restos orgânicos de animais e plantas. Quando formadas por sais, são chamadas 

de químicas (ex.: calcário e evaporito). Se formadas por restos orgânicas, são chamadas de 

orgânicas (ex.: turfas, carvão) . 

As rochas sedimentares químicas são formadas principalmente por carbonatos, 

sulfatos, halogênios, sílica e fosfatos. As principais rochas calcárias são o calcário (calcita) e o 
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dolomito (dolomita), que além dos carbonatos, as rochas sedimentares costumam conter ainda 

argila, quartzo e outros minerais. 

Essas rochas sedimentares têm como característica principal apresentarem muita 

porosidade, o que permite que nelas se acumule água. São, por isso, importantes fontes de água 

subterrânea. Aquelas que possuem água em poros, que são porosas e permeáveis, se 

interconectam constituindo os aquíferos. Arenitos costumam ser ótimos aquíferos, ou bons 

depósitos de petróleo, desde que apresentem conteúdo argiloso e boa permeabilidade, 

independente da porosidade (LAL, 1999). 

Um folhelho é uma rocha sedimentar que é composta de pequenas partículas (menores 

que 0,1mm), dominada por minerais do grupo dos filossilicatos (argila) e contendo quantidades 

de minerais de quartzo, carbonato e fosfato e, em alguns casos, matéria orgânica e pirita 

(SPEARS, 1980). Os folhelhos são constituídos por duas fases principais: uma sólida e uma 

fluida. A fase sólida é composta pelos grãos minerais e pelo material sólido amorfo, que pode 

ser tanto de origem detrítica quanto de origem autigênica. A fase líquida é representada pela 

água conata, segundo Willians, Turner e Gilbert (1982). A variação da composição de rochas 

sedimentares (a exemplo dos folhelhos), pode dar origem a uma ampla diversidade de argilas, 

sendo as ilitas, as esmectitas, as caulinitas, as clorita e as vermiculita, os tipos mais comuns. 

Os folhelhos têm um papel importante na exploração e produção de petróleo, por serem 

comumente considerados como rochas geradoras e também selantes. Devido aos poros 

reduzidos, saturados, de baixa conectividade, geram uma alta pressão capilar que impede a 

passagem dos hidrocarbonetos, e se constituem em ótimos selantes de hideocarbonetos nos 

reservatórios (AL-BAZALI, 2005) 

Se as rochas argilosas clásticas possuem carbonatos (calcitas ou dolomitas), na 

concentração de 0 a 20%, são chamadas de folhelhos comuns; se a concentração variar entre 20 

a 35%, são chamadas de folhelhos calcíferos. Se a concentração variar entre 35 a 65%, são 

classificadas como margas; se variar entre 65 a 80%, são conhecidas como calcários argilosos; 

e de 80 a 100%, como calcários. Se essas rochas apresentarem níveis de sílica amorfa (opala, 

calcedônia e quartzo microgranular) entre 0 a 20%, são classificadas como folhelhos comuns; 

enquanto que se apresentarem concentrações de 20 a 35%, são folhelhos silicosos. Os folhelhos 

serão classificados como chert impuro (porcelanita), se apresentarem concentrações entre 35 a 

80% de sílica; e se variar entre 80 a 100%, em chert. Em relação aos níveis de matéria orgânica, 

caso o teor seja superior a 5%, as rochas serão chamadas de folhelhos negros ou orgânicos 

(PRESS et al., 2006). 
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A transformação dos sedimentos em rochas ocorre após a sua deposição, em que, um 

conjunto de processos químicos, como a dissolução, precipitação, oxidação, redução e 

recristalização podem ocorrer. Além desses processos químicos, podem ocorrer também os 

físicos, conhecidos como diagenéticos, que ocorrem sob baixas pressões e temperaturas 

(PRESS et al., 2006). 

Esses fenômenos diagenéticos são: a cimentação, a compactação e a autigênese. A 

cimentação é a cristalização dos minerais carreados pela água que percola pelos poros, 

preenchendo-os e dando coesão ao material. Os cimentos mais comuns são a calcita, hidróxido 

de ferro, sílicas e sais. A cimentação ocorre quando o fluido presente nos poros, rico em 

minerais dissolvidos, como a sílica e a calcita, é depositado em filmes finos nas superfícies dos 

grãos, gerando um efeito aglutinador (PRESS et al., 2006). 

A compactação é o principal processo de litificação dos sedimentos mais finos 

(argilosos e siltosos). A compactação é provocada pela compressão dos sedimentos sob o peso 

daqueles sobrepostos, que resulta na redução da porosidade, da expulsão da água intersticial e 

atração entre as partículas iônicas. A desidratação é ocasionada pela expulsão da água 

intersticial, da água entre argilas e da água intercamadas excedente de argilominerais durante o 

processo de soterramento. A temperatura e o tempo induzem a remoção da água intercamada e 

leva a uma transformação lenta da esmectita expansível em uma camada mista de esmectita-

ilita e finalmente em ilita (para profundidades entre 2500m e 4500m). A autigênese é a 

formação de minerais in situ durante a diagênese. Nesse processo, ocorre a transformação da 

matéria orgânica em hidrocarbonetos (FRASCA; SARTORI, 2017). Dentre as rochas 

sedimentares, os folhelhos são identificados como rochas sedimentares detríticas, pois são 

formados pela acumulação e posterior diagênese de sedimentos derivados da desagregação e 

decomposição de rochas na superfície terrestre. 

Folhelhos ricos em matéria orgânica são rochas potencialemente geradoras, muitas 

vezes mostram camadas laminadas que variam de menos de milímetro a centímetros de 

espessura, que são o resultado da seleção do tamanho das partículas orgânicas, ou filmes de 

pirita, causada por mudanças nas condições de deposicão ambiental. Folhelhos podem ser 

formados em corpos d'água doces, salgados, marinhos ou hipersalinos (DEGENS, 1965). A 

matéria orgânica em folhelhos está na forma de "geopolímeros", que são macromoléculas 

chamadas de querogênio (HUNT, 1979). Esse querogênio é insolúvel em solventes orgânicos 

(hexano, diclorometano etc.), e ácidos e bases inorgânicas não oxidantes (ácido clorídrico, ácido 

fluorídrico, hidróxido de sódio). Os vários resíduos de organismos terrestres (bactérias, plantas) 

e marinhas (algas) que, após deposição e soteramento e devido ao gradiente geotérmico, são 
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transformados no “geopolímero” denominado de querogênio, o qual pode ser classificado em 

diversos tipos a depender da materia orgânica que lhe deu origem. A subsidência continuando, 

ou havendo a existência de rochas intrusivas,  apos a transformação do querogênio,  ao atingir 

a maturação , o querogênio é transformado em MOS (Matéria Orgânica Solúvel) que é solúvel 

em solventes comuns (hexano, diclorometano). Esse conteúdo solúvel pode não ser oriundo 

daquele polimerizado original (rocha reservatório), que corresponde ao material semelhante ao 

petróleo que foi produzido como resultado do soterramento (rocha geradora), ou um produto 

mais recente migrado (HUNT, 1979). 

Além de serem enriquecidos em matéria orgânica, folhelhos negros também podem ter 

elevados  teores de sulfetos e metais em relação aos folhelhos de coloraça o mais clara. Contudo, 

folhelhos ricos em materia orgânica nem sempre são ricos em metais (DUNCAN; SWANSON, 

1966). Isso acontece devido, em alguns casos, ao fato de metais não estarem disponíveis para 

causarem esses enriquecimento, ou pelo fato de que a taxa de sedimentação ter sido muito alta, 

e a diluição clástica manter baixos os teores de metal. Portanto, folhelhos negros podem ocorrer 

em condições de alta produtividade orgânica e/ou preservação. No outro extremo, quando 

consideramos folhelhos ricos em metais, eles podem continuar se formando em condições 

ambientais atuais, condições essas que não permitiriam a formação de geopolímeros 

(características dos folhelhos negros). 

Os folhelhos negros como rochas geradoras de petróleo ou ricos em metal, formam-se 

em bacias incluindo zonas de rift e fiordes. Na primeira categoria, a evolução da bacia inicia-

se com um estágio de rifteamento, que pode evoluir para uma bacia intracratonica ou para uma 

bacia de margem passiva, incluindo-se os casos de bacias deltáicas e bacias associadas com 

movimentos laterais (strike-slip). Na segunda, estão as bacias do tipo cisalhamento (shear) ou 

pull-apart nas áreas de falhas transcorrentes (mas esses folhelhos geralmente não são 

preservados, devido a movimentos tectônicas de placas). Também é importante considerar os 

locais em uma bacia onde esses sedimentos são depositados, como a área de captação da bacia, 

nearshore, offshore ou centro de uma bacia restrita, porque a geometria da bacia pode controlar 

o ambiente e determinar a extensão do enriquecimento do metal. Por exemplo, no Holoceno, o 

Mar Negro, segundo Hirst (1974), enriqueceu nas profundezas do centro da bacia em metais 

devido à maior extensão de água euxínica (mais espessa na coluna com H2S), e falta de diluição 

clástica em relação ao  ambiente nearshore, mais rico em oxigênio. No caso de enriquecimento 

do urânio e outros metais encontrados nos folhelhos devonianos da bacia do Apalachiano, 

centro oeste dos Estados Unidos, Michigan, deveu-se em parte às cinzas vulcânicas que foram 

lixiviadas, fornecendo os metais, segundo Leventhal e Kepferle (1982). Outro caso é o dos 
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folhelhos negros de Middle e Upper Pensilvaniano, no meio-continental dos Estados Unidos, 

descrito por Coveney et al. (1987), que são ricos em matéria orgânica terrestre. Conforme esses 

autores, o controle do enriquecimento da matéria orgânica e dos metais nesses folhelhos da 

Pensilvânia, ocorreu pelo ciclos de transgressão e regressão na bacia, devido a variação do nível 

do mar como consequência do ajuste das placas que entraram em colisão durante os 

movimentos tectônicos. 

Também se formam folhelhos negros ricos em metais junto ao assoalho do oceano 

devido a contribuição de fontes termais,  como consequência da produção de depósitos hot spots 

(sedimentos exudados) (KOSKI,CLAGUE,OUDIN, 1994). Exemplos modernos desses 

enriquecimentos de metais são encontrados, geralmente, em locais de pequenas extensões e não 

de tamanho suficiente para serem considerados como fonte de um recurso metálico. No entanto, 

antigos análogos dessas "fumarolas", geralmente, são grandes e contêm metal suficiente para 

ser considerado um depósito de minério. Esses folhelhos negros, que constituem depósitos de 

sulfetos de metais na Irlanda, na bacia de Selwyn, podem ser hospedeiros para esses metais 

(MILLS et al., 1987). Também os territórios no noroeste do Canadá e alguns depósitos 

estratiformes na Austrália, podem apresentar enriquecimento de metais associados à matéria 

orgânica (GOODFELLOW; JONASSON, 1983). 

A fonte imediata de quantidades moderadas de metais disponíveis para incorporação 

singênica em folhelhos é a água do mar. Cálculos mostram que a água do mar é apenas uma 

boa fonte em casos especiais, envolvendo taxas de sedimentação muito lentas e eficiência na 

remoção de metais desse ambiente (HOLANDA, 1979). Outros mecanismos incluem entrada 

localizada de metais devido a lixiviação rápida de cinzas vulcânicas e atividade hidrotermal de 

aberturas submarinas (LEVENTHAL; KEPFERLE, 1982). 

Mesmo em folhelhos ricos em metal, o único composto que é geralmente observável 

em lupa ou por óptica microscópica é o ferro, como pirita (FeS2). Outros metais ocorrem em 

concentrações de dezenas a centenas de partes por milhão, como o U, Cr, Mo, Ni, Cu, As etc.; 

e milhares de partes por milhão, como o Zn e V, que não são geralmente visíveis porque não 

ocorrem na fase ampliada mineral do metal. Em vez disso, esses metais são dispersos na matéria 

orgânica, argila ou sulfeto hospedeiro e geralmente não são observados, mesmo por 

microssonda eletrônica (COVENEY et al., 1987). As cores de um folhelho rico em matéria 

orgânica e ao mesmo tempo rico em metais, variam de preto ou cinza escuro, ou até mesmo 

marrom. Essas cores estão relacionadas tanto ao teor de carbono orgânico, como a maturidade 

térmica da matéria orgânica. Amostras imaturas que foram soterradas podem variar de cinza 

(cerca de 0,5%C orgânico) a preto (4% ou mais C). Sedimentos muito jovens, com alto teor de 
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matéria orgânica, que não tenham experimentado soterramento ou litificação, podem aparecer 

com a coloração verde; enquanto que, devido ao soterramento os folhelhos são negros.  

Amostras que foram aquecidas a mais de 200°C aparecerão negras, mesmo que a concentração 

de carbono seja apenas de 0,5%C, porque o carbono foi parcialmente convertido em grafita 

(SUGUIO, 1973). 

Os metais podem estar associados a sulfetos, matéria orgânica e/ou argilas. Depois do 

enriquecimento singenético de metais, mecanismos diagenéticos e epigenéticos podem 

remobilizar os metais para novos locais. Por exemplo, o vanádio originalmente quelatado com 

a matéria orgânica, pode se tornar um componente da argila mineral após a diagênese e/ou 

metamorfismo (GUO et al., 2016). 

Fe, Zn e Mo podem formar sulfetos intermetálicos ou fases de sulfeto puro. Outros 

elementos calcófilos (Cu, Ni), não são frequentemente observados como fases discretas, mas 

provavelmente ocorrem em pirita, por processos de coprecipitação. Elementos como U e V não 

formam sulfetos sob condições de baixa temperatura e parecem estar associados com a matéria 

orgânica ou talvez com as argilas. Embora o Mo possa formar sulfetos, o seu enriquecimento 

geralmente está associado com a matéria orgânica, imitando reações que ocorrem com o U 

(HIRST, 1974; COVENEY et al., 1987). 

As rochas geradoras usadas nesta pesquisa, provenientes das Bacias do Parnaíba e 

Paraná (Figura 1), são de idade Paleozoica. O processo de maturação da matéria orgânica 

presentes nessas rochas necessitou de calor adicional advindo de rochas intrusivas, já que seu 

soterramento não foi eficiente para efetivar esse processo (MILANI; ZALAN, 1999). Essas 

Bacias exibem um pacote razoável de rochas intrusivas básicas, fruto do início da abertura do 

rift entre a África e a América do Sul. Essas rochas, ao mesmo tempo em que podem ter 

destruído condições de geração e armazenamento de petróleo, podem também ter criado 

possibilidades para o desenvolvimento de sistemas atípicos para a geração, migração, e para a 

presença de óleo ou gás em reservatórios. 

Acredita-se que os metais de transição e transição interna, ao serem empregados como 

parâmetros inorgânicos para estudo das rochas geradoras nessas bacias sedimentares, possam 

ser utilizados para complementar as informações dos parâmetros ópticos e moleculares, 

indicativos de origem da matéria orgânica, ambiente de deposição da matéria orgânica   e 

paleoambiente deposicional. Foram escolhidos para o estudo, da série dos elementos de 

transição, os elementos vanádio (V) e níquel (Ni) (LEWAN,1984), níquel (Ni) e cobalto (Co) 

(JONES; MANNING, 1994), vanádio (V) e níquel (Ni) (GALARRAGA et al., 2008) e o 

elemento molibdênio (Mo) (MAcMANUS et al., 2006). Da série dos elementos de transição 
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interna, elementos lantanídeos, do lantânio (La) ao lutécio (Lu) (AKINLUA et al., 2016). Da 

série dos elementos actinídeos, o elemento urânio (U) (MACMANUS et al, 2006). A escolha 

deveu-se a associação destes elementos Ni, Co e Mo ao grupo conhecido dentro da geoquímica 

(GOLDSCHMIDT, 1937) como Siderófilo (elementos que podem acompanhar o elemento 

ferro). Ni, Co e Mo também podem associar-se ao grupo conhecido como Calcófilos (elementos 

que podem acompanhar o elemento enxofre). Os elementos terras raras (ETR), V e U podem 

associar-se ao grupo conhecido como Litofílicos (elementos que podem acompanhar o Silício). 

Como estes elementos podem apresentar extensa gama de compostos de coordenação e de 

compostos organometálicos, estes elementos podem associar-se aos elementos conhecidos 

como Biófilos (elementos que podem acompanhar a matéria orgânica). O elemento oxigênio 

está associado ao grupo conhecido como Atmófilo.  Estas associações podem nos mostrar 

características que estão relacionadas as mudanças ambientais (condições redox).   Assim, esses 

estudos podem contribuir para um melhor entendimento dos fatores associados à deposição dos 

sedimentos, e à geração de petróleo a partir do processo de soterramento, ou pelo calor 

fornecido pelas rochas intrusivas das bacias sedimentares estudadas. 

 

Figura 1 – Mapa de localização das bacias sedimentares do Paraná e Parnaíba 

 

Fonte: ANP (2015). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 Usar os metais de transição e transição interna como parâmetros geoquímicos 

inorgânicos para ajudar na caracterização da matéria orgânica avaliando fatores ambientais que 

controlam sua distribuição e decomposição, contribuindo com informaçoes que podem inferir 

uma melhor correlação paleoambiental de rochas das Bacias sedimentares do Paraná e Parnaíba. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver uma alternativa para avaliação da origem da matéria orgânica, ambiente 

de deposição da matéria orgânica, via geoquímica inorgânica, empregando os metais de 

transição e transição interna; 

 avaliar as condições físico-químicas do paleoambiente deposicional da matéria orgânica 

(ambiente óxico a anóxico e ambientes euxínicos) empregando os metais de transição e 

transição interna; 

 correlacionar os dados obtidos pela geoquímica inorgânica (com o uso dos metais de 

transição e transição interna), com os dados da geoquímica orgânica tradicional 

(carbono orgânico total, enxofre total, parâmetros do pirolisador Rock Eval, e razões de 

biomarcadores saturados e aromáticos); 

 complementar e atualizar dados de geoquímica do petróleo das Bacias sedimentares do 

Parnaíba e Paraná. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capitulo abordamos, o contexto geológico das bacias estudadas, apresentamos 

uma breve descrição das técnicas analíticas utilizadas na geoquímica orgânica do petróleo e 

por fim abordamos o comportamento de determinados metais no meio ambiente e o que nos 

levou a escolha de cada um dos metais de transição e transição interna.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS DAS ÁREAS DE ESTUDO: PARNAÍBA E 

PARANÁ 

 

A caracterização geoquímica da Bacia do Parnaíba, uma grande bacia intracratônica, 

descrita por Rodrigues (1995) constitui a principal referência para a geoquímica orgânica da 

bacia. O trabalho citado aludiu para a Fm. Pimenteiras o topo do trato de sistemas transgressivos 

correspondentes aos folhelhos radioativos do Frasniano, denominados de folhelhos radioativos 

A, B e C. Os folhelhos radioativos C, correspondem ao principal intervalo radioativo da bacia, 

e foram depositados no evento de máxima inundação do Devoniano. Essas rochas sedimentares 

encontram-se em uma profundidade menor que o topo da zona matura. Portanto, a evolução 

térmica alcançada por subsidência não é compatível com a geração de petróleo. Trata-se de um 

modelo de rochas geradoras não convencionais cuja maturação foi oriunda do calor das 

intrusões ígneas básicas, denominadas de Fm. Mosquito e Sardinha (RODRIGUES, 1995). 

A Bacia do Paraná constitui-se numa outra bacia intracratônica sul-americana, 

consistindo numa ampla sinéclise desenvolvida inteiramente sobre a crosta continental, cuja 

evolução começa no Ordoviciano indo até o Cretáceo. As bordas se deslocam pelas faixas Dom 

Feliciano e Ribeira (direção NE-SW), núcleo cratônico Rio de La Prata – Luiz Alves (na 

margem Leste-Sudeste); na faixa Uruaçu (direção NW-SE), por dois maciços Guaxupé e Goiás 

(na margem Norte-Nordeste); e faixa de dobramentos Paraguai-Araguaia (margem Oeste-

Noroeste) (MILANI et al., 2007). 

Na Bacia do Paraná, a Fm. Irati apresenta 1.700km de extensão, iniciando-se no Estado 

de São Paulo e prolongando-se até a fronteira do Brasil com o Uruguai e Paraguai. É composta 

pelos Membros Taquaral (na base) e Assistência (no topo). Está situada estratigraficamente 

acima da Fm. Palermo (Grupo Guatá) e abaixo da Fm. Serra Alta (Grupo Passa Dois). A 

passagem da Fm. Palermo para a Fm. Irati mostra contato transicional de um episódio 

regressivo para um episódio transgressivo, o que resultou numa condição de ambiente marinho 

restrito. O processo regressivo atuando a partir da porção média do Membro Taquaral foi 
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responsável pela diferenciação da deposição de siltitos e folhelhos do Membro Taquaral; a 

carbonatos e evaporitos na parte setentrional da bacia; e de folhelhos betuminosos na parte 

meridional da bacia; que apresenta características geoquímicas de ambiente hipersalino 

correspondente ao Membro Assistência (ARAÚJO, RODRIGUES, SCHERER, 2001). 

Na Bacia do Paraná, a Fm. Ponta Grossa é representada por três membros: Jaguariaíva, 

Tibagi e São Domingos (MILANI et al., 2007). O inferior, representado por folhelhos contendo 

lentes de arenito fino com estratificações retrabalhadas por onda e à cima, ocorre folhelho preto 

laminado e carbonoso que configura um importante marco de correlação estratigráfica, além de 

bom potencial gerador de hidrocarbonetos gasosos. O membro Tibaji, areno-síltico, reflete 

contexto regressivo de progradação de sistema deltaico (ANDRADE; CAMARÇO, 1982). O 

membro São Domingos, predominantemente pelítico, demonstra nova inundação, que fecha o 

registro do Devoniano (MILANI et al., 2007). 

Quanto às suas idades, a Fm. Ponta Grossa (Bacia do Paraná), Fm. Pimenteiras (Bacia 

do Parnaíba), e a Fm. Irati (Bacia do Paraná), estão posicionadas no Devoniano Inferior a Médio 

e Permiano, respectivamente. 

 

3.2 ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO E TRANSIÇÃO INTERNA (LANTANÍDEOS E 

ACTINÍDEOS) 

 

Do ponto de vista geoquímico, a maioria dos elementos do grupo conhecido como 

metais de transição (Sc ao Hg) apresenta uma ampla gama de estados de oxidação, o que conduz 

a uma geoquímica rica e interessante. Os metais de transição apresentam uma variedade muito 

mais extensa de compostos de coordenação e de compostos organometálicos. Sua variação de 

estado de oxidação explica as propriedades eletrônicas de muitos arranjos dos elementos 

conhecidos de transição, sua habilidade em participar em catálise, em processos bioquímicos 

etc. Os elementos situados a esquerda da série 3d ocorrem na natureza inicialmente como 

óxidos metálicos ou como cátions metálicos em combinação com oxi-ânions Ti(FeTiO3 e TiO2), 

Cr(FeCrO4), Mo(MoS2), W(CaWO4 e FeMn(WO4)2), Mn(MnO2), Fe(Fe2O3,Fe3O4 e FeO(OH), 

Co(CoAsS e Co3S4), Ni(Fe,Ni)4S6 e  Cu(CuFeS2 e Cu2S). Dos elementos citados o Ti é elemento 

mais difícil de reduzir. Os óxidos de Cr, Mn e Fe são reduzidos pelo carbono. A direita do Fe 

na tabela periódica, Co, Ni e Cu ocorrem como sulfetos e arsenatos. A dificuldade em reduzir 

o Mo reflete a tendência desse elemento em possuir estados de oxidação elevado, estável, a 

exemplo do Mo (VI). Como o oxigênio está presente em meio aquoso na atmosfera e como 

átomo doador em muitas moléculas orgânicas, os ligantes contendo oxigênio têm papel 
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importante na química dos elementos de transição. Os ligantes oxi e aquo no equilíbrio ácido-

base, são alterados pelo pH. Para pH alto, os íons OH em solução tendem a remover prótons 

dos ligantes aquo. O V, em seu estado de oxidação mais elevado, forma uma série de oxi-

compostos (SHRIVER; ATKINS, 2003). 

Como representantes dos elementos ditos de transição interna, temos os lantanídeos 

(La ao Lu) e os actinídeos (Ac ao Lr). Os lantanídeos formam uma família de metais altamente 

eletropositivos, com propriedades químicas altamente uniformes. São referidos como 

elementos terras raras (ETR) (incluindo o Y e o Sc nesse grupo). Para a geoquímica do petróleo, 

na maioria dos trabalhos apresentados, só são avaliados os elementos do La ao Lu (excluindo-

se o promécio que não apresenta isótopos estáveis). 

Os principais minerais de terras raras que apresentam interesse econômico com várias 

aplicações industriais são: monazita (fosfato), bastnasita (fluorocarbonato) e xenotímio 

(fosfato) (VIEIRA; LINS, 1997; SERRA, 2011). Segundo o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM, 2012), os ETR são amplamente utilizados na obtenção de produtos 

de alta tecnologia, com aplicações no setor metalúrgico, cerâmicas, vidros, iluminação, 

eletrônica, química, fabricação de supermagnetos, dispositivos nucleares, indústria automotiva, 

entre outras. Esses elementos não são raros, mas as jazidas dos mesmos no planeta são em 

pequeno número. 

No Brasil, destacam-se as ocorrências de ETR em areias monazíticas e depósitos de 

ETR em carbonatitos, como em Catalão (GO), Araxá (MG), Mato Preto (PR), dentre outros. 

As reservas brasileiras representam menos de 1% do total mundial. 

Os actinídeos são uma família compreendida entre os elementos (Ac-Lr) e não exibem 

a uniformidade química apresentada pelos lantanídeos. Os primeiros elementos dessa série 

apresentam uma variedade de estados de oxidação. Os estados de oxidação mais elevados do 

que +3 são preferidos para os primeiros elementos do bloco (Th, Pa, U e Np). Por motivo de 

sua disponibilidade e nível de radioatividade, a manipulação química do tório e do urânio pode 

ser realizada com técnicas de laboratório ordinárias. O único estado de oxidação estável do tório 

em solução aquosa é +4. As propriedades químicas do urânio são mais variadas do que a do 

tório, apresentando estados de oxidação do +3 ao +6, sendo os estados de oxidação +4 e +6 os 

mais comuns. O urânio metálico não forma uma camada de óxido passivo, e assim ele é corroído 

em exposição prolongada ao ar, originado uma mistura complexa de óxidos (SHRIVER; 

ATKINS, 2003).  

O urânio não ocorre naturalmente como um elemento nativo, pois ao reagir com a água 

forma um óxido ou hidróxido (NASH; GRANGER; ADAMS, 1981). O principal composto 
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primário de urânio é o dióxido, UO2, que ocorre na variedade bem cristalizada uraninita e na 

forma microcristalina pechblenda. O UO2 contém pequenas quantidades de rádio, tório, 

polônio, chumbo e hélio. Oxidação incipiente e perda de urânio por decomposição radioativa 

podem aumentar a relação oxigênio-urânio, de modo que raramente a uraninita e a pechblenda 

têm precisamente a composição UO2, que se aproxima de U3O8 (KRAUSKOPF, 1972). 

A Comissão de Nomenclatura em Química Inorgânica da IUPAC (International Union 

of Pure and Applied Chemistry) adotou o termo “metais das terras raras” para os elementos na 

tabela periódica que vão do elemento 57 La (lantânio) ao 71 Lu (lutécio), mais os elementos Sc 

(escândio) e Y (ítrio). O termo “série do Lantânio” é aplicado aos elementos na tabela periódica 

que vão do La ao Lu (57 a 71). O termo “Lantanídeos” se aplica aos elementos da tabela 

periódica que vão do Ce ao Lu (58 a 71). O termo “terras taras” deve-se ao fato da ocorrência 

em forma de óxidos ou "terras" na nomenclatura arcaica, na verdade mistura de óxidos. Hoje 

sabe-se que não são raros, e a abundância na litosfera é relativamente alta. Atualmente têm sido 

encontrados com relativa facilidade. O elemento túlio, o menos abundante, é tão comum como 

o bismuto, e também mais comum que As, Cd, Hg e Se, os quais não são considerados raros. 

Cério é o ETR mais abundante. Em geral, as propriedades nucleares fazem com que os 

elementos de número atômico (Z) par, sejam mais abundantes que os de número atômico ímpar 

(maior estabilidade nuclear associada aos números pares de prótons). Numa avaliação para a 

abundância média na crosta terrestre, o Y se aproxima do La. Contudo, não há depósitos 

minerais principais contendo teores elevados de Y compatíveis aos depósitos de minerais 

contendo os ETR leves (La-Eu) (GAO et al., 2015). Os ETR considerados leves estão em maior 

disponibilidade do que aqueles avaliados como pesados, ou do que o próprio Y. Neodímio é 

mais abundante do que seu vizinho, o Pr (número atômico, Z, 59). No caso do Promécio, ele 

acontece na natureza apenas como ultra traço nos minérios de urânio, devido a fissão 

espontânea do urânio 238. A química dos ETR é predominantemente iônica e determinada 

principalmente pelo tamanho de seus cátions trivalentes. Deve-se mencionar ainda que o ítrio 

se apresenta também como cátion trivalente, semelhante com o núcleo de gás nobre, e tem raios 

atômico e iônico próximos dos valores dos elementos Tb e Dy. Ele se encontra na natureza 

acompanhando os lantanídeos e se assemelha aos cátions Tb3+ e Dy3+ em seus compostos. Já o 

escândio, situado no mesmo grupo, juntamente com Y e La, tem raio iônico menor, de modo 

que seu comportamento químico permite situá-lo entre o Al e os lantanídeos (ABRÃO, 1994). 

Os ETR mostram uma marcante valência constante de +3 na sua química e 

geoquímica. Entretanto, há evidências da ocorrência dos estados +2 e +4 em sistemas naturais, 

porém que só acontecem para os elementos Eu2+ e Ce4+. Também é importante se registrar que 
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a teoria química diz que pode existir o Tb4+, porém não se conhece nenhum registro de um 

mineral que contenha esse elemento no estado +4, em meio aquoso ou fazendo parte da estrutura 

cristalina de um mineral. Já o Yb2+ tem sido evocado para elucidar sobre a presença de 

anomalias negativas de Eu e Yb, e como explicação para a coerência das concentrações de Eu 

e Yb em algumas inclusões de condritos carbonáceos. No entanto, a existência de Yb2+ requer 

características extremamente redutoras, mas nas condições atuais, prevalecentes na crosta, Yb 

é trivalente (NAKADA et al., 2010). 

As concentrações dos ETR em rochas, são geralmente normalizadas para um padrão 

de referência comum, que mais frequentemente compreende os valores para meteoritos 

condríticos. Esse tipo de meteorito foi escolhido por ser considerado uma amostra relativamente 

não fracionada do sistema solar, com datação correspondente ao processo de nucleossíntese 

original. No entanto, as concentrações dos ETR no sistema solar são muito variáveis, devido às 

instabilidades diferentes dos núcleos atômicos. Os ETR com números atômicos pares são mais 

estáveis (e também mais abundantes), que os números atômicos ímpares, produzindo um padrão 

zig-zag num diagrama composição-abundância. Esse padrão de abundância é também 

encontrado em amostras naturais (KRACHLER et al., 2002). 

A normalização condrítica, ou por outro material de referência, tem duas funções 

importantes: 

1°) eliminar a variação de abundância entre elementos de números atômicos par ou 

ímpar; 

2°) permitir a identificação de qualquer fracionamento dos ETR, relativo aos 

meteoritos condríticos. 

  Valores normalizados e razões de valores normalizados, são denotados com o subscrito 

N, como por exemplo (Ce)N , (La, Ce)N. 

Do ponto de vista geoquímico, os ETR estão mais enriquecidos nos sedimentos 

siliciclásticos do que nos sedimentos carbonáticos. A fase carbonática tem efeito de diluição 

nos ETR, geralmente presente nos materiais terrígenos. A interpretação de um conjunto de 

dados relativos a presença de ETR, pode demonstrar enriquecimento ou empobrecimento de 

dada faixa de ETR (leves versus pesados), isso pode caracterizar uma mudança ambiental, 

provocada, por exemplo, pela incursão marinha, ou qualquer outro processo como anoxia etc. 

A elevação na concentração de ETR pesados pode evidenciar uma maior influência oceânica, 

já que a água do mar apresenta uma maior abundância em ETR pesados (AKINLUA et al., 

2016). 
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A distribuição de um metal em óleos, pode fornecer informações sobre o ambiente 

deposicional de uma rocha geradora (AKINLUA et al., 2008). 

A característica mais marcante do comportamento dos ETR nos processos 

sedimentares é a uniformidade dos padrões de abundância, observados em diversos tipos 

litológicos. Essa uniformidade indica que o processo dominante é a mistura ou homogeneização 

dos diversos padrões produzidos pela diferenciação magmática (McLENNAN, 2001). Portanto, 

os teores de ETR em rochas sedimentares são considerados como representativos dos padrões 

de ETR da crosta continental superior, ou seja, da mistura física dos diferentes padrões de ETR 

das rochas submetidas ao intemperismo e erosão (McLENNAN, 2001). De acordo com 

McLennan (1989), as modificações dos padrões de ETR nos sedimentos estão relacionadas às 

condições edafoclimáticas. Estudos sobre o comportamento dos ETR durante a erosão e 

deposição demonstraram que a deposição sob condições áridas leva a pequenas modificações 

na distribuição desses elementos, enquanto que sob condições úmidas há uma pequena 

tendência para um fracionamento dos ETR, devido à mobilidade preferencial dos ETRL (ETR 

Leves – La-Eu) nessas condições. Com relação às rochas metamórficas, investigações do 

comportamento dos ETR mostraram que geralmente há pouca modificação dos padrões desses 

elementos durante o metamorfismo e, por isso, uma proporção considerável de rochas 

metamórficas apresenta padrões de ETR coerentes com padrões de rochas ígneas ou 

sedimentares. 

 

3.3 CAMINHOS PARA QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA MATÉRIA 

ORGÂNICA 

 

Rochas sedimentares contendo matéria orgânica podem ser qualificadas como geradoras 

de hidrocarbonetos, se satisfizerem os seguintes requisitos: 

 Quantidade mínima de matéria orgânica; 

 Qualidade de matéria orgânica apropriada para a geração de petróleo e/ou gás; 

 Devem ter passado por processos de evolução térmica da matéria orgânica que 

conduzam à geração de petróleo e/ou gás. 

No contexto da exploração petrolífera, previamente é necessária a obtenção de 

parâmetros geoquímicos orgânicos ou de petrografia orgânica, como, por exemplo, o Carbono 

Orgânico Total (COT); quantidade mínima de matéria orgânica; o tipo de matéria orgânica; e 

composição química dos extratos oleosos das rochas e acumulações. Dessa forma, a 
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caracterização geoquímica da rocha geradora e dos reservatórios em um sistema petrolífero 

(rocha geradora matura, rocha reservatório, rocha selante, rochas de sobrecarga e trapa), fornece 

informações essenciais que auxiliam na compreensão de questionamentos sobre a gênese, o 

controle da exploração e a elaboração de um modelo geológico evolutivo da bacia sedimentar. 

Com a geração de hidrocarbonetos, a pressão e o volume interno nos poros da rocha geradora 

aumentam a tal ponto que se inicia a movimentação desses hidrocarbonetos no interior da rocha, 

movimentação essa definida como migração primária. Quando os hidrocarbonetos são expulsos 

da rocha geradora e seguem em direção a zonas de menores pressões, ocorre o fenômeno da 

migração secundária (MILANI, FRANÇA, MEDEIROS, 2007; DURAND, 2003; OROSCO, 

ALLIERI, HERNANDE, 2009). 

As rochas, nas quais os hidrocarbonetos expulsos se acumulam, são chamadas de rocha 

reservatório. São, geralmente arenitos e calcarenitos, contudo podem apresentar qualquer 

origem ou natureza desde que denotem elevada porosidade e que esses poros sejam 

interconectados, ou seja, permeáveis (CABRAL, 2006). 

Essas informações são de suma relevância para o sucesso de um projeto de exploração 

de petróleo. Convém salientar, no entanto, que a formação de uma acumulação de óleo ou gás 

pressupõe a presença de condições geológicas favoráveis, como a ocorrência de rochas 

reservatórios, relacionamento espacial ou conexão adequada dos intervalos geradores com os 

reservatórios e tempo apropriado de formação das trapas, considerando as fases de geração e 

migração dos hidrocarbonetos (RODRIGUES, 2000). 

O conteúdo de carbono contido nos dois tipos de matéria orgânica, o querogênio e o 

betume (matéria orgânica solúvel), é conhecido como Carbono Orgânico Total (COT), que 

representa a quantidade da matéria orgânica da rocha expressa em percentagem. O COT mínimo 

para uma rocha siliciclástica é da ordem de 1%, e para as rochas carbonáticas de 0,5% (MILANI 

et al., 2000). 

É importante fazer uma distinção entre os diversos tipos de querogênios que 

constituem a rocha geradora, porque cada tipo está vinculado ao seu potencial de gerar 

hidrocarbonetos líquidos e/ou gasosos. O tipo e a qualidade do querogênio podem ser 

diferenciados e avaliados utilizando-se métodos ópticos e métodos físico-químicos. Os métodos 

ópticos permitem avaliar a composição do querogênio através da microscopia de luz refletida e 

de luz transmitida. Essa técnica é conhecida como petrografia orgânica, e divide a matéria 

orgânica em: amorfa (H/C > 1,5); liptinítica (1< H/C < 1,5); e lenhosa (grupo da vitrinita H/C 

~ 0,5) (grupo da inertinita H/C = 0). Os métodos físico-químicos oferecem informações valiosas 

sobre a estrutura do querogênio. Os tipos de querogênio em ordem decrescente de potencial de 
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geração de petróleo, suas faixas de razão de H/C e os principais produtos expelidos pela rocha 

geradora, são apresentados no Quadro 1 (PETERS; CASSA, 1994). 

 

Quadro 1 – Razão H/C descrevendo o tipo de querogênio e o principal produto expelido 

 
Fonte: Peters e Cassa (1994). 

 

 

3.4 MATURIDADE TERMAL 

 

 Conforme Killops e Killops (2005), a maturidade termal compõe as reações 

químicas conduzidas pelo calor e tempo, na qual a matéria orgânica é transformada em 

querogênio e depois em petróleo, gás e pirobetume. A primeira etapa de transformação da 

matéria orgânica é a diagênese; a segunda etapa é a catagênese, na qual acontece a 

transformação da matéria orgânica em querogênio, devido ao incremento de maiores 

profundidades e temperaturas; na terceira etapa, denominada de metagênese do querogênio, 

ocorre a produção de gás, especialmente o metano. Essas etapas de transformação do 

querogênio são mostradas no Diagrama de Van Krevelen, que está ilustrado na Figura 2. 

Como exemplos de métodos usados na determinação da maturidade termal da matéria 

orgânica constituinte da rocha geradora, são a refletância da vitrinita (%Ro) e a pirólise Rock 

Eval.  

Para a avaliação do potencial gerador e da quantidade de petróleo já gerado, é 

normalmente aplicada a técnica da pirólise Rock Eval, empregando-se um equipamento lançado 

na década de 1980, na França. Essa técnica simula o processo de maturação térmica do 

querogênio, como referenciado por Espitalié et al. (1977). Uma pequena quantidade de amostra 

de rocha é aquecida, ocasionando reações termoquímicas craqueadoras da matéria orgânica, 

cujos dados são quantificados por um detector de ionização de chama. O resultado desse 

processo é um pirograma, onde são representados os picos S1, S2 e S3, bem como a Tmax, 

conforme mostrado esquematicamente na Figura 3. 
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Figura 2 – Diagrama de Van Krevelen, onde é ilustrada a variação de H/C e O/C atômico, para cada 

tipo de querogênio 

 
Fonte: Modificado de Vandenbroucke e Largeau (PARRA, 2012).  

 

Figura 3 – Representação esquemática de um pirograma padrão, com os valores obtidos pela técnica 

de pirólise Rock Eval 

 
Fonte: Adaptado do manual do fabricante do equipamento Rock Eval, modelo 6 (2017). 

 

O pico S1 representa os hidrocarbonetos livres já gerados na natureza e retidos na 

amostra de rocha, expressos em mgHC/gRocha. Posteriormente, ocorre a degradação do 

querogênio devido ao processo de aquecimento em laboratório, quando acontece a geração de 

novos hidrocarbonetos, correspondentes ao pico S2 (mgHC/gRocha), definindo o potencial que 

ainda há na rocha para geração, ou seja, o potencial gerador. O pico S3, por sua vez, avalia a 

quantidade de oxigênio presente no querogênio que se está analisando, a partir da formação de 

CO2 durante o craqueamento (S3, em mgCO2/gRocha), sendo utilizado para caracterizar 

qualitativamente a matéria orgânica presente na rocha geradora, em conjunto com outros 

parâmetros, como a reflectância da vitrinita e outros. A partir dos valores de S2, S3 e de carbono 

orgânico (COT), são calculados os Índices de Hidrogênio (IH = [S2/COT] x 100) e de Oxigênio 
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(IO = [S3/COT] x 100), para caracterização dos tipos de matéria orgânica, os valores de IH e 

IO são lançados no diagrama tipo Van Krevelen (Figura 2). 

A temperatura na qual ocorre a máxima geração de hidrocarbonetos é denominada de 

Tmax. , indicando o estágio de evolução térmica da rocha investigada, auxiliando na estimativa 

da profundidade a qual a rocha foi submetida (TISSOT; WELTE, 1984; GONÇALVES et al., 

1997). 

 

 

3.5 AMBIENTE DEPOSICIONAL DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

O consumo de oxigênio na água é um processo bioquímico, resultante da degradação 

da matéria orgânica produzida nas camadas mais rasas da zona eufótica. Aproximadamente 

80% da oxidação ocorre nessas condições. Com o aumento da profundidade, essa proporção 

decresce gradativamente e apenas um resíduo de matéria orgânica ultrapassa esse processo, 

quando ao afundar, continua consumindo oxigênio. A partir do ponto onde cessa o suprimento 

de oxigênio, a coluna d’água torna-se anóxica. Mesmo em áreas de oxigenação normal, podem 

ocorrer coluna anóxicas se a bioprodutividade na superfície exceder a capacidade de suprimento 

do oxigênio nas partes mais profundas (GARRISON, 2010). 

 

 

3.6 GEOQUÍMICA ORGÂNICA DO PETRÓLEO 

 

A geoquímica orgânica do petróleo estuda os compostos orgânicos em busca da 

compreensão da composição, origem, mecanismos de formação, acumulação, migração, 

deposição, distribuição e exploração do petróleo, assim como investiga problemas de 

contaminação e de poluição ambiental. É uma ciência relativamente jovem, com cerca de 40 

anos de existência (DURAND, 2003). 

 

 

3.7 COMPOSTOS BIOMARCADORES DO PETRÓLEO 

 

São compostos que durante a diagênese e catagênese participaram de reações químicas 

e mantiveram íntegras suas estruturas básicas, conhecidas como precursoras biológicas do 

petróleo. Sua origem pode estar relacionada a organismos como bactérias (arqueobactérias, 
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cianobactérias etc.), algas (diatomáceas e dinoflageladas, dentre outras) ou mesmo plantas 

terrestres (angiospermas e gimnospermas, como as mais frequentes) e animais invertebrados 

São moléculas orgânicas complexas, correspondentes a produtos orgânicos naturais específicos, 

compostos de carbono, hidrogênio e outros elementos como oxigênio, nitrogênio e enxofre. A 

preservação dos biomarcadores depende da estabilidade da estrutura do precursor biológico, 

ante o ataque bacteriano. A estrutura orgânica de um biomarcador é suficientemente estável 

para permanecer com poucas trocas durante as etapas de diagênese e catagênese, através das 

transformações que sofre a matéria orgânica no tempo geológico, para a formação dos 

combustíveis fosseis. Apesar das baixas concentrações dos biomarcadores em óleos crus e 

betume, são de grande utilidade na interpretação do tipo de matéria orgânica, ambiente de 

sedimentação e maturidade (TISSOT; WELTE, 1984). 

Precursores dos biomarcadores conhecidos como terpenoídes ou isoprenoídes foram 

inicialmente biossintetizados por microrganismo e plantas, a partir de subunidades do isopreno 

(metil butadieno). Os compostos complexos resultantes dessa polimerização, desempenham 

funções específicas nos organismos vivos. Tem-se como exemplo: o bacteriohopanotetrol (que 

compõe a membrana celular de bactérias e cianobactérias); o colesterol (o qual forma a 

membrana celular de organismos eucariontes; e a clorofila (que constitui o pigmento 

responsável pela fixação fotossintética de carbono por plantas e certos tipos de bactérias). Os 

compostos biomarcadores são divididos em famílias, em função do número de subunidades do 

isopreno. 

 

 

3.8 MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS EMPREGADOS NESTE ESTUDO 

 

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de uma 

mistura, realizada através da distribuição desses componentes entre duas fases, onde uma 

permanece estacionária enquanto a outra se move através dela. Durante a passagem da fase 

móvel sobre a fase estacionária, os componentes da mistura são distribuídos entre elas, de tal 

modo que cada componente é seletivamente retido pela fase estacionária, resultando migrações 

diferenciadas entre os compostos (ENGEL et al., 2012). 

 

3.8.1 Cromatografia Líquida 

 



30 

 

 

 

Empregada na separação das principais frações de compostos de petróleo: fração de 

hidrocarbonetos saturados (representada por alcanos normais e ramificados, e pelos 

cicloalcanos); fração de hidrocarbonetos aromáticos (compostos com um ou mais anéis 

benzênicos); e fração de compostos polares (constituídas principalmente pelas resinas e 

asfaltenos). Após a separação, cada fração pode ser analisada por métodos gravimétricos, por 

métodos cromatográficos instrumentais (a exemplo da cromatografia gasosa com detecção por 

ionização de chama, cromatografia gasosa com detecção de espectrometria de massas), para 

obtenção das frações dos hidrocarbonetos saturados e da fração dos hidrocarbonetos 

aromáticos. A fração dos compostos polares pode ser analisada por métodos instrumentais na 

região do infravermelho, do ultravioleta e pela fluorescência molecular (ENGEL et al., 2012). 

 

3.8.2 Cromatografia gasosa 

 

Na técnica de cromatografia gasosa, a fase móvel empregada é um gás e sua grande 

aplicação é na análise de compostos voláteis ou que possam ser volatilizados sem ter suas 

estruturas alteradas pelo aquecimento. Atualmente, uma das técnicas analíticas mais usadas na 

separação de misturas complexas é a cromatografia gasosa capilar ou de alta resolução. A fase 

estacionária é um líquido de elevado ponto de ebulição, depositado sobre as paredes internas 

de colunas capilares flexíveis, de sílica fundida; enquanto que a fase móvel é um gás inerte, 

geralmente hélio, o qual carrega cada componente até a saída da coluna, na qual está instalado 

um tipo de detector. O detector mais adequado para ensaios de n-alcanos e isoprenoídes 

presentes em amostras de óleo total (whole oil), ou para a fração de saturados da cromatografia 

liquida é o detector de ionização de chama (DIC) (BRAITHWAITH; SMITH, 1999). 

 

3.8.3 Cromatografia gasosa com detector DIC 

 

Um volume adequado de amostra é introduzido no injetor com o auxílio de uma seringa, 

manual ou automaticamente. A amostra é conduzida pela coluna cromatográfica, onde ocorre a 

separação dos compostos, por meio do gás de arraste. Tais compostos são queimados na chama 

do DIC (detector de ionização de chama), e detectados com base na quantidade de partículas 

carregadas, que são geradas na ionização. A quantificação dos hidrocarbonetos pode ser feita 

pelo método de padronização interna ou externa (SCOTT, 1996). 

 



31 

 

 

 

3.8.4 Cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas 

 

A cromatografia gasosa acoplada a detecção de massas é utilizada na análise qualitativa 

de biomarcadores de petróleo, já identificados, através do processo de detecção de múltiplos 

íons (MID-Multiple Ion Detection), também chamado de Monitoramento seletivo de íons (SIM-

Selected Ion Monitoring). Essa modalidade é usada no estudo de classes de compostos como 

esteranos e hopanos, através da definição da razão massa/carga (m/z) do fragmento base (o de 

maior abundância relativa, no espectro de massa do principal íon da família), gerado por todos 

os componentes de uma família. Na técnica de monitoramento seletivo de íons são escolhidos 

íons específicos ou valores de m/z, obtendo-se perfis de distribuição chamados de 

cromatogramas de massas de famílias de compostos que possuem estruturas moleculares 

semelhantes entre si. A título de exemplo, poderia ser citada a família dos saturados, triterpanos 

(m/z=191), esteranos (m/z= 217); e as famílias dos policíclicos aromáticos, naftalenos 

(m/z=157 e 170) fenantreno (m/z=192), dibenzotiofenos (m/z=198) fluorenos (m/z=180) etc. 

(NIESSEN, 2001). 

 

 

3.9 MÉTODOS DE ANÁLISES DE METAIS DE TRANSIÇÃO E TRANSIÇÃO 

INTERNA 

 

A seguir serão apresentadas algumas técnicas disponíveis para determinação de 

elementos de transição e transição interna. 

 

3.9.1 Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICPOES) 

 

Na técnica de ICPOES uma amostra é submetida a altas temperaturas e os seus 

componentes não somente são convertidos a átomos gasosos ou íons elementares, mas também 

ocorre excitação das espécies a altos estados eletrônicos. O rápido retorno ao estado 

fundamental das espécies excitadas é acompanhado pela produção de linhas espectrais, na 

região do ultravioleta e visível, que são úteis na análise qualitativa e quantitativa. As altas 

temperaturas são promovidas por um plasma de argônio. Por definição, plasma é uma mistura 

gasosa condutora de eletricidade que contém uma concentração significativa de cátions e 

elétrons, com uma carga total próxima de zero. O plasma de argônio é formado e mantido por 
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um fluxo de gás argônio em um campo magnético de alta frequência em uma tocha de quartzo, 

constituída de três tubos concêntricos. A formação do plasma se dá por uma centelha inicial, 

proveniente da bobina de indução, descarregada no fluxo de gás argônio, tornando-o condutivo, 

sob um campo magnético. O tubo central conduz a amostra, na forma de aerossol, procedente 

do nebulizador; no tubo intermediário flui o gás auxiliar para a estabilização do plasma; no tubo 

externo flui o gás argônio que alimenta o plasma e refrigera a tocha, prevenindo a sua fusão, 

devido às altas temperaturas atingidas (PERAMAKI, 2014). 

Outra vantagem é que as fontes de plasma são mais energéticas e permitem a 

determinação em baixas concentrações de elementos, que tendem a formar compostos 

refratários, isto é, compostos como óxidos de boro, fósforo, tungstênio, urânio, zircônio e 

nióbio, os quais são altamente resistentes à decomposição térmica. Finalmente, os métodos 

baseados em fontes de plasma oferecem amplas faixas de concentração linear (SKOOG; 

LEARY, 1992). 

No caso do tratamento da amostra onde se usa ácido fluorídrico para digestão total, 

esse tem que ser posteriormente eliminado para se evitar que haja ataque da tocha de quartzo 

pelo ácido fluorídrico residual (LINK et al., 1998). 

 

3.9.1.1 Processos de calibração do ICPOES 

 

Usualmente são empregados dois tipos de processos de calibração para o ICP-OES, 

conforme preconizado por Skoog e Leary (1992), que são: 

a) Calibração direta: nesse processo é construída uma curva analítica relacionando-se 

concentração (geralmente em µg/mL ou mg/L) de um padrão com concentração 

conhecida, preparada no mesmo meio utilizado para a preparação das amostras. Na 

construção da curva analítica, deverão ser utilizados pelo menos 05 concentrações 

diferentes (5 pontos). A contagem de emissão da amostra será interpolada nessa curva, 

chegando-se a concentração da amostra em estudo. 

b) Calibração pelo método da adição padrão (dopagem): esse processo segue o mesmo 

procedimento daquele descrito para a calibração direta, porém na hora da preparação 

das concentrações dos padrões, o processo de avolumar deverá ser realizado com 

amostra já previamente preparada. Nesse caso, basta construir a curva analítica com no 

mínimo 03 pontos. Deve ser destacado que essa técnica é empregada para o estudo de 

amostras mais complexas, que apresentem interferência por efeito de matriz e onde não 

haja outro modo de corrigir o problema. 
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3.9.2 Espectrômetro de plasma indutivamente acoplado com detector de massas 

(ICP-MS) 

 

A espectrometria de massas por plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), tornou-se 

uma técnica poderosa na análise multielementar. Em uma única varredura, é possível se estimar 

praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica, operando no modo qualitativo. 

Uma das vantagens do ICP-MS é o limite de detecção, que só encontra concorrente, em algumas 

situações, com a técnica da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. 

No emprego do ICP-MS, a solução amostra é bombeada para o plasma, com taxa de 

1mL/min, por meio de bomba peristáltica. Na temperatura de 5000 - 8000K, no interior do 

plasma de argônio, todas as substâncias presentes na amostra sofrem dissociações para formar 

íons monoatômicos. O sucesso do ICP-MS na produção de íons para sua determinação 

subsequente por espectrometria de massas, baseia-se em duas características: 

 controle do ambiente, oriundo da alta temperatura do plasma, necessária para 

dissociação e formação dos íons; 

 rápida capacidade operacional dessa fonte. 

Os espectros de massas obtidos, normalmente variam de 2-300 unidades de m/z. 

O espectrômetro de massas é um instrumento que separa rapidamente os íons que se 

locomovem, baseados na razão massa/carga (m/z). Como a maioria dos íons possui carga 

unitária, a razão se torna igual a massa do íon (SKOOG et al., 2006).  

 

3.9.2.1 Componentes do espectrômetro de massas 

 

O objetivo do sistema de entrada da amostra no equipamento ICP-MS é introduzir uma 

microquantidade desse material amostral na fonte de íons, onde seus componentes são 

convertidos para íons gasosos por bombardeamento com elétrons (ionização secundária). 

Também nesse processo, íons ou moléculas podem ser produzidos termicamente (ICP de 

microondas); ou ainda eletricamente (fonte de centelha, feixe de laser). A saída da fonte de íons 

é constituída por um fluxo de íons gasosos positivos, mais comum, ou negativo, que são 

acelerados para o analisador de massas. A função do analisador de massas é semelhante ao do 

monocromador de um espectrômetro de ótico. Contudo, nesse caso a separação é baseada na 

razão massa/carga do íon analisado, e não no comprimento de onda do fóton. O espectrômetro 
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de massas contém um transdutor que converte o feixe de íons num sinal elétrico, o qual é 

amplificado, processado e mostrado no monitor do microcomputador (SKOOG et al., 2006). 

 

a) Analisador de massas de quadrupolo do ICP-MS (filtro de massas) 

É o componente do ICP-MS, considerado como mais compacto, barato e robusto, e 

possui a vantagem de obter um espectrômetro de massas completo num tempo inferior a 100ms. 

É constituído por quatro barras cilíndricas paralelas que servem como eletrodo. A obtenção do 

espectro se faz com a aceleração dos íons no espaço entre as barras, por aplicação de um 

potencial de 5-10V. Enquanto ocorre um incremento nos potenciais de corrente alternada e de 

corrente contínua aplicados nas barras, sua razão é mantida constante. Em determinado 

momento, todos os íons – exceto aqueles que possuem certo valor de m/Z – atingem a barra, e 

imediatamente são convertidos em espécies neutras. Como consequência, somente alguns íons 

são dirigidos para o transdutor (SKOOG et al., 2006). 

 

b) Detector 

No ICP-MS, geralmente o detector é um multiplicador de elétrons escolhido para 

inúmeros experimentos de rotina. Se assemelha à fotomultiplicadora usada para detecção de 

radiação ultravioleta e visível, onde, entre os diodos, é aplicada uma diferença de potencial 

positivo. 

 

c) Espectrômetro de massas e interferências 

O ICP-MS não é capaz de discriminar duas espécies químicas distintas, porém o faz 

para espécies de mesma massa atômica. No caso do 58Ni, que é o isótopo mais abundante do 

níquel, esse sofre interferência do isóbaro do 58Fe, quando o níquel se encontra em baixa 

concentração. Outras interferências podem ocorrer em virtude da combinação de elementos da 

matriz (oxigênio, nitrogênio, carbono, cloro) com o próprio plasma de argônio. O 80Se é o 

isótopo mais abundante do selênio, mas também sofre interferência isobárica da espécie 40Ar 

40Ar+. O pico de massa do analito deve ser cuidadosamente escolhido para se evitar 

interferências isobáricas com isótopos ou espécies moleculares (CAMPOS, 2014). 

Embora seja possível medir todos os elementos químicos de interesse em uma única 

varredura do ICP-MS, isso nem sempre é prático. Na realidade, quando são medidos As, Se, Pb 

e Cr, em nível de ppb, em presença de elevados teores de Ca, Mg, K e Na, o detector fica 

saturado com os níveis desses últimos, prejudicando a determinação de elementos traços. 
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3.9.2.2 Interferências 

 

Classificadas como espectroscópicas 

 

a) Interferência isobárica - a interferência isobárica ocorre quando são determinados dois 

elementos químicos cujos isótopos têm a mesma massa atômica. Para os espectrômetros 

de massas de quadrupolo, espécies isobáricas são isótopos que diferem em menos de 

uma unidade de massa atômica. Muitos elementos químicos da tabela periódica 

possuem um, dois ou três isótopos livres da interferência isobárica. Uma exceção é o 

índio, que tem dois isótopos estáveis: 113In e 115In. O primeiro sobrepõe-se ao 113Cd, e o 

último ao 115Sn. É mais comum a interferência isobárica ocorrer com a linha do isótopo 

mais abundante. Na determinação do cálcio, observa-se que o pico do 40Ar+ se sobrepõe 

à linha mais abundante do 40Ca+ (97%), tornando-se necessário usar uma segunda linha 

do isótopo 44Ca+ (2,1%), para se conseguir essa determinação. 

 

b) Interferência de íons poliatômicos - essa interferência é mais séria que a causada pela 

interferência isobárica, pois as espécies poliatômicas são formadas pela interação das 

espécies presente no plasma, na matriz ou na atmosfera. Em consequência, podem se 

formar diversos íons moleculares e possivelmente interferir no processo de medição. 

Esse tipo de interferência ocorre quando os valores de m/z se encontram abaixo de 82, 

como 40ArH, 56ArO+, 80ArAr+, 18OH2
+ (SILVA et al., 2014). 

 

c) Interferência de óxidos e hidróxidos – é o tipo de interferência mais séria, que envolve 

os óxidos e hidróxidos formados com o próprio analito, com os componentes da matriz, 

o solvente e os gases do plasma. Os óxidos e hidróxidos de cálcio revelam uma potencial 

interferência na região de massas atômicas para a determinação do níquel, conforme 

pode ser observado nos elementos apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Exemplos de interferências de óxidos e hidróxidos de cálcio na determinação de Ni 

M/z Elemento químico Interferência 

56 Fe (91,66%) 40ArO, 40CaO 

57 Fe (2,19%) 40ArOH, 40CaOH 

58 Ni (67,77%) Fe (0,33%) 42CaO, NaCl 

59 Co (100%) 43CaO, 42CaOH 

60 Ni (26,12%) 43CaO, 44CaOH 

61 Ni (1,25%) 44CaOH 

62 Ni (3,66%) 46CaO, Na2O, NaK 

63 Cu (69,1%) 46CaOH, 40ArNa 

64 Ni (1,66%) Zn (48,89%) 32SO2, 
32S2, 

48CaO 

65 Cu (30,9%) 33S,32S,33SO2,
48CaOH 

Fonte: Manual do equipamento ICP-MS, marca Agilent (2004). 

 

Classificadas como não espectroscópicas 

 

No ICP-MS, os efeitos de matriz se tornam dignos de atenção somente quando a 

concentração dos concomitantes estão na faixa de 500-1000mg/L. Normalmente esses efeitos 

causam redução do sinal analítico, embora em certas ocasiões podem ser observados 

comportamentos opostos. Em geral, esses efeitos são minimizados quando se utilizam soluções 

diluídas, ou altera-se o procedimento de introdução de amostras, ou isolam-se as espécies 

interferentes. Também são eliminados pelo uso do padrão interno adequado, ou seja, que tenha 

aproximadamente a mesma massa atômica e potencial de ionização do analito (CAMPOS, 

2014). 

 

3.9.3 Processos de calibração 

 

Os processos de calibração do ICP-MS, segundo Skoog et al. (2006), podem ser 

classificados: 

a) Calibração direta – que utiliza um conjunto de padrões de calibração para a preparação 

de uma curva analítica. São utilizados padrões aquosos simples diluídos, na mesma 

concentração dos ácidos que foram utilizados para o preparo das amostras. Ao trabalhar 

com ultratraços, o teor de sólidos totais dissolvidos não deve exceder 0,2%. 

b) Calibração pelo processo de padrão interno - nesse tipo de calibração, o padrão interno 

é um elemento que não está presente na amostra. Ele é adicionado a amostras e padrões, 

para compensar efeitos de deriva e instabilidade do equipamento e efeitos da matriz. 
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Como padrão interno geralmente se utiliza os elementos índio ou ródio, por 

apresentarem massa atômica e potencial de ionização próximo dos elementos avaliados. 

 

3.9.4 Preparo de amostras para a técnica de ICP-MS 

 

A literatura sugere que o preparo das amostras para a técnica de ICP-MS deveria ser 

realizado em “salas limpas”, para evitar a contaminação das amostras durante o referido 

preparo, caso seja necessário atingir limites que alcancem a concentração do nanograma por 

litro, principalmente se estivermos determinando os elementos Al, Fe, Ca, Mg. Na e K, que 

numa determinada matrix, encontrem-se nessa faixa de concentração. É importante que seja 

enfatizado que nessa preparação deve ser levado em consideração a pureza dos reagentes 

utilizados, o melhor ácido a ser empregado é o nítrico, pois seus átomos apresentam menor 

massa (THOMAS, 2004). 

 

3.9.5 Limite de quantificação, para os equipamentos ICPOES e ICP-MS 

 

Os limites de quantificação (LQ) foram calculados com base na medida de 07 soluções 

de brancos analíticos, que se refere ao branco do procedimento de digestão total adotado para 

as amostras. O LQ equivale a 10 vezes o desvio padrão das medidas independentes dos brancos. 

Os LQ determinados encontram-se descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Limites de quantificação para os equipamentos ICPOES e ICP-MS (µg L-1) 

ICPOES ICP-MS 

Ni V Co Mo U Yb Tm Tb Sm Pr Nd Lu La Ho Gd Eu Er Ce Dy 

20 100 1 1 1 0,6 0,2 0,2 1 5 5 0,2 8 0,2 0,2 0,2 1 8,0 1,0 

Elaboração: o autor (2019). 

 

 

3.9.6 Determinação de metais de transição e transição interna em material certificado 

 

A tabela 2 mostra os resultados obtidos nas determinações dos elementos de transição 

e transição interna para materiais certificados, visando à avaliação do controle de qualidade 

para a metodologia proposta neste trabalho, cujas medições foram realizadas pelas técnicas de 

ICPOES e ICP-MS.  
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Tabela 2 – Resultados dos elementos de transição e transição interna para materiais certificados 

MR

C 

COQ-1 Sed 1646ª Limestone 1d Green River 

Cert. Enc. Rec % Cert. Enc. Rec % Cert. Enc. Rec % Cert. Enc. Rec % 

La 750 858 114 17 20 117 4 4,5 112 20 18 90 

Ce 1700 1882 111 34 32 94 4 3,7 92,5 36 31 86 

Pr 150 184 122 10 10 100 0,6 0,58 97 - - - 

Nd 480 475 98 15 13 87 3 2,4 80 16 13 81 

Sm 56 54 96 3,3 2,9 88 0,5 0,46 92 2,7 2,6 96 

Eu 15 14 93 0,63 0,52 82 0,1 0,1 100 0,5 0,48 96 

Gd 50 37 74 - - - 0,5 0,45 90 2 2,1 105 

Tb 4 3,9 97 0,44 0,31 70 0,09 0,07 77,8 - - - 

Dy 18 19 106 - - - 0,6 0,46 77 1,9 1,8 95 

Ho 3 3,4 113 - - - 0,1 0,11 110 0,4 0,38 95 

Er 7 8,4 120 - - - 0,4 0,55 137 1,1 1,2 109 

Tm - - - - - - - - - 0,17 0,22 129 

Yb 6 6,5 109 1,4 1,1 78 0,3 0,26 87 0,94 1 112 

Lu - - - 0,27 0,13 48 - - - - - - 

Ni 13 10 77 23 20 87 4 <5,0 - 29 26 89 

Co <5 4 100 5 5 100 - - - 12 10 83 

V 110 130 118 44,8 45 99 10 <10 - 130 140 108 

Mo - - - 1,8 1,4 78 - - - 35 33 94 

U 11 10 91 2 1,8 90 1 1,2 120 5,4 5 92 

Legenda: Unidades (µg/g); MRC – Material de Referência Certificado; Cert. – valor certificado; Enc. – Valor 

encontrado; Rec % - percentual de recuperação.  

Elaboração: Autor (2019). 

 

 

3.9.7 Análises Quimiométricas 

 

Devido ao elevado número de variáveis geoquímicas, neste estudo, o uso das 

ferramentas quimiometricas, podem nos ajudar a obter resultados com o máximo de 

confiabilidade analítica e buscar correlações com o tipo de matéria orgânica e ambiente 

deposicional da rocha potencialmente geradora (ALVES et al., 2018). 

Para se identificar grupos com comportamento similar e o comportamento geral dos 

dados, foi utilizado a técnica quimiométrica de classificação, análise de componentes principais 

(PCA), usando o programa computacional STATISTICA 7.0. A PCA consiste numa 

manipulação da matriz de dados com o objetivo de simplificar as variações presentes em muitas 

variáveis, representando-as em um número de fatores, componentes principais, contendo 

informações para representar as amostras sobre como as variáveis se relacionam entre si. 

Foram determinados teores de carbono orgânico total (COT), enxofre total (ST), razão 

COT/ST, potencial gerador (S2), índice de hidrogênio (IH), índice de oxigênio (IO), somatório 

de elementos terras raras (soma ETR), bem como razões vanádio e níquel (V/V+Ni e V/Ni), 
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lantânio e itérbio (La/Yb), níquel e cobalto (Ni/Co), e urânio e molibdênio (U/Mo), além de 

tipo de matéria orgânica e ambiente deposicional de amostras de rochas potencialmente 

geradoras, coletadas em diferentes bacias brasileiras com a finalidade da sua caracterização 

geoquímica. Neste trabalho, foi aplicado a análise de componentes principais (PCA) para 

estabelecer correlações entre os parâmetros geoquímicos investigados, e assim, caracterizar o 

ambiente deposicional das amostras coletadas. Foi construída uma matriz de 22x14, dispondo 

as 22 amostras como linhas e os 14 parâmetros em colunas. Os dados foram autoescalanados. 

As duas primeiras componentes principais (PC) acumularam 66,82% da variância total dos 

dados. Pode-se observar a formação de três grupos distintos caracterizando as formações (Irati, 

Ponta Grossa e Pimenteiras), como mostra os gráficos de pesos e escores utilizando informações 

da PC2 versus PC1 (Figura 4).  

Na PC1 (46,06%), os teores de ST (0,928), COT (0,850) e índices IH (0,909) e S2 

(0,869) influenciaram as amostras para Formação Irati, caracterizadas pelos elevados valores 

destes parâmetros e por matéria orgânica marinha do Tipo I. As amostras da Fm. Pimenteiras 

foram influenciadas pela elevada razão COT/ST (-0,522), caracterizando o ambiente como 

transicional proximal, com matéria orgânica tipo III. Um terceiro grupo foi influenciado 

principalmente por soma ETR (0,583) e pelas razões V/V+Ni (0,693) e La/Yb (0,509), e 

inversamente por COT/ST (-0,625), aglomerando as amostras com matéria orgânica tipos II e 

III, variando entre ambiente marinho e transicional.  

No grupo 1 estão as amostras que apresentaram altos teores de COT, ST, IH e S2 (Fm. 

Irati). O grupo 2, formado pelas amostras da Fm Pimenteiras, apresentaram elevada razão 

COT/ST, caracterizando o ambiente como transicional. No grupo 3, formado pelas amostras 

coletadas no topo dos afloramentos das formações Pimenteiras, Irati e Ponta Grossa. Estas 

amostras apresentaram mistura de matéria orgânica dos tipos II/III e III/IV, característico de 

ambientes deposicional variando entre ambiente marinho e transicional distal (Tabela 3). 
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Figura 4 – Análise de PCA os parâmetros geoquímicos investigados, gráfico de pesos (acima) e o gráfico de 

escores (abaixo) para os componentes principais 1 e 2 (PC1 e PC2) 

 
Elaboração: Autor (2019). 

PM 6.1PM 6.2

PM 6.6

PM 6.7

PM 6.8

PM 6.9

PM 6.10

PM 6.11

I-AM4

I-AM7

I-AM12
I-AM20I-AM22

I-AM26

I-AM29I-AM30

PG 12.1

PG 12.2

PG 12.3PG 12.4
PG 12.5

PG 12.6

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

PC 1: 46,06%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

P
C

 2
: 

2
0

,7
6

%

Grupo III

Grupo I

Grupo II



41 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição das amostras analisadas de acordo com o ambiente deposicional, tipo e fonte 

da matéria orgânica e o grupo que foi formado na PCA 

Amostras Ambiente de deposição Tipo de querogênio Fonte M.O. Grupo 

Irati AMa 4 Marinho  I Marinha 1 

Irati AMa 7 Marinho  I Marinha 1 

Irati AMa 12 Marinho  I Marinha 1 

Irati AMa 20 Marinho  I Marinha 1 

Irati AMa 22 Marinho  I Marinha 1 

Pimenteiras 6.1 Continental III Terrestre 2 

Pimenteiras 6.2 Continental III Terrestre  2 

Pimenteiras 6.6 Transicional III Marinho/Terrestre  2 

Pimenteiras 6.7 Transicional III Marinho/Terrestre  2 

Pimenteiras 6.8 Marinho II/III Marinho 3 

Pimenteiras 6.9 Marinho II/III Marinho 3 

Pimenteiras 6.10 Marinho II Marinho 3 

Pimenteiras 6.11 Marinho II Marinho 3 

Irati AMa 26 Transicional III/IV Marinho 3 

Irati AMa 29 Transicional III/IV Marinho 3 

Irati AMa 30 Transicional III/IV Marinho 3 

Ponta Grossa 12.1 Marinho  II/III Marinho 3 

Ponta Grossa 12.2 Marinho  II/III Marinho 3 

Ponta Grossa 12.3 Marinho  II/III Marinho 3 

Ponta Grossa 12.4 Marinho  II Marinho 3 

Ponta Grossa 12.5 Marinho  II Marinho 3 

Elaboração: Autor (2019). 
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4 UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO E ELEMENTOS DE 

TRANSIÇÃO INTERNA PARA CARACTERIZAR O PALEOAMBIENTE 

DEPOSICIONAL EM AFLORAMENTO DA FORMAÇÃO PIMENTEIRAS, NA 

BACIA DO PARNAÍBA 

 

RESUMO 

O input de matéria orgânica e as condições do paleoambiente deposicional do topo da Formação 

Pimenteiras (Devoniano) foram caracterizados geoquimicamente utilizando-se 11 amostras de 

folhelhos coletados de metro a metro (verticalmente) em afloramento localizado na borda oeste 

da Bacia do Parnaíba. A caracterização geoquímica inorgânica foi conduzida através da 

determinação dos elementos terras raras e urânio, e dos elementos de transição (Ni, V, Co e 

Mo) por ICPOES para Ni e V. Para o restante dos elementos as determinações foram realizadas 

por ICP-MS. A somatória das concentrações dos elementos terras raras (ETR) La-Lu, sugere a 

existência de dois conjuntos de amostras contendo querogênios de diferentes origens. O nível 

de concentração maís elevada da somatória dos ETR, nas amostras do topo do afloramento, 

deveu-se a complexação destes pelo querogênio tipo II ou mistura II/III, presente nestas 

amostras em maior concentração. Os elementos de transição permitiram avaliar a origem da 

matéria orgânica através do diagrama razão de concentração para os elementos Ni/Co versus 

razão de concentração para os elementos V/Ni e o ambiente deposicional através do diagrama 

concentração de V versus concentração de Ni. A razão de concentração entre urânio e 

molibdênio estabelece a presença ou ausência de sulfetos (ambientes euxínicos, não contem 

oxigênio e apresenta gás sulfídrico). As razões V/V+Ni, V/Ni e Ni/Co estabelecem as condições 

de deposição óxicas, subóxicas a anóxicas. Ao caracterizarmos as amostras do afloramento na 

Fm. Pimenteiras o primeiro grupo é formado pelas amostras do terço inferior (base) do 

afloramento, que possui matéria orgânica mista, predominantemente terrestre, com 
contribuição de organismos de água doce / salobra, depositadas sob condições paleoambientais 

de óxicas a subóxicas. O segundo grupo consiste das amostras coletadas no terço superior (topo) 

do afloramento, contendo matéria orgânica mista com predomínio de matéria orgânica marinha 

e pouca contribuição terrestre, depositadas sob condições paleoambientais anóxicas. A 

caracterização geoquímica orgânica foi realizada utilizando técnicas analíticas para avaliação 

da porcentagem de carbono orgânico total, de enxofre total, dados de pirólise Rock Eval e razões 

diagnósticas de biomarcadores saturados. Os folhelhos representados pelo segundo grupo, ricos 

em matéria orgânica, representam uma superfície de inundação marinha no afloramento. Os 

resultados deste trabalho sugerem que os elementos de transição e transição interna aqui 

estudados, comprovam o que já se havia observado nesse afloramento através da geoquímica 

orgânica, através dos biomarcadores saturados, em relação às condições paleoambientais.  

 

Palavras-chave: Formação Pimenteiras, elementos terras raras, Bacia do Parnaíba, elementos 

de transição, elementos de transição interna 

 

ABSTRACT 

The input of organic matter and the depositional paleo environment were characterized in 11 

samples of source rocks, from the Pimenteiras Formation, collected in an outcrop located on 

the western edge of the Parnaíba Basin. Inorganic geochemical characterization was performed 

by the analysis of rare earth elements and uranium, and transition elements (Ni, V, Co and Mo) 

by ICP-OES for Ni and V. For the rest of the elements the determinations was performed by 

ICP -MS. The sum of the concentrations of rare earth elements suggested the existence of two 

sets of samples containing organic matter from different origins. The transition elements 
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allowed evaluating the origin of the organic matter through the diagram between Ni/Co versus 

V / Ni ratios, and the depositional environment through the concentration diagram of V versus 

Ni concentration. The uranium and molybdenum ratios indicated the presence or not of 

sulphides (euxinic or non euxinic environment). The first group is constituted by the samples 

of the lower third (base) of the outcrop, which has mixed organic matter, predominantly 

terrestrial, with contribution of freshwater / brackish organisms deposited under paleo 

environmental conditions varying from oxi to subóxico. The second group consists of the 

samples collected in the upper third (top) of the outcrop, containing mixed organic matter with 

predominance of marine organic matter and little terrestrial contribution, deposited under 

anoxic paleoenvironmental conditions. The organic geochemical characterization was 

performed using analytical techniques to evaluate the percentage of total organic carbon, total 

sulfur, Rock Eval pyrolysis data, and for diagnostic reasons of saturated biomarkers. The shales 

represented by the second group, rich in organic matter, represent a surface of marine flooding 

in the outcrop. The results of this work suggest that the transition elements studied here, confirm 

what had already been observed in this outcrop through the saturated biomarkers, in relation to 

paleoenvironmental conditions. 

 

Keywords:  internal transition elements, rare earth elements, Parnaíba Basin, transition 

elements, Pimenteira Formation  

 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

As rochas geradoras de petróleo são rochas sedimentares, quando ricas em material 

orgânico, são capazes de gerar petróleo se submetidas a temperaturas adequadas (TISSOT; 

WELTE 1984). A rocha geradora contêm contém quantidades mensuráveis de muitos metais 

de transição e metais denominados elementos terras raras (ETR) (AKINLUA et al., 2008). Os 

metais de transição podem ser incorporados em rochas geradoras na forma de complexos de 

porfirina associados a materia orgânica e podem incluir  incorporação direta da biomassa ou 

podem ser incorporados durante a sedimentação. Os elementos terras raras  têm raios iônicos  

semelhantes e estados de valência igual (+3). Estas condições impõem limitações ao seu 

fracionamento dentro dos detritos siliciclásticos durante o intemperismo e o transporte pelos 

rios, como uma fração suspensa ou coloidal. Os materiais coloidais pela sua grande superficie 

em contato com a solução, apresentam-se como agentes de sorção dos elementos de transição 

e transição interna  ( CPRM, 2007 ). 

O grupo dos lantanídeos, ou elementos terras raras ETR, na tabela periódica, comporta 

elementos que vão do La-Lu. Os ETR podem ser separados em leves (ETRL), que na tabela 

periódica vão do La-Eu (GAO et al., 2015) e elementos terras raras pesados (ETRP), que na 

tabela periódica vão do Gd-Lu (GAO et al., 2015). A distinção é fundamentada em função do 

seu número atômico. Entretanto, alguns autores também consideram os elementos terras raras 

intermediários (médios) (ETRM), que, por sua imprecisão na definição, são pouco utilizados 
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(PAZAND, 2015). O ítrio (Y) é agrupado como ETRP por causa da sua similaridade com o 

elemento Ho (raio ionico) (SMUC, 2012). O Ce é o ETR mais abundante na crosta terrestre, 

com teores equivalentes aos do elemento prata (Ag) (HU et al., 2006). 

Uma característica dos ETR é percebida na relação entre os números atômicos dos 

elementos pares que são mais abundantes que seus vizinhos ímpares, causando um padrão serra 

(efeito Oddo-Harkins). Além disso, os ETRL são mais incompatíveis com os ETRP (devido ao 

maior raio iônico) e consequentemente mais fortemente concentrados na crosta continental do 

que os ETRP que possuem maiores número atômicos. Os ETR são trivalentes (Ln+3), com 

exceção dos elementos cério (Ce+4) e európio (Eu+2), em alguns ambientes deposicionais (como 

ambientes com caracteristicas, suboxicas para oxicas), em anbientes oxicos o (Ce+4) precipita . 

Devido à natureza quimicamente similar dos ETR, eles podem substituir um ao outro em 

estruturas cristalinas. Isso porque existem múltiplos ETR dentro de um mesmo mineral e uma 

ampla distribuição na crosta terrestre (CASTOR; HEDRICK, 2006). Com o objetivo de 

eliminar o efeito “zigue-zague” provocado pelas variações de abundância natural ao longo da 

série do lantânio em um diagrama concentração versus número atômico, e facilitar a 

identificação de padrões de fracionamento entre os ETR, é necessário realizar uma 

normalização dos valores de concentração em uma amostra. A concentração de cada ETR na 

amostra é dividido pela concentração do mesmo ETR em relação a um padrão geológico pré 

definido. 

Os padrões mais comumente utilizados para normalizar os ETR são: o World Shale 

Average (WSA), calculado por Piper (1974), com base nos resultados de Haskin e Haskin 

(1966); o North American Shale Composite (NASC), preparado a pedido Paul Gast, com base 

nos valores proposto por Gromet (1984); o Upper Continental Crust (UCC) , representando a 

composição da crosta continental superior, com valores apresentados por Wedepohl (1995); 

Post Archaen Australian Shale (PAAS) com valores propostos por McLennan (2001). Os 

padrões geológicos possuem curvas normalizadas que são muito similares quanto ao conteúdo 

de ETR, embora eles representem rochas sedimentares de diferentes idades geológicas ao redor 

do mundo, depositadas sob diferentes condições de transporte e sofreram intemperismo, em 

diferentes ambientes geoquímicos. Os parâmetros mais utilizados para caracterizar os ETR em 

rochas são: ∑ETR, ∑ETRL/∑ETRP, (La/Yb)N e anomalias do Ce e Eu. Esses são os parâmetros 

ideais para identificar as fontes da fração litogênica de depósitos de sedimentos marinhos e não 

marinhos (PIPER; BAU, 2013). 

Os valores das anomalias de Ce (Ce/Ce*) e Eu (Eu/Eu*), podem ser calculados por:   

Ce/Ce* = CeNC/[PrNC*(PrNC/NdNC)] (BAU; DULSKI, 1996)  



45 

 

 

 

Eu/Eu*=EuNC/(GdNC*SmNC)0,5 (TAYLOR; McLENNAN, 1985) 

 Considerou-se como anomalias valores de Ce/Ce* e Eu/Eu* ≤ 0,8 e ≥ 1,2  

A caracterização de rochas geradoras de petróleo através dos elementos terras raras e 

alguns elementos de transição  pode desempenhar um papel importante na avaliação das bacias 

sedimentares, no que diz respeito à exploração de petróleo e gás (AKINLUA et al., 2016). A 

distribuição dos elementos de transição e ETR na formação geológica, os tornam úteis para 

determinar a origem, tipo ou condições do paleoambiente deposicional e a maturação térmica 

da matéria orgânica (TAKEDA; ARIKAWA, 2005, AKINLUA et al.,2016) 

Os elementos de transição são os que na tabela periódica vão do (Sc-Hg), dos quais 

foram estudados a presente pesquisa, níquel, vanádio, cobalto e molibdênio. O tipo e a 

maturidade térmica da matéria orgânica e seu ambiente de deposição têm efeitos significativos 

sobre a concentração de oligoelementos (Ni e V), em rochas geradoras (LEWAN 1984). Esses 

metais tem associação comprovada com a matéria orgânica e podem ser utilizados como 

ferramentas de correlação. A maioria das informações para elementos de transição está 

relacionada a Ni e V, que estão presentes em quase todos os óleos brutos derivados de matéria 

orgânica classificada como do tipo I e II, e podem estar ligados às porfirinas. A alta estabilidade 

de vanádio e níquel em óleos crus, asfaltos e betumes sugere que eles ocorram em complexos 

porfirínicos (DUYCK et al., 2008). Esses complexos podem ocorrer como moléculas livres ou 

subunidades assimiladas em macromoléculas devido à sua disponibilidade em sistemas 

anaeróbios devido aos seus pequenos raios atômicos e configurações eletrônicas favoráveis. O 

potencial de enriquecimento de vanádio e níquel é, portanto, o mais alto em matéria orgânica 

derivada de algas que encontraram condições anaeróbicas no início de sua história de deposição. 

Três fatores são os mais importantes para a relação níquel e vanádio nos sedimentos que irão 

formar as rochas geradoras: potencial redox, pH e presença de sulfetos (LEWAN, 1984). Em 

relação ao potencial redox, para se entender melhor como as variações no nível do mar 

impactam no ambiente deposicional, é mostrada no Quadro 3, a classificação de condições 

oxiredutoras observadas em ambiente deposicional segundo a presença ou ausência de oxigênio 

(TYSON; PEARSON, 1991) 

Os elementos de transição Ni, Cu, Zn, Co, Pb, Mo, V e Cr podem ser adsorvidos pelo 

ciclo Fe-Mn, óxidos e hidróxidos, abaixo da coluna d’água na interface com o sedimento 

(TRIBOVILLARD et al., 2006). 
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Quadro 3 – Classificação das diferentes condições de oxiredução, em função do teor de oxigênio dissolvido em 

agua, observadas nos ambientes deposicionais 

 Óxico Subóxico Anóxico Euxínico 

[O2 ] 

mL/ L H2O 
> 2 2 > < 0,2 

< 0,2 

Ausência H2S 

= 0 

Presença de H2S 

Fonte: Tyson e Pearson (1991). 

 

Em virtude da solubilidade dos minerais de urânio, esse elemento pode ser 

transportado por água superficial ou subterrânea até ambientes redutores, onde se precipita na 

forma de pechblenda ou coffinita (USiO4.nH2O) (KRAUSKOPF, 1972). O comportamento do 

urânio e seu estado de oxidação mudam de um ambiente geológico para outro devido suas 

características químicas. O urânio possui muitos estados de oxidação (2+, 3+, 4+, 5+ e 6+), 

sendo que os estados de oxidação 2+ e 3+ só podem ser obtidos em condições laboratoriais 

(NASH et al., 1981). Na natureza o urânio ocorre sob os estados de oxidação 4+, 5+ e 6+. 

Porém, os estados de oxidação mais importantes para a geoquímica do urânio têm sido descritos 

em termos dos estados de oxidação 4+ e 6+. A transição de 4+ para 6+ tem um potencial de 

óxiredução compreendido no intervalo normal de variação dos ambientes geológicos, modo que 

se pode esperar a presença de compostos destes dois estados de oxidação na natureza 

(KRAUSKOPF, 1972). 

A razão para a falta de informação de outros oligoelementos, geralmente presentes em 

concentrações muito mais baixas, é principalmente devido a limitações de métodos analíticos 

para matrizes complexas como petróleo bruto e suas frações pesadas e rochas geradoras. Até 

hoje, vários elementos (ex. V, Fe, Co, Ni, Cu) da série dos elementos de transição, que são 

preferencialmente utilizados em estudos geoquímicos de distribuição elementar e efeitos de 

fonte, foram determinados em óleos brutos por técnicas como espectrometria de absorção 

atômica, fluorescência de raios X, espectrometria por ICPOES e, mais recentemente, por ICP-

MS. 

As variações do nível do mar ao longo do tempo geológico são um fator importante no 

enriquecimento de carbono orgânico, nos mares marginais e epicontinentais (PASLEY et al., 

1991). O aumento do nível do mar favorece a retenção de nutrientes, portanto maior produção 

orgânica e condições eutróficas. 

Vários autores têm identificado tendências transgressivas e regressivas do mar na 

Formação Pimenteiras, da Bacia do Parnaíba. Souza (2007), mapeou as tendências regressivas 

e transgressivas em amostras da Fm. Pimenteiras, coletadas em dois poços da borda leste da 

Bacia do Parnaíba, utilizando o estudo de palinofácies. Trindade, Carvalho, Borghi, (2015), 
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também reportaram variações do paleoambiente deposicional através de análises de 

palinofácies em rochas das Fm. Itaim, Pimenteiras e Cabeças, localizadas na Bacia do Parnaíba. 

O presente trabalho tem como objetivo principal, avaliar fatores ambientais que 

controlam a distribuição e decomposição da matéria orgânica, através da geoquímica 

inorgânica, investigando a origem da matéria orgânica, ambiente de deposição e as condições 

do paleoambiente deposicional, em amostras de rocha coletadas em afloramento da Fm. 

Pimenteiras, borda oeste, a partir de uma caracterização geoquímica inorgânica utilizando as 

técnicas de análise por ICP-OES, V e Ni. Os ETR mais U, Mo e Co, foram determinados por 

ICP-MS. Adicionalmente, os resultados das análises foram correlacionados com dados 

geoquímicos estudados pelo caminho orgânico, como carbono orgânico total (COT), enxofre 

total (ST), parâmetros obtidos pelo pirolisador Rock Eval e razões de biomarcadores saturados, 

com o propósito de definir a gênese dessas ocorrências e, dessa forma, entender melhor as 

variações paleoambientais de sedimentação da bacia estudada. 

 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Contexto geológico  

 

A Bacia do Parnaíba está situada na região Nordeste ocidental brasileira com uma área 

de cerca de 665.888km2, abrangendo quase a totalidade dos Estados do Maranhão e Piauí e 

pequenas faixas do Pará, Ceará, Tocantins, Goiás e Bahia (MILANI et al., 2007; VAZ et al., 

2007). Como resultado das atividades de exploração, quatro campos de gás natural foram 

descobertos em 2010, 2011 e 2012, com reservas comprovadas de gás. Araújo (2015), sinalizou 

que a Bacia do Parnaíba é a quinta maior produtora de gás natural do Brasil e encontra-se em 

um estágio exploratório com expectativas de ocorrência de petróleo. 

Por correlação com a litologia existentes nas faixas de dobramentos, maciços medianos 

e outras entidades situadas nas bordas ou próximos da Bacia do Parnaíba, se deduz que o 

substrato dessa bacia é constituído de rochas metamórficas, ígneas e sedimentares, cujas idades 

abrangem um longo intervalo do Arqueano ao Ordoviciano; porém, predominando rochas 

formadas entre o final do Proterozóico e o início do Paleozoico, que corresponde ao tempo de 

consolidação dessa plataforma (VAZ et al., 2007). 
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Figura 5 – Carta Estratigráfica simplificada da bacia do Parnaíba, com destaque para a Fm. Pimenteiras, objeto 

da pesquisa realizada 

 
Fonte: Modificada de Vaz et al. (2007).  

 

A carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba (Figura 5), mostra as várias formações com 

especial enfoque na Fm. Pimenteiras, objeto deste estudo. Caputo (1984) coloca a Fm. 

Pimenteiras como sendo um registro da grande transgressão marinha devoniana, devido a 

oscilações do nível do mar. 

 

4.2.2 Amostragem 

 

As amostras, usadas neste estudo, foram coletadas em um afloramento localizado no 

km 399 da rodovia BR-153 (Belém-Brasília), correspondente às coordenadas de latitude 9° 25' 

22,3" e longitude 48° 34' 20,5" (Figura 6). Esse afloramento foi identificado como ponto 6 . As 

amostras foram coletadas com distâncias verticais de metro em metro aproximadamente. Essas 

amostras foram denominadas de baixo para cima através de números de 6.1 a 6.11 (Figura 7). 
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Figura 6 – Mapa da Bacia do Parnaíba e da localização do afloramento amostrado Ponto 6 

 
Fonte: Modificado de ANP (2015). 

 

 

O estudo detalhado do afloramento, a partir da coleta sequencial, permitiu, em 

trabalhos anteriores, com base nas análises de geoquímica orgânica, carbono orgânico total 

(COT), enxofre total (ST), pirólise Rock Eval e razões de biomarcadores, a identificação 

sistemática da origem, paleoambiente deposicional e maturação termal da matéria orgânica nos 

afloramentos ricos em carbono orgânico (ZAMBRANO et al., 2017). 

 

 
Figura 7 – Posicionamento das amostras coletadas de metro em metro, verticalmente, no Ponto 6, localizado no 

Km 399 da rodovia BR-153 (Belém-Brasília) 

 
Fonte: Zambrano (2015). 
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4.2.3 Determinação dos elementos de transição e ETR + U 

 

As análises foram realizadas no laboratório LEPETRO-IGEO-UFBA. A determinação 

de elementos transição e transição interna (ETR+U) foram realizadas na rocha total. 

As 11 amostras foram liofilizadas e moídas em gral de ágata. Uma quantidade de 

0,100g de cada amostra foi digerido usando-se 3mL de HF a 48%, 3mL de HNO3 a 65% e 1mL 

de H2O2 a 30%. A dissolução das amostras foi obtida usando o sistema por microondas, onde 

aplicamos 03 estágios: primeiro estágio 20 minutos da temperatura ambiente a 180 ° C, potência 

400 watts; segundo estágio 20 minutos a 180 ° C, potência 400 watts; terceiro estágio 20 

minutos a temperatura ambiente, potência 000 watts. Após a digestão adicionou-se 30mL de 

ácido bórico a 4% à amostra para complexar o fluoreto, e diluiu-se para 50mL. As medições 

foram realizadas num equipamento ICP-MS, X series 2, marca Thermo Scientific. 

A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é uma 

técnica analítica instrumental que está se tornando cada vez mais atraente para a leitura de ETR, 

U, Mo e Co, devido à sua ampla faixa linear e à alta sensibilidade de detecção dos elementos. 

Essa faixa varia desde picograma por quilo (partes por trilhão) até miligrama por quilograma 

(partes por milhão). Esse fato é singular, se comparada essa técnica a outras utilizadas para 

detecção de elementos traços em uma grande variedade e quantidades de amostras. 

O método consiste em separar espécies iônicas pela razão entre a massa e a carga. O 

ICP-MS possui alta sensibilidade e as análises geradas podem ser utilizadas tanto para caráter 

qualitativo (espectro de massas) quanto para o caráter quantitativo (concentração dos 

elementos). Os espectros produzidos durante as análises são obtidos de forma rápida, facilitando 

a sua aplicação no controle de processos em tempo real. As condições básicas de operação estão 

detalhadas em Silva et al. (2014). Para calibração foi utilizada a técnica de calibração por 

padronização interna, utilizando os elementos Sc, Ge, Rh e Tl, adicionados a concentração de 

20 µg/l a padrões e amostras. 

A espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICPOES), 

foi utilizada para a determinação de níquel e vanádio. As medições foram realizadas num 

equipamento ICPOES, 700 series, marca Agilent Technologies. Calibração utilizada foi a 

técnica de calibração por padronização externa, A acidez da curva analítica acompanha a do 

branco das amostras.  

Para o controle de qualidade analítico, foram utilizadas, brancos, duplicatas de 

amostras selecionadas e materiais de referencia [COQ-1 (U.S.G.S); Sed 1646a (NIST); 

Limestone Argillaceous 1d (NIST); SGR-1 Green River (NIST)]. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para avaliação dos resultados obtidas para as concentrações dos ETR é usual a 

normalização pelas concentrações dos ETR em condritos, folhelhos ou por valores de 

concentração média na crosta terrestre. Neste trabalho optou-se em utilizar as composições dos 

ETR nos folhelhos australianos pós-arqueano, PAAS – Post-Archean Australian Shale, devido 

à similaridade da matrix do material normalizador com as amostras. Os valores sugeridos por 

McLennan (2001) são exibidos na Tabela 4. 

Alguns ETR possuem comportamentos distintos no ambiente, que podem ser 

observados graficamente a partir da construção do diagrama padrão de distribuição da 

concentração dos ETR normalizado pela matrix normalizadora (PAAS) versus o elemento 

químico. No nosso estudo o diagrama, ocorre uma tênue tendência de deslocamento de sua 

posição em relação aos demais ETR (Figura 7), para as amostras do topo do afloramento. Caso 

no diagrama a inclinação seja negativa com relação a curva, isto mostra uma tendência para 

existência de enriquecimento dos ETRL sobre os ETRP. Inclinação positiva com relação a 

curva mostra uma tendência para existência de enriquecimento de ETRP sobre os ETRL. No 

nosso estudo, a inclinação permaneceu constante, para todas as amostras. Uma mudança no 

padrão “no dente de serra” para um ETR é definida como anomalia (HENDERSON, 1984). Os 

elementos que exibem mais de um estado de oxidação estão mais sujeitos às anomalias, como 

é o caso, principalmente, do Ce e do Eu. 

Quando a tendência da inclinação da curva da relação concentração de ETR 

normalizado versus elemento ETR (Figura 7) não se apresenta bem definida, pode-se utilizar a 

razão de concentração normalizada (La/Yb)N que é um índice que mostra o enriquecimento dos 

ETR leves sobre os ETRP (BATHIA,1985). 

O cálculo das anomalias, apresenta uma ideia do tamanho do fracionamento desses 

elementos em relação aos demais ETR, representada no presente trabalho para o elemento Ce, 

como a relação Ce/Ce*. Uma forma básica de se calcular é utilizando a razão entre a 

concentração do ETR e a média da concentração dos seus vizinhos. Dessa forma, uma anomalia 

é denominada positiva quando é maior que 1, enquanto que anomalias menores do que 1 são 

consideradas negativas (HENDERSON, 1984). 

Os valores das anomalias de Ce (Ce/Ce*) e Eu (Eu/Eu*), podem ser calculados por:   

Ce/Ce* = CeNC/[PrNC*(PrNC/NdNC)] (BAU; DULSKI, 1996)  

Eu/Eu*=EuNC/(GdNC*SmNC)0,5 (TAYLOR; MCLENNAN, 1985) 

Considerou-se como anomalias valores de Ce/Ce* e Eu/Eu* ≤ 0,8 e ≥ 1,2 
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Tabela 4 – Resultados dos ETR individuais, somatória dos ETR, somatória dos ETRL (La-Eu) e somatória dos ETRP (Gd-Lu) razão ETRL/ETRP das 

amostras coletadas na Formação Pimenteiras, Bacia do Paraná 

Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣETR ΣETRL ΣETRP 
ΣETRL/ 

ΣTRP 

6.11 64,8 138 17 53 12,2 2,5 9,5 1,4 8,1 1,6 4,2 0,53 4,0 0,53 313 283 30 9,4 

6.10 52,5 132 18 50 11,2 2,5 8,4 1,2 7,9 1,7 4,6 0,58 4,4 0,58 271 242 29 8,3 

6.9 54,3 109 16 52 11,5 2,2 9,0 1,3 8,3 1,7 5,3 0,59 4,5 0,60 283 252 31 8,4 

6.8 44,6 115 17 30 6,3 2,3 4,8 0,76 5,2 1,2 4,0 0,53 4,4 0,59 189 168 21 8,0 

6.7 36,5 72 11 30 6,5 1,2 4,6 0,67 4,2 0,9 2,8 0,36 2,9 0,39 172 155 17 9,8 

6.6 34,8 75 10 29 6,0 1,0 4,1 0,59 3,7 0,82 2,5 0,33 2,6 0,36 175 160 15 10,6 

6.5 35,0 64 9,4 28 6,3 1,2 4,8 0,71 4,4 0,94 2,8 0,37 2,9 0,37 165 148 17 8,7 

6.4 32,2 62 8,4 25 5,2 0,9 3,8 0,55 3,6 0,78 2,4 0,30 2,5 0,33 147 133 14 9,5 

6.3 38,0 75 10,2 30 6,2 1,2 4,6 0,64 3,9 0,83 2,5 0,30 2,4 0,34 175 160 16 10,6 

6.2 40,1 74 10,1 30 6,3 1,1 4,6 0,66 4,1 0,89 2,9 0,34 2,8 0,39 173 161 17 13,4 

6.1 42,1 81 11,5 34 7,6 1,4 5,5 0,79 4,8 1,0 3,0 0,39 3,1 0,41 197 178 19 9,9 

UCC 30 64 7,10 26 4,5 0,88 3,8 0,64 3,5 0,80 2,30 0,33 2,2 0,43 146 132 14 9,46 

PAAS 38 80 8,83 33,9 5,6 1,1 4,7 0,77 4,7 0,99 2,85 0,41 2,8 0,43 185 167 18 9,27 

Unidades: µg/g 

Elaboração: Autor (2019). 
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 Observando a Figura 7, podemos perceber a existência de 02 grupos de amostras que 

apresentam uma leve alteração com relação a presença dos ETR, indicando uma provável 

origem diferente da matéria orgânica. 

 O grupo que vai da amostra 6.1 a 6.7 (correspondentes às amostras coletadas da base a 

parte central do afloramento) é o que apresenta menores teores de COT; e outro grupo 

(correspondentes às amostras coletadas no topo do afloramento), que vai da amostra 6.8 a 

6.11, é o que apresenta maiores teores de COT. 

 

Figura7 – Padrões de distribuição dos ETR das amostras da formação Pimenteiras normalizadas em relação ao 

folhelho referência Post-Archean Australian Shale (PAAS), segundo McLennan (2001) 

 
Elaoração: Autor (2019). 

 

Os ETRL não apresentaram enriquecimento com relação aos ETRP, quando 

observamos a inclinação do padrão de distribuição dos ETR normalizado versus elemento 

químico, (Figura 7). Apenas conseguimos perceber alguma mudança na amostra 6.8, 

provavelmente relacionada ao início de mudança de ambiente transicional para marinho. 

Quando se avalia a relação concentração de (La/Yb)N , a diferenciação, entre as 

amostras, foi muito pequena. Para amostras que apresentam relação Ce/Ce*, <1,0indicam 

condições redutoras no ambiente. Para anomalias positivas da relação Ce/Ce*, >1,0, tem-se 

condições oxidantes no ambiente. No caso, para as amostras estudadas a relação Ce/Ce*, 

apresentou valores <1,0 indicando condições ambientais redutoras. No caso, para as amostras 

estudadas, a relação Eu/Eu* para anomalias positivas do Eu (>1), podem indicar transformações 
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dos argilo minerais indicando acúmulo de feldspato. Anomalias negativas podem indicar 

processos de magmatização indicando fracionamento através de fusão ou cristalização. No caso 

das amostras estudadas a relação Eu/Eu* não apresentou anomalias ficando entre <0,8 Eu/Eu* 

<1,2.    

Para as amostras do topo do afloramento, observamos que o aumento na somatória dos 

ETR poderia estar associado ao aumento na concentração de carbono orgânico total, ou estaria 

relacionado ao tipo de querogênio com o qual os ETR se complexam. No nosso estudo as 

amostras do topo do afloramento, através da pirólise Rock Eval, quando lançamos os resultados 

no diagrama S2 versus % COT (Figura 8), as amostras do topo do afloramento mostram ter um 

querogênio tipo II e II/III, as da base, uma mistura entre tipo III/II. Nakada et al. (2016), 

estudando o comportamento dos ETR durante o processo de maturação da matéria orgânica em 

óleos, estudando a complexação dos ETR utilizando 13C NMR em óleos crus, mostrou que os 

ETR estariam associando-se a matéria orgânica tipo II ou II/III, devido a disponibilidade de 

grupos fenólicos, aromáticos e carboxílicos, que podem estabelecer ligações com os ETR. Estes 

grupos estão menos disponíveis na matéria orgânica, querogênio tipo I.  

A explicação para a presença de ETR nos oceanos no Devoniano ainda não está clara. 

Acredita-se que isso pode estar relacionado a uma combinação de fatores como vulcanismo ou 

colisão da Terra com corpos cósmicos (eventos de impacto), que ocasionaram um grande 

processo de anoxia (BARASH, 2016), com consequente preservação de altos teores de matéria 

orgânica. 

Observa-se na Tabela 5 que os teores de COT, ST, S2 e IH são maiores na porção 

superior do afloramento (amostras 6.8 a 6.11). As razões de biomarcadores saturados 

indicativos de fonte da matéria orgânica (Figura 9), sugerem, para esse intervalo, contribuição 

predominantemente de organismos marinhos com pequeno aporte de material terrestre 

(ZAMBRANO, 2017). 

Zambrano (2017), estudando as razões de biomarcadores indicativos de deposição de 

paleoambientes, observou uma mudança de comportamento entre as amostras do topo até a base 

do afloramento (Figura 9). Essas proporções sugeriram um ambiente deposicional de transição 

na base e no meio do afloramento (amostras de 6.1 a 6.7), seguido de um ambiente deposicional 

marinho no topo (amostras 6.8 a 6.11), sugerindo a inundação marinha no Frasniano registrada 

no topo do afloramento. Esses resultados estão de acordo com o estudo das palinofácies 

realizado por Andrade (2015), que relatou a presença de microplâncton do Givetiano e matéria 

orgânica continental na base de afloramento, com um aumento abrupto de palinomorfos e algas 

marinhas do Frasniano, como tasmanites e cymatiosphaera no topo do afloramento. 
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As amostras analisadas neste estudo mostraram que a soma das concentrações de ETR 

é maior no topo do afloramento, onde o COT é maior e a matéria orgânica é predominantemente 

querogênio do tipo II, (Figura 9 e Tabela 4). Na porção inferior, onde a matéria orgânica é 

predominantemente continental (querogênio do tipo III), o somatório dos ETR é menor, e 

também cai o teor de COT. 

 

Tabela 5 – Resultados de COT, enxofre total (ST), Rock Eval e razões dos elementos de transição e transição 

interna, das amostras coletadas na Fm Pimenteiras, Bacia do Parnaíba. 

Amostr

a 

CO

T 
ST S2 IH 

I

O 

(La/Yb)

N 

Ce/Ce

* 

Eu/Eu

* 

V/V+N

i 

V/N

i 

Ni/C

o 

U/M

o 

6.11 2,67 
0,4

8 

6,7

5 

25

2 
71 1,1 0,72 1,08 0,84 5,19 5,24 0,45 

6.10 3,12 
0,3

9 

8,3

4 

26

7 
61 0,87 0,58 1,20 0,83 4,88 6,09 0,40 

6.9 2,93 
1,4

0 

5,3

4 

18

7 
40 0,88 0,63 1,01 0,86 6,05 4,44 0,40 

6.8 3,08 
1,0

1 

5,4

6 

17

7 
58 0,74 0,34 1,95 0,77 2,64 7,24 0,37 

6.7 0,77 
0,1

8 

0,9

5 

12

4 
53 0,93 0,51 1,02 0,73 2,70 2,19 1,4 

6.6 0,85 
0,0

6 

0,9

3 

11

0 
80 0,99 0,62 0,94 0,71 2,49 3,50 1,9 

6.5 0,66 
0,0

5 
- - - 0,89 0,58 1,01 0,74 3.79 1,88 1,8 

6.4 0,60 
0,0

7 
- - - 0,94 0,62 0,94 0,74 2,78 3,17 1,2 

6.3 0,32 
0,0

6 
- - - 1,2 0,61 1,04 0,64 1,67 3,81 1,6 

6.2 1,07 
0,0

6 

1,6

8 

15

7 
47 1,1 0,60 0,95 0,68 2,16 3,82 1,8 

6.1 0,98 
0,0

9 

1,0

8 

11

0 
69 1,0 0,59 1,01 0,56 1,28 5,91 1,9 

Unidades utilizadas: COT (%); ST(%); S2 gHC/g rocha; IH mg HC/g COT; IO mg CO2/gCOT 

Elaboração: Autor (2019). 

 

Figura 8 – Diagrama de S2 versus COT (%) para as amostras de rocha do ponto 6 da Formação Pimenteiras 

 
Fonte: Zambrano (2015). 
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Figura 8 – Somatório dos ETR comparado com os resultados de Zambrano (2015) de COT, ST , razões 

diagnósticas de biomarcadores características para a avaliação do tipo de paleoambiente deposicional, nas 

amostras do afloramento Fm Pimenteiras, Bacia do Parnaíba 

 
Elaboração: Autor (2019). 

 

Os elementos de transição (níquel, vanádio, cobalto e molibdênio) foram estudados 

neste artigo para uma melhor compreensão do paleoambiente, da origem da matéria orgânica e 

ambiente de deposição da matéria orgânica. Quanto a preservação da matéria orgânica, que está 

associada a presença ou não de oxigênio e/ou tipo de matéria orgânica, algumas razões podem 

ser utilizadas: 1) Lewan (1984), sugeriu, para isso, a utilização da razão de concentração 

V/V+Ni. Esse autor indicou que valores da razão V/V+Ni > 0,84, evidenciam condições 

euxínicas (ausência total de oxigênio e presença de sulfeto); continuou afirmando que teores da 

razão V/V+Ni entre 0,54-0,82 indicam condições anóxicas de deposição; enquanto que 

resultados da razão V/V+Ni entre 0,46-0,60 inferem condições subóxicas; 2) Jones e Manning 

(1994), recomendaram que fosse empregada a razão entre as concentrações de Ni/Co. Segundo 

esses autores, amostras com razões de Ni/Co < 5 sugerem um ambiente de deposição óxico a 

subóxico, entre 5-7 subóxico e > 7 anóxico; 3) Gallaraga et al. (2008), por sua vez, 

recomendaram que fosse utilizada as razões de concentração de V/Ni, sugerindo que quando 

essa razão apresentasse valores > 3, seria indicativo de deposição da matéria orgânica em 

ambiente marinho em condições redutoras anóxicas ou euxínicas; para valores da razão  de 

concentração V/Ni entre 1,9 a 3 indicariam deposição sob condições subóxicas, apontando uma 

mistura de matéria orgânica terrígena com matéria orgânica marinha; razão de concentração 

para V/Ni < 1,9, indica uma matéria orgânica terrígena, em condições óxicas. 

De acordo com Berner (1995), o enxofre incorporado em sedimentos deve-se à ação 

de bactérias redutoras de sulfato, presentes na coluna de água livre de oxigênio, sobre a matéria 

orgânica. Consequentemente, os valores elevados de enxofre são indicativos de deposição em 
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ambientes anóxicos. Sabe-se que a preservação da matéria orgânica é maior nos ambientes 

anóxicos do que nos óxicos, devido à redução da degradação de organismos aeróbicos. 

Alternativamente, o enxofre incorporado na matéria orgânica também pode ser 

derivado de enxofre elementar e de polissulfetos. Cabe salientar que uma porcentagem do 

enxofre no querogênio é derivada diretamente da biomassa da qual se formou, proveniente de 

moléculas como aminoácidos e proteínas de algas e bactérias (WERNE et al., 2003). 

A caracterização da origem da matéria orgânica pode ser melhor entendida com a 

plotagem da razão das concentrações de Ni/Co versus a razão das concentrações V/Ni utilizada 

por (GALARRAGA et al., 2008). A análise da figura 10, quando foram utilizadas essas razões 

para as amostras de 6.1 a 6.7, mostra que a matéria orgânica apresenta características de 

procedência terrestre com contribuição de material de origem marinha. No caso da utilização 

do terço superior do afloramento, correspondente às amostras de 6.8 a 6.11, o gráfico evidencia 

uma matéria orgânica predominantemente marinha. 

 

Figura 10 – Diagrama para caracterização da origem da matéria orgânica, segundo Galarraga et al. (2008), 

resultados das amostras coletadas na Fm Pimenteira, Bacia do Parnaíba 

 
Elaboração: Autor (2019). 

 

O tipo de ambiente de deposição também pode ser avaliado utilizando o diagrama de 

concentração de V versus concentração de Ni (Figura 11), conforme Akinlua et al. (2016). 

Assim, utilizando-se as amostras do afloramento, numeradas de 6.1 a 6.7, verifica-se que as 

mesmas estão inseridas, nesse gráfico, no campo do ambiente deposicional terrestre a 

transicional com matéria orgânica de origem terrestre, misturada com matéria orgânica marinha 

(ambiente transicional óxico a subóxico). Empregando-se as amostras do terço superior do 



58 

 

 

 

afloramento, de número 6.8 a 6.11, verifica-se que as mesmas estão situadas no setor que mostra 

um ambiente deposicional contendo matéria orgânica marinha. 

 

Figura 11 – Diagrama para caracterização do tipo de ambiente de deposição da matéria orgânica, com base na 

relação concentração de V versus concentração de Ni (segundo AKINLUA et al., 2016), resultados das amostras 

coletadas na Fm Pimenteiras, Bacia do Parnaíba 

 
Elaboração: Autor (2019). 

 

Estudos geoquímicos indicam ainda que a utilização da razão de concentraçao U/Mo, 

(MAcMANUS et al.  2006) Tabela 5, para valores <0,15 pode indicar condições de deposição 

em ambiente euxínico. Assim, as amostras de número 6.1 a 6.11, coletadas no afloramento da 

Fm. Pimenteiras, que mostraram valores > 0,15 da relação U/Mo, evidenciam que esse pacote 

sedimentar foi depositado em ambiente óxico (base), anóxico (topo), não contendo H2S. 

Com base em resultados de elementos de transição, através de suas relações, ficaram 

evidenciadas diferenças significativas no tipo de matéria orgânica em dois grupos de amostras. 

O grupo de amostras 6.1 a 6.7, associado à um paleoambiente transicional sob 

condições óxicas a subóxicas, é constituído pelas amostras coletadas desde a base até 7 metros 

de altura, no afloramento da Fm. Pimenteiras, o qual contém matéria orgânica mista, 

predominantemente terrestre, com aportes de organismos de água doce/salobra. 

O grupo de amostras 6.8 a 6.11, associado à um paleoambiente marinho sob condições 

subóxicas a anóxicas, é constituído pelas amostras coletadas a partir de 8 metros de altura até o 
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topo, no afloramento da Fm. Pimenteiras, o qual contém matéria orgânica mista 

predominantemente marinha. 

Os resultados apresentados pelo diagrama das razões de concentração Ni/Co versus as 

razões de concentração Ni/V, associado ao tipo de matéria orgânica depositada para as amostras 

6.1 a 6.11, coletadas na Fm. Pimenteiras, foram confirmados pela avaliação dos biomarcadores 

saturados, para a origem da matéria orgânica e das palinofácies (ANDRADE, 2015; 

ZAMBRANO, 2015). 

Os resultados apresentados pelo diagrama concentração de V versus concentração de 

Ni, associado ao tipo de ambiente de deposição para as amostras 6.1 a 6.11, coletadas na Fm. 

Pimenteiras, também foram confirmados pela avaliação dos biomarcadores saturados, para o 

ambiente de deposição da matéria orgânica (ANDRADE, 2015; ZAMBRANO, 2017). 

 

 

4.4 CONCLUSÃO  

 

Elementos de transição através das suas várias razões de concentração, demonstraram 

a possibilidade de serem utilizados como indicadores das condições paleoambientais de 

deposição de material sedimentar da Fm. Pimenteiras (Devoniano), Bacia do Parnaíba, Brasil, 

da origem da materia orgânica e ambiente de deposição da materia orgânica. A aplicação das 

razões desses elementos corroboram as interpretações anteriores do paleoambiente de 

deposição com a aplicação da geoquímica orgânica e da análise das palinofácies . 

A presença de ETR nos mares do Devoniano poderia estar associado a uma 

combinação de fatores, como vulcanismo ou colisão da Terra com corpos cósmicos (eventos de 

impacto), que ocasionaram um grande processo de anoxia global no topo do Devoniano 

(Frasniano/Fameniano). O enriquecimento desses elementos, observado nas amostras do topo 

do afloramento, correspondentes àquelas de números de 6.8 a 6.11, pode ter ser sido causado 

pela complexação dos ETR através da matéria orgânica, querogênio tipo II e II/III, presente 

naquele intervalo em maiores concentrações do que na base do afloramento. 
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5 UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO E TRANSIÇÃO INTERNA 

PARA CARACTERIZAÇÃO DO PALEOAMBIENTE DEPOSICIONAL DE 

ROCHAS GERADORAS DA BACIA DO PARANÁ 

 

RESUMO 

A entrada de matéria orgânica e o paleoambiente deposicional foram caracterizados em 

amostras de rochas geradoras, provenientes das Formações Irati (Permiano) e Ponta Grossa 

(Devoniano) – Bacia do Paraná com a utilização de elementos de transição e transição interna. 

Os folhelhos das Formações Irati e Ponta Grossa são enriquecidos em matéria orgânica e 

propícios à geração de hidrocarbonetos. Para este estudo foram utilizadas amostras da Fm. Irati 

com ausência de intrusões visíveis, coletadas na localidade denominada de pedreira Amaral 

Machado, São Paulo. As amostras da Fm. Ponta Grossa (Devoniano) foram coletadas no 

afloramento situado no ramal ferroviário Ponta Grossa – Paranaguá, na borda leste da Bacia do 

Paraná, no Estado do Paraná. A caracterização geoquímica foi realizada utilizando técnicas 

analíticas para avaliação da percentagem de carbono total orgânico (COT), enxofre total (ST), 

da concentrações de elementos de transição (Ni, V, Co e Mo) e elementos  de transição interna 

(elementos terras raras e urânio) e de dados obtidos através da pirólise Rock Eval, das amostras 

de folhelho. Essa caracterização permitiu distinguir as condições de paleoambiente 

deposicional e origem da matéria orgânica. Os elementos de transição permitiram, através do 

diagrama da razão de concentração entre os elementos Ni/Co versus razão de concentração para 

os elementos V/Ni, avaliar o ambiente deposicional. Através do diagrama concentração de V 

versus concentração de Ni, foi possível, avaliar a origem da matéria orgânica, confirmando o 

que havia sido interpretado anteriormente através das análises dos biomarcadores. A razão de 

concentração entre urânio e molibdênio estabeleceu a presença ou ausência de sulfetos 

(ambientes euxínicos, não contem oxigênio e apresenta a presença de gás sulfídrico). O 

somatório dos ETR, nas amostras do afloramento da Fm. Ponta Grossa, mostrou um 

enriquecimento desses elementos no topo do afloramento, onde também se observa um aumento 

nos teores de carbono orgânico total com querogênio do tipo II. As amostras da Formação Iratí, 

apesar de apresentarem elevados teores de carbono orgânico total e querogênio do tipo I na base 
do afloramento, em detrimento às do topo, mostram baixo somatório de ETR para os dois 

intervalos. O valor mais elevado da somatória dos ETR para a Fm Ponta Grossa está associado 

a presença de matéria orgânica tipo II ou a mistura do tipo II/III no topo do afloramento. 

 
Palavras chave: Rocha geradora, Elementos de Transição, Elementos de Transição Interna, Bacia do 

Paraná, Formação Irati, Formação Ponta Grossa. 

 

 

ABSTRACT 
 

The input of organic matter and depositional paleoenvironment were characterized in samples 

of source rocks from the Irati (Permian) and Ponta Grossa (Devonian) formations - Paraná Basin 

with the use of transition and internal transition elements. Shales from the Irati and Ponta Grossa 

formations are enriched in organic matter and propitious to the generation of hydrocarbons. For 

this study, samples of Irati Formation with absence of visible intrusions, collected in the locality 

called Amaral Machado quarry, São Paulo. The samples of Ponta Grossa Formation 

(Devonian), were collected in the outcrop located at the Ponta Grossa - Paranaguá railroad 

branch, on the eastern border of the Paraná Basin, in the State of Paraná. The geochemical 

characterization was performed using analytical techniques to evaluate the percentage of total 

organic carbon (TOC), total sulfur (ST), concentrations of transition elements (Ni, V, Co and 
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Mo) and internal transition elements (rare earth elements and uranium) and data obtained from 

the Rock Eval pyrolysis of the shale samples. This characterization allowed to distinguish the 

conditions of depositional paleoenvironment and origin of the organic matter. The transition 

elements allowed through the diagram of the concentration ratio between the Ni / Co elements 

versus concentration ratio for the V / Ni elements to evaluate the depositional environment. 

Through the diagram of the V versus Ni concentration, it was possible to evaluate the origin of 

the organic matter, confirming what had been interpreted previously through the biomarkers 

analysis. The concentration ratio between uranium and molybdenum established the presence 

or absence of sulfides (anoxic or euxinic environments, does not contain oxygen and presents 

the presence of hydrogen sulphide gas). The sum of the ETRs, in the samples from the outcrop 

of Ponta Grossa Formation, showed an enrichment of these elements at the top of the outcrop, 

where there is also an increase in total organic carbon contents with type II kerogen. Samples 

of the Iratí Formation, despite having high levels of total organic carbon and type I kerogen at 

the base of the outcrop, in detriment to the top, showed a low sum of ETR for the two intervals. 

It seems that the values of the sum of the highest ETRs for the Ponta Grossa Fm is associated 

with the presence of type II organic matter or the type II / III mixture at the top of the outcrop 

. 

Keywords: Source Rocks, Transition Elements, Internal Transition Elements Paraná Basin, 

Ponta Grossa Formation, Irati Formation 
 

 

5.1 INTRODUÇÃO  

 

As rochas geradoras de petróleo são rochas sedimentares que, quando ricas em matéria 

orgânica, são capazes de gerar petróleo se submetidas a temperaturas adequadas (TISSOT e 

WELTE, 1984). A rocha geradora ao produzir petróleo bruto contém quantidades mensuráveis 

de muitos metais de transição e transição interna (elementos terras raras-ETRs, urânio e tório) 

(OBASI, 2018). Os metais de transição podem ser incorporados nessas rochas na forma de 

complexos de porfirina associados a matéria orgânica; podem incluir incorporação direta desses 

metais advindos da biomassa; ou podem ser depositados durante a sedimentação. 

A caracterização de rochas geradoras de petróleo, através dos elementos de transição 

e de transição interna (terras raras e urânio ), pode desempenhar um papel importante na 

avaliação das condições fisico-químicas de deposição da matéria orgânica de rochas geradoras 

de bacias sedimentares produtoras de petróleo e gás (TAKEDA; ARIKAWA, 2005; AKINLUA 

et al., 2016). 

Os elementos de transição, são os que na tabela periódica vão do (Sc-Hg), sendo que 

neste trabalho foram estudados: níquel, vanádio, cobalto e molibdênio. O tipo e a maturidade 

térmica da matéria orgânica e seu ambiente de deposição têm efeitos significativos sobre a 

concentração de oligoelementos (Ni e V), em rochas geradoras (LEWAN 1984). A 

concentração desses metais têm correlação comprovada com a matéria orgânica e podem ser 
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utilizados como ferramentas de correlação. Três fatores químicos são de fundamental 

importância para que possa ser estabelecida a relação níquel e vanádio nos sedimentos que irão 

formar as rochas geradoras: potencial redox, pH e presença de sulfetos (LEWAN, 1984). O 

quadro 4 apresenta os valores e a classificação de ambientes, segundo a presença ou ausência 

de oxigênio (TYSON; PEARSON, 1991). 

 

Quadro 4 – Classificação redox para ambientes deposicionais, evidenciando condição para ambientes 

de água intersticial nos oceanos atuais 

 Óxico Subóxico Anóxico Euxínico 

[O2 ] 

mL/ L H2O 
> 2 2 > < 0,2 

< 0,2 

Ausência H2S 

= 0 

Presença de H2S 

Fonte: Tyson e Pearson (1991). 

 

Os elementos de transição Ni, Cu, Zn, Co, Pb, Mo, V e Cr, podem ser adsorvidos pelo 

ciclo Fe-Mn (óxidos e hidróxidos), abaixo da coluna d’água, na interface com o sedimento 

(TRIBOVILLARD et al., 2006). A razão para a falta de informação de outros oligoelementos, 

geralmente presentes em concentrações muito mais baixas, é principalmente devido a 

limitações de métodos analíticos empregados para análise de matrizes complexas, a exemplo 

do petróleo bruto, suas frações pesadas, e rochas geradoras. Até hoje, vários elementos (por ex. 

V, Fe, Co, Ni, Cu), da série dos elementos de transição, que são preferencialmente utilizados 

em estudos geoquímicos do tipo da matéria orgânica, foram determinados em óleos brutos por 

técnicas como espectrometria de absorção atômica, fluorescência de raios X, espectrometria 

por ICP-OES e, mais recentemente, por ICP-MS (AKINLUA, TORTO, AJAYI, 2008). 

Em virtude da solubilidade dos minerais de urânio, esse elemento pode ser 

transportado por água superficial ou subterrânea até ambientes redutores, onde se precipita na 

forma de pechblenda ou coffinita (USiO4.nH2O) (KRAUSKOPF, 1972). O comportamento do 

urânio e seu estado de oxidação mudam de um ambiente geológico para outro devido a suas 

características químicas. O urânio possui muitos estados de oxidação (2+, 3+, 4+, 5+ e 6+), 

sendo que os estados de oxidação 2+ e 3+ só podem ser obtidos em condições laboratoriais 

(NASH et al., 1981). Na natureza o urânio ocorre sob os estados de oxidação 4+, 5+ e 6+. Porém 

os estados de oxidação mais importantes para a geoquímica do urânio têm sido descritos em 

termos dos estados de oxidação 4+ e 6+. A transição de 4+ para 6+ tem um potencial de 

óxiredução compreendido no intervalo normal de variação dos ambientes geológicos, pode se 

esperar a presença de compostos nesses dois estados de oxidação na natureza (KRAUSKOPF, 

1972). 



64 

 

 

 

As variações do nível do mar se constituem em um fator importante no enriquecimento 

de carbono orgânico nos mares marginais e epicontinentais (PASLEY et al., 1991). O aumento 

do nível do mar favorece a retenção de nutrientes, e, portanto, propicia uma maior produção 

orgânica e condições eutróficas. 

O presente trabalho tem como objetivo principal, avaliar fatores ambientais que 

controlam a distribuição e decomposição da matéria orgânica, através da geoquímica 

inorgânica, investigando a origem da matéria orgânica, ambiente de deposição e as condições 

do paleoambiente deposicional, em amostras de rocha coletadas em afloramento nos Estados 

de São Paulo e Paraná, Fm Irati e Ponta Grossa, com o intuito de entender o controle exercido 

por essas condições sobre as variações na matéria orgânica.  

O caminho escolhido para este estudo foi o caminho inorgânico, utilizando os metais 

de transição e transição interna, utilizando as técnicas de análise por ICP-OES, V e Ni. Os ETR 

mais U, Mo e Co, foram determinados por ICP-MS. Adicionalmente, os resultados das análises 

foram correlacionados com dados geoquímicos orgânicos, como carbono orgânico total (COT), 

enxofre total (ST), parâmetros obtidos pelo pirolisador Rock Eval e razões de biomarcadores.  

 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.2.1 Contexto geológico 

 

A Bacia do Paraná é uma bacia sedimentar do tipo intracratônica, que abrange uma 

área total de aproximadamente 1.700.000km², estendendo-se pelo Brasil (1.100.000km²), 

Argentina (400.000km²), com áreas ainda se estendendo para o Paraguai (100.000km²) e para 

o Uruguai (100.000km²) (ZALÁN et al., 1990). A denominação “Bacia do Paraná” restringe-

se às porções brasileiras e paraguaias, separadas da Bacia Chaco-Paraná pelo Arco de Assunção 

e do Rio Grande (ZALÁN et al., 1987). Em território brasileiro, está situada nos Estados de 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Seu formato é ovalado e alongado na direção NNE-SSO, com cerca de 1.750km de 

comprimento e largura média de 900km, e 7.000m de espessura junto ao depocentro estrutural 

da sinéclise (MILANI et al., 2007). 

Conforme a carta estratigráfica da Bacia do Paraná, as três primeiras supersequências 

são representadas por sucessões sedimentares que definem ciclos transgressivos-regressivos 

ligados a oscilações do nível do mar no Paleozoico, ao passo que as demais correspondem a 
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pacotes de sedimentitos continentais com rochas ígneas associadas (MILANI et al., 1987). A 

carta estratigráfica referente às seções N-NW–S-SE, respectivamente, é apresentada na Figura 

12. 

 

Figura 12– Carta estratigráfica da Bacia do Paraná 

 

Fonte: Modificado de Milani et al. (2007). 

 

A seção do Devoniano da Bacia do Paraná foi dividida em duas unidades. A primeira 

corresponde a um pacote arenoso na porção inferior (Fm. Furnas), e a segunda unidade é um 

pacote pelítico sobreposto (Fm. Ponta Grossa). O contato entre as Formações Furnas e Ponta 

Grossa é uma superfície bem definida, produzida durante uma rápida inundação do sistema 

costeiro (GERRIENNE et al., 2001). Apresenta espessura aproximada de 800 metros na região 

oeste do Estado do Paraná, similar às porções orientais nas quais ocorrem intervalos do 

Devoniano em superfície. A base do pacote Devoniano coincide com uma superfície de 

discordância regular e aplainada, e o topo é associado à outra discordância regional 

desenvolvida no final do Devoniano e sobretudo no Carbonífero (MILANI et al., 2007). 

A Supersequência Paraná constitui o segundo ciclo transgressivo regressivo do 

registro estratigráfico da Bacia do Paraná, e o pacote Ponta Grossa é interpretado como 

marinho, com seção predominantemente pelítica, correspondendo às variações eustáticas 
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localmente pontuadas por progradações arenosas (FÚRFARO; LANDIM, 1973; OLIVEIRA, 

1997; SILVA et al., 2003). 

A Fm. Irati segundo Milani et al. (2007) é muito bem conhecida e reportada na 

literatura, sendo unidade basal do Grupo Passa Dois (Permiano), apresentando folhelhos 

pirobetuminosos alternado com calcários, de uma forma geral, com teores de carbono orgânico 

total podendo chegar a 20 %. O Grupo Passa Dois se mostra cortado por intrusões basálticas da 

Formação Serra Geral (Cretáceo). O ambiente de deposição da Fm. Irati ainda é bastante 

controverso, podendo ser um ambiente marinho de águas rasas, em bacias confinadas, sujeito a 

oscilações climáticas como também associados a lagoas marginais em lenta subsidência com 

estreita ligação marinha, coberta de vegetação e influenciada climaticamente (ARAÚJO, 2001). 

Essas rochas geraram hidrocarbonetos pelo efeito do calor de rochas intrusivas ígneas 

da Fm. Serra Geral do Juro-Cretáceo (SANTOS NETO, 1993). O magmatismo causa o aumento 

da temperatura nos arredores das intrusões e leva ao aquecimento das rochas geradoras de 

hidrocarbonetos e, assim, possibilita a maturação da matéria orgânica nela contida. Ao mesmo 

tempo, tem sido verificado que os contatos diques/rochas sedimentares podem ter propiciado 

importantes caminhos para a migração dos hidrocarbonetos (THOMAZ FILHO; MIZUSAKI; 

ANTONIOLI; 2008), acumulando dessa forma duas importantes funções nesse sistema 

(geração e migração). 

 

5.2.2 Amostragem 

 

O afloramento da Fm. Irati amostrado, está localizado na borda leste da Bacia do Paraná 

(Figura 13). A coleta das amostras foi realizada na pedreira Amaral Machado (Figura 14), localizada 

na Rodovia Cornélio Pires (SP 127), km 57, município de Saltinho/SP. Nesses afloramentos, 

ocorrem ritmitos de folhelhos intercalados com carbonatos da Formação Irati, os quais apresentam 

diversos indícios de petróleo em superfície. 

O trabalho de campo teve como objetivo principal coleta de amostras de folhelhos 

negros da Fm. Irati sem intrusões ígneas (soleiras do diabásio) para análises geoquímicas tanto 

orgânicas quanto inorgânicas. 
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Figura 13 – Mapa geológico dos pontos de coletas dos folhelhos da Fm. Irati, Bacia do Paraná no Estado de São 

Paulo 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2018). 

 

O afloramento denominado de “pedreira Amaral Machado”, não apresenta intrusões 

ígneas (soleiras de diabásio) visíveis. É um recorte de pedreira que forma uma parede com 

direção NW/SE, e dimensões de aproximadamente 450m de extensão por 30m de altura (Figura 

14). Nesses afloramentos foram coletadas 31 amostras de folhelhos negros, em 2 pontos 

distintos, denominados (AMa 1 até AMa 31; AMb 1 até AMb 3). Para esse estudo utilizou-se apenas 

8 amostras do ponto AMa 4 ao ponto AMa 30, variando a posição de coleta vertical de 1,12m a 26m. 
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Figura 9 – Vista geral da pedreira Amaral Machado, Fm. Irati - Coordenadas UTM Zona 23 - 

7.464.745N/222.466E 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Para a avaliação geoquímica da Fm. Ponta Grossa (Bacia do Paraná), foi selecionada 

o afloramento que se encontra em um corte no ramal ferroviário Ponta Grossa-Paranaguá (km 

222) na área da Fazenda Rivadávia (Figura 15), próximo à cidade de Ponta Grossa. O acesso 

para a Fazenda Rivadávia localiza-se na BR 376, km 516,3 (Campo Largo sentido Curitiba), 

nas proximidades do Parque Estadual Vila Velha (Município de Ponta Grossa, Paraná). Nesse 

afloramento foram coletadas, verticalmente, 5 amostras de folhelhos, designadas como PG 12.1 

a PG 12.5. A posição da altura de coleta vertical, com relação a base do afloramento encontra-

se descrita na Tabela 7, variando de 9,0m a 14,5m (topo do afloramento). 

 

Figura 15 – Área de coleta da seção Fazenda Rivadávia, Formação Ponta Grossa 

 
Fonte: Santos (2017). 

Topo 

Base 
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5.2.3 Análises do teor de carbono orgânico total (COT) e enxofre total (ST) 

 

Para o ensaio de COT, foi utilizado 1,00g de amostra de rocha, previamente 

pulverizada a 80 mesh. Para eliminação dos carbonatos, as amostras foram tratadas com HCl 

10% (v/v). Após essa etapa, as mesmas foram lavadas com água quente para eliminação dos 

cloretos, e testadas com nitrato de prata 1%. Após secagem, as amostras foram pesadas e uma 

alíquota de cerca de 100mg foi introduzida num cadinho de estanho e levada à combustão, em 

um analisador elementar marca LECO, modelo 628 CSN, operando numa temperatura de 

950ºC. Esse equipamento tem um detector infravermelho, que determina a quantidade de 

carbono contido na amostra, em valores C (%) em peso. 

Para a determinação do teor de enxofre, as amostras de rochas pulverizadas foram 

secas e uma quantidade equivalente a aproximadamente 0,1000g, foi pesada em cápsula de 

cerâmica, e queimada a 1350°C, utilizando-se um analisador elementar da marca LECO, 

modelo 628S. Esse equipamento possui um detector infravermelho, que determina a quantidade 

de enxofre total contido na amostra, em valores ST (%) em peso. 

 

5.2.4 Análises por pirólise Rock Eval 

 

A pirólise Rock Eval foi realizada para as amostras com o conteúdo de COT > 0,50%. 

Entre 60-80mg de amostra de rochas pulverizadas foram aquecidas de 300 até 600°C a 

25°C/min, em atmosfera de nitrogênio, empregando-se um pirolisador Rock Eval, modelo 6 

Standard, o qual possui um detector de ionização de chama (DIC), para detecção dos parâmetros 

S1 e S2; e um detector de infravermelho para detecção do S3. 

A temperatura máxima (Tmax) indica a ocorrência de produção máxima de 

hidrocarbonetos gerados pela pirólise. Essa temperatura aumenta com o avanço do estágio de 

evolução diagenética que a matéria orgânica foi submetida. Tem-se como referência a 

temperatura de 440ºC, para o início da maturação; e 470ºC como início da senilidade. 

Os índices de hidrogênio e oxigênio podem ser comparados às razões atômicas H/C, 

obtidas por análise elementar. Diferentes tipos de querogênio podem ser caracterizados pelos 

índices de hidrogênio (IH) e índice de oxigênio (IO). Querogênios ricos em matéria orgânica 

sapropélica exibem tanto a razão H/C quanto o índice de hidrogênio elevados, portanto baixos 

valores da razão O/C (caracterizando-se como querogênio do tipo I); amostras ricas em matéria 

húmica possuem baixa razão H/C, portanto O/C e o índice de oxigênio elevados, o que a 

caracteriza como portadora do querogênio tipo III. 
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5.2.5 Determinação dos elementos de transição e transição interna 

 

As análises foram realizadas no laboratório LEPETRO-IGEO-UFBA. A determinação 

de elementos transição e transição interna foram realizadas na rocha total. 

As 13 amostras foram liofilizadas e moídas em gral de ágata. Uma quantidade de 

0,100g de cada amostra foi digerido usando-se 3mL de HF a 48%, 3mL de HNO3 a 65% e 1mL 

de H2O2 a 30%. A dissolução das amostras foi obtida usando o sistema por microondas, onde 

aplicamos 03 estágios: primeiro estágio 20 minutos da temperatura ambiente a 180 ° C, potência 

400 watts; segundo estágio 20 minutos a 180 ° C, potência 400 watts; terceiro estágio 20 

minutos a temperatura ambiente, potência 000 watts. Após a digestão adicionou-se 30mL de 

ácido bórico a 4% à amostra para complexar o fluoreto, e diluiu-se para 50mL. As medições 

foram realizadas num equipamento ICP-MS, X series 2, marca Thermo Scientific. 

A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é uma 

técnica analítica instrumental que está se tornando cada vez mais atraente para a leitura de ETR, 

U, Mo e Co, devido a sua ampla faixa linear e a alta sensibilidade de detecção dos elementos. 

Essa faixa varia desde picograma por quilo (partes por trilhão) até miligrama por quilograma 

(partes por milhão). Esse fato é singular, se comparada essa técnica a outras utilizadas para 

detecção de elementos traços em uma grande variedade e quantidades de amostras. 

O método consiste em separar espécies iônicas pela razão entre a massa e a carga. O 

ICP-MS possui alta sensibilidade e as análises geradas podem ser utilizadas tanto para caráter 

qualitativo (espectro de massas) quanto para o caráter quantitativo (concentração dos 

elementos). Os espectros produzidos durante as análises são obtidos de forma rápida, facilitando 

a sua aplicação no controle de processos em tempo real. As condições básicas de operação estão 

detalhadas em Silva et al. (2014). Para calibração foi utilizada a técnica de calibração por 

padronização interna, utilizando os elementos Sc, Ge, Rh e Tl, adicionados a concentração de 

20 µg/l a padrões e amostras. 

A espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICPOES), 

foi utilizada para a determinação de níquel e vanádio. As medições foram realizadas num 

equipamento ICP-OES 700 series marca Agilent Technologies. Calibração utilizada foi a 

técnica de calibração por padronização externa. A acidez da curva analítica acompanha a do 

branco das amostras.  

Para o controle de qualidade analítico, foram utilizadas, brancos, duplicatas de 

amostras selecionadas e materiais de referencia [COQ-1 (U.S.G.S); Sed 1646a (NIST); 

Limestone Argillaceous 1d (NIST); SGR-1 Green River (NIST)]. 



71 

 

 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO      

 

Para avaliação dos resultados obtidos para as concentrações dos ETR é usual a 

normalização pelas concentrações de condritos ou folhelhos ou concentração média na crosta 

superior. Neste trabalho optou-se em utilizar as concentrações dos folhelhos australianos pós-

arqueano, PAAS – Post-Archean Australian Shale, devido à similaridade da matrix do material 

normalizador com as amostras. Os valores sugeridos por McLennan (2001) são exibidos na 

Tabela 6. 

Alguns ETR possuem comportamentos distintos no ambiente, que podem ser 

observados graficamente a partir de uma tendência de deslocamento de sua posição em relação 

aos demais ETR (Figura 16). Essa mudança no padrão dentro de um conjunto de ETR é definida 

como anomalia (HENDERSON, 1984). Os elementos que exibem mais de um estado de 

oxidação estão mais sujeitos às anomalias, como é o caso, principalmente, do Ce e do Eu. 

O cálculo das anomalias – sugeridos por alguns autores – apresenta uma ideia do 

tamanho do fracionamento desses elementos em relação aos demais ETR. Uma forma básica 

de se calcular é utilizando a razão entre a concentração do ETR e a média da concentração dos 

seus vizinhos. Dessa forma, uma anomalia é denominada positiva quando é maior que 1, 

enquanto que anomalias menores do que 1 são consideradas negativas (HENDERSON, 1984). 

Os valores das anomalias de Ce (Ce/Ce*) e Eu (Eu/Eu*), podem ser calculados por:   

Ce/Ce* = CeNC/[PrNC*(PrNC/NdNC)] (BAU; DULSKI, 1996)  

Eu/Eu*=EuNC/(GdNC*SmNC)0,5 (TAYLOR; MCLENNAN, 1985) 

Considerou-se como anomalias valores de Ce/Ce* e Eu/Eu* ≤ 0,8 e ≥ 1,2  
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Tabela 6 – Resultados dos ETR individuais, somatória dos ETR, somatória dos ETRL (La-Eu) e somatória dos ETRP (Gd-Lu),  razão da somatória 

ETRL/ETRP de amostras coletadas nos afloramentos das Formações Irati e Ponta Grossa 

Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ∑ETR ETRL ETRP 
ΣETRL/ 

ΣTRP 

AMa30 35,7 52,1 5,7 23,8 4,2 0,80 3,9 0,51 3,3 0,72 2,21 0,26 2,1 0,33 135 122,4 13,4 9,15 

AMa29 37,7 57,7 6,3 24,8 4,2 0,81 4,1 0,51 3,3 0,72 2,24 0,27 2,2 0,33 145 131,4 13,6 9,62 

AMa26 33,4 47,4 5,5 24,1 4,6 0,98 4,0 0,59 3,7 0,78 2,33 0,27 2,2 0,32 131 116,0 14,2 8,13 

AMa22 39,8 49,5 5,7 24,2 4,8 0,96 4,2 0,63 4,0 0,86 2,56 0,28 2,3 0,33 140 124,9 15,0 8,30 

AMa20 40,7 39,4 6,2 28,3 4,9 0,96 4,8 0,64 4,1 0,87 2,52 0,28 2,4 0,35 150 133,8 15,8 8,46 

AMa12 36,2 45,8 5,4 25,3 4,7 0,95 4,5 0,67 4,2 0,91 2,85 0,29 2,4 0,37 135 118,4 16,2 7,29 

AMa7 34,1 41,7 5,1 23,2 4,3 0,82 3,9 0,55 3,3 0,69 2,02 0,22 1,9 0,30 122 109,2 12,9 8,48 

AMa4 33,8 40,9 5,0 23,6 4,5 0,85 4,1 0,60 3,7 0,78 2,28 0,25 2,0 0,34 123 108,7 14,0 7,73 

UCC 30 64 7,10 26 4,5 0,88 3,8 0,64 3,5 0,80 2,30 0,33 2,2 0,43 123 132,5 14 9,46 

PAAS 38 80 8,83 33,9 5,6 1,1 4,7 0,77 4,7 0,99 2,85 0,41 2,8 0,43 185 167 18 9,27 

PG12.5 100 170 14,5 60,2 9,5 1,9 7,4 1,0 6,5 1,4 4,0 0,50 3,9 0,57 355 330 25,4 13,10 

PG12.4 93,9 160 13,1 46,2 9,1 1,8 7,1 1,0 6,4 1,4 4,0 0,50 3,7 0,58 337 312 24,6 12,67 

PG12.3 86 153 13,1 51,0 8,8 1,9 7,1 1,0 6,1 1,3 4,0 0,40 3,5 0,61 321 298 23,5 12,71 

PG12.2 78,3 156 12,8 52,3 9,0 1,8 7,9 1,2 6,2 1,2 3,5 0,44 3,6 0,60 316 292 24,4 11,96 

PG12.1 56,3 148 11,4 48,4 7,8 1,5 7,0 0,83 5,1 1,0 3,0 0,37 3,1 0,44 280 259 20,9 12,38 

Unidades: µg/g 

Elaboração: Autor (2019). 
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Observando a Figura 16 pode-se perceber a existência de 02 grupos de amostras que 

apresentam características distintas com relação ao somatório dos ETR: o grupo que vai da 

amostra AMa4 a AMa30 (Fm. Irati - Tabela 6), e outro grupo que vai da amostra PG12.1 a 

PG12.5 (Fm. Ponta Grossa - Tabela 6). Para as amostras da Fm. Irati, o resultado no somatório 

dos ETR apresentou valores baixos e com pouca variação (Tabela 6), não se percebendo 

mudanças na passagem dos resultados de amostras com alto teor de carbono, AMa22, para 

amostras com baixo teor de carbono, AMa26 a AMa30. Entre os dois grupos de amostras, Irati 

e Ponta Grossa, observa-se um maior conteúdo de ETR (∑ETR) para o grupo das amostras da 

Fm. Ponta Grossa, coletadas no topo do afloramento, porem os teores de COT são relativamente 

mais altos (Fm Irati base) do que as amostras da Fm. Ponta Grossa (PG12.1 a PG12.5). Para 

este estudo só foram coletadas amostras do topo, Fm Ponta Grossa, pois eram as que 

apresentavam maiores teores de COT.  

 

Figura 16– Padrão de distribuição dos ETR, para as amostras das Formações Irati (AMa) e Ponta Grossa (PG) 

normalizadas em relação ao folhelho referência Post-Archean Australian Shale (PAAS), segundo McLennan 

(2001) 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Os ETRL não apresentaram enriquecimento com relação aos ETRP, quando 

observamos a inclinação do padrão de distribuição dos ETR normalizado versus elemento 

químico, (Figura 16). 

Quando se avalia a relação concentração de (La/Yb)N a diferenciação, entre as 

amostras, foi muito pequena (Tabela 7). Para amostras que apresentam relação Ce/Ce*, <1,0 

indicam condições redutoras no ambiente. Para anomalias positivas da relação Ce/Ce*, >1,0, 

tem-se condições oxidantes no ambiente. No caso, para as amostras estudadas a relação Ce/Ce*, 

apresentou valores <1,0 indicando condições ambientais redutoras. No caso, para as amostras 
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estudadas, Fm Irati, as amostras apresentam uma relação <0,8Ce/Ce*<1,2. Para as amostras da 

Fm Ponta Grossa temos uma pequena anomalia para as amostras PG12.1 a PG12.5 relacionada 

ao início do processo de inundação. Em relação Eu/Eu* para anomalias positivas do Eu (>1), 

podem indicar transformações dos argilo minerais indicando acúmulo de feldspato. Anomalias 

negativas podem indicar processos de magmatização indicando fracionamento através de fusão 

ou cristalização. No caso das amostras estudadas, Fm Irati e Fm PG a relação Eu/Eu* não 

apresentou anomalias ficando entre <0,8Eu/Eu* <1,2.    

 

Tabela 7 – Resultados de COT, enxofre total (ST), Rock Eval, razões dos elementos de transição interna 

(ETR+U) e elementos de transição, das amostras coletadas na Fm. Irati e Fm. Ponta Grossa, Bacia do Paraná 

Amostra Altura COT ST S2 IH IO (La/Yb)N Ce/Ce* Eu/Eu* V/V+Ni V/Ni Ni/Co U/Mo 

AMa30 26,5 0,23 <0,05 0,06 26 130 1,24 1,09 0,92 0,55 3,0 3,8 0,20 

AMa 29 24,5 0,36 0,56 0,20 56 31 1,26 1,02 0,91 0,59 2,8 2,2 0,21 

AMa 26 16,3 0,5 1,84 0,49 98 38 1,11 1,08 1,06 0,57 2,4 2,7 0,24 

AMa 22 11,03 8,15 3,14 39,77 598 5 1,28 1,05 0,99 0,76 6,8 6,6 1,19 

AMa 20 10,04 9,30 5,80 48,07 428 2 1,24 0,82 0,93 0,81 5,6 6,6 1,04 

AMa 12 6,05 6,23 3,98 31,47 652 3 1,10 1,13 0,96 0,82 6,8 6,8 1,7 

AMa 7 3,42 6,11 3,90 29,28 623 4 1,30 1,06 0,93 0,81 4,1 7,5 2,5 

AMa 4 1,12 5,66 4,87 18,69 508 4 1,25 1,10 0,92 0,80 6,5 6,9 1,7 

PG 12.5 14,5 1,74 0,83 0,61 139 18 1,87 1,38 1,05 0,81 5,3 5,3 0,47 

PG 12.4 13,5 1.09 0,56 0,81 208 26 1,89 1,23 1,04 0,75 5,0 5,0 0,86 

PG 12.3 12,5 0,91 1,26 2,56 267 10 1,80 1,30 1,12 0,80 4,1 4,8 1,38 

PG 12.2 10 0,96 2,4 1,91 217 14 1,60 1,42 0,99 0,75 2,1 4,5 1,26 

PG 12.1 9 0,40 2,57 2,69 240 10 1,34 1,57 0,94 0,66 2,6 2,8 1,44 

UNIDADES: altura (m); COT (%); St (%); S2 (g HC/g rocha); IH (mg HC/g COT); IO (mgCO2/g COT) 

Elaboração: Autor (2019). 

 

Para as amostras AMa4 a AMa22, o enxofre total variou entre 3,14 a 5,80%; enquanto 

que a partir da amostra AMa26 variou de <0,05 a 1,8 % (topo do afloramento).  Provavelmente 

esse enxofre teria origem na ação de bactérias redutoras de sulfato, presentes na coluna de água 

isenta de oxigênio, a qual está sobreposta à camada de matéria orgânica quando ocorrem os 

processos de deposição, sendo, esse enxofre, incorporado ao sedimento. A presença de teores 

elevados de enxofre total, é indicadora de deposição em ambiente anóxico. 

Os valores de S2 para as amostras da parte inferior, AMa4 a AMa22, da Fm. Irati 

variaram entre 18,69 a 48,07 mgHC/g de rocha, correspondendo a um potencial de geração de 

hidrocarbonetos muito bom. A partir do ponto AMa26 até AMa30, verifica-se uma queda 

abrupta nos resultados do S2 (0,06 a 0,49), indicando um pobre potencial gerador. 

Os valores de S2 para as amostras da Fm. Ponta Grossa, variaram entre 0,61 a 2,69 

mgHC/g de rocha, correspondendo a um potencial de geração de hidrocarbonetos regular. 



75 

 

 

 

Com relação a qualidade da matéria orgânica das amostras da base do afloramento da 

Fm. Irati (AMa4 até AMa22), quando os resultados de IH e de IO obtidos são lançadas no 

diagrama do tipo Van Krevelen (MARTINS, 2018), (Figura 17), evidenciaram um querogênio 

do tipo I, derivado de matéria orgânica amorfa. O mesmo não foi observado nas amostras do 

topo do afloramento Amaral Machado (AMa26 até AMa30), onde é notória a predominância 

do querogênio tipo IV, devido às condições de deposição em um ambiente óxico, conforme 

classificação proposta por Tissot e Welte (1984) e Peter e Cassa (1994). 

 

Figura 10 – Diagrama tipo Van Krevelen com distribuição das amostras analisadas, destacando-se o predomínio 

do querogênio tipo I e IV, para amostras coletada seção Amaral Machado, Fm Irati 

 

Fonte: Martins (2018), modificado de Euzébio et al. (2016). 

 

O querogênio para as amostras da Fm. Ponta Grossa, após o lançamento dos valores 

de IH e IO no gráfico tipo Van Krevelen, (SANTOS, 2017), (Figura 18) foi classificado como 

sendo do tipo II para as amostras do topo do afloramento e tipo III/IV para as amostras da base, 

de acordo com Tissot e Welte (1984) e Peter e Cassa (1994). 
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Figura 18 – Diagrama tipo Van Krevelen com distribuição das amostras analisadas, destacando-se o predomínio 

do querogênio tipo II e III para as amostras coletadas, Fazenda Rivadávia, na Fm Ponta Grossa,  

 

Fonte: Silva (2017). 

 

Martins (2018), estudando as amostras da Fm. Irati da Pedreira Amaral Machado, 

observou uma distinção dos parâmetros geoquímicos indicativos de paleoambiente 

deposicional, na base e no topo do afloramento. Esse autor notou que nos primeiros 11 metros 

de altura (até amostra AMa 22), os folhelhos possuíam querogênio derivado de matéria orgânica 

marinha (planctos/algas), depositada em ambiente marinho hipersalino anóxico a subóxico. A 

partir dos 11m (topo do afloramento) amostras AMa26 até AMa30, apresentavam querogênio 

derivado de matéria orgânica terrestre com aporte de organismos de água doce/salobra, 

identificado pela razão diagnóstica de TPP/Diasterano e confirmadas pelas análises ópticas da 

matéria orgânica, concluindo, assim, que essas rochas foram depositadas em ambientes 

subóxicos. 

Santos (2017), observou, com relação à Fm. Ponta Grossa, que para os pontos PG12.1 

a PG12.5 (topo), onde os valores de COT são mais elevados, ocorre um aumento na abundância 

de matéria orgânica e de palinomorfos de origem marinha e redução da concentração dos 

constituintes de origem continental; ao contrário do que ocorre nas amostras da base do 

afloramento, onde os palinomorfos são de origem continental. 
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Para as amostras da Fm. Ponta Grossa, onde os teores de COT são mais elevados no 

topo do afloramento, observou-se uma constância nos resultados do somatório dos ETR (Figura 

19), porém apresentando valores bem mais elevados daqueles encontrados para as amostras da 

Fm. Irati. A explicação para o fenômeno do enriquecimento dos ETR presentes nas amostras 

da Fm. Ponta Grossa, talvez esteja relacionado a uma combinação de fatores, como vulcanismo 

ou colisão da Terra com corpos cósmicos (eventos de impacto), que ocasionaram um grande 

processo de anoxia e extinção em massa, além de contribuição de ETR para a água do mar 

(BARASH, 2016). Ademais, a matéria orgânica presente nas amostras estudadas da Fm. Ponta 

Grossa (querogênio do tipo II) favoreceria condições para maior complexação dos ETR. 

Nakada et al. (2016), estudando o comportamento dos ETR durante o processo de maturação 

da matéria orgânica em óleos, estudando a complexação dos ETR utilizando 13C NMR em óleos 

crus, mostrou que os ETR estariam associando-se a matéria orgânica tipo II, devido a 

disponibilidade de grupos fenólicos, aromáticos e carboxílicos, que podem estabelecer ligações 

com os ETR. Estes grupos estão menos disponíveis na matéria orgânica, querogênio tipo I, 

presente nas amostras da Fm. Irati, as quais apresentam na sua porção mais enriquecida em 

COT, querogênio do tipo I, o que não favorece essa complexação. Portanto, apesar das amostras 

estudadas da Fm. Ponta Grossa possuírem teores de COT inferiores aos das da Fm. Irati, essas 

amostras possuem somatório de ETR superiores devido ao tipo do seu querogênio (tipo II e II/ 

III). 

 

Figura 19 – Somatório dos ETR comparado com os resultados de COT, ST , nas amostras do afloramento Fm 

Irati (esquerda) e Fm Ponta Grossa (direita) 

     

Elaboração: Autor (2019). 
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Para uma melhor compreensão do ambiente de deposição, quanto a preservação da 

matéria orgânica, algumas razões de concentração podem ser utilizadas: 1) Lewan (1984), 

sugeriu, para isso, a utilização da relação V/V+Ni. Esse autor indicou que valores de V/V+Ni 

> 0,84, evidenciam condições euxínicas (ausência total de oxigênio e presença de sulfeto); 

continuou afirmando que teores de V/V+Ni entre 0,54-0,82 indicam condições anóxicas de 

deposição; enquanto que resultados entre 0,46-0,60 inferem condições subóxicas; 2) Jones e 

Manning (1994), recomendaram que fosse empregada a relação Ni/Co. Segundo esses autores, 

amostras com razões de Ni/Co < 5 sugerem um ambiente de deposição óxico a subóxico; entre 

5-7 subóxico; e > 7 anóxico; 3) Gallaraga et al. (2008), por sua vez, recomendaram que fosse 

utilizada a relação V/Ni, sugerindo que quando essa razão apresentasse valores > 3, seria 

indicativo de deposição da matéria orgânica em ambiente marinho em condições redutoras 

anóxicas ou euxínicas; para valores de V/Ni entre 1,9 a 3 indicariam deposição sob condições 

subóxicas, apontando uma mistura de matéria orgânica terrígena com matéria orgânica 

marinha; V/Ni < 1,9, indica uma matéria orgânica terrígena, em condições de deposição óxicas. 

A caracterização da origem da matéria orgânica pode ser melhor entendida com a 

plotagem do diagrama da relação da concentração de Ni/Co versus concentração da V/Ni, 

proposta por (GALARRAGA et al., 2008). A análise da Figura 20, quando foram utilizadas 

essas razões para as amostras da Fm. Irati (AMa 4 a AMa 22), mostra que a matéria orgânica 

apresenta características de procedência marinha, enquanto que nas amostras AMa26 a AMa30, 

verifica-se uma mistura de matéria orgânica marinha com contribuição terrestre. No caso das 

amostras da Fm. Ponta Grossa (PG 12.1 a PG 12.2), constata-se uma matéria orgânica de origem 

terrestre, enquanto que as amostras de PG 12.3 a PG 12.5, verifica-se uma matéria orgânica de 

origem marinha. 

A caracterização do ambiente de deposição pode ser melhor entendida com a plotagem 

do diagrama relação concentração de V versus concentração Ni (Figura 21) (AKINLUA et al., 

2016). A análise da Figura 21 mostra que ao serem lançados os resultados de V e Ni no diagrama 

concentração V versus concentração de Ni as amostras mostraram o seguinte comportamento: 

amostras da Fm. Irati (AMa 4 a AMa 22), verifica-se que as mesmas estão inseridas, nesse 

gráfico, no campo do ambiente deposicional marinho; enquanto que as amostras AMa26 a 

AMa30, estão inseridas no campo do ambiente deposicional transicional para terrestre. No caso 

das amostras da Fm. Ponta Grossa (PG12.1 a PG12.2), verifica-se um ambiente 

marinho/terrestre, enquanto que as de número 12.3 a 12.5, estão situadas no campo do ambiente 

marinho. 
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Figura 20  – Caracterização da origem da matéria orgânica, segundo Galarraga et al. (2008), para amostras dos 

afloramentos da Fm Irati ( AMa) e Fm Ponta Grossa (PG) 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 21 – Caracterização do tipo de ambiente de deposição da matéria orgânica, segundo Akinlua et al. (2016) 

para as amostras dos afloramentos da Fm Irati ( AMa) e Fm Ponta Grossa (PG) 

 
Fonte: Autor (2019). 
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A literatura geoquímica indica ainda que a utilização da razão U/Mo, (MAcMANUS 

et al.  2006) pode indicar para valores < 0,15, condições de deposição em ambiente euxínico. 

Assim, as amostras dos dois afloramentos (Fm. Irati e Fm. Ponta Grossa), que mostraram 

valores > 0,15 da relação U/Mo, evidenciam que esses pacotes sedimentares não foram 

depositados em ambiente euxínico. 

 

 

5.4 CONCLUSÕES  

 

Elementos de transição e transição interna demonstraram a possibilidade do uso de 

suas razões como indicadoras de origem da matéria orgânica, ambiente de deposição e 

condições paleoambientais de deposição  das Formações  Irati (Permiano) e Ponta Grossa 

(Devoniano) Bacia do Paraná. Sua aplicação foi confirmada comparando-se esses resultados 

com aqueles resultantes e avaliações geoquímicas orgânicas e palinofácies, tradicionalmente 

usadas. 

Além disso, os resultados do somatório dos ETR, para as amostras Fm. Ponta Grossa 

(Devoniano Inferior ), comparadas aos das amostras do afloramento da Fm. Irati (Permiano), 

apresentaram um aumento no somatório dos ETR. Provavelmente, esse enriquecimento em 

ETR é maior nas amostras da Fm. Ponta Grossa devido ao tipo de matéria orgânica presente 

naquele ambiente (querogênio do tipo II ou II/III), o que favoreceu uma maior complexação 

dos ETR, apesar de os teores de COT não serem tão altos quanto aos das amostras da base do 

afloramento da Fm. Irati, que contém querogênio do tipo I, menos favorável à complexação dos 

ETR. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS  

 

Elementos de transição e transição interna demonstraram a possibilidade de suas 

razões serem utilizadas como indicadores de origem da matéria orgânica, ambiente de 

deposição  e das condições paleoambientais de deposição, como ficou demostrado ao aplicar-

se as razões propostas nas amostras da Fm. Pimenteiras (Devoniano médio, Bacia do Parnaíba), 

nas amostras da Fm. Ponta Grossa (Devoniano inferior), e da Fm. Irati (Permiano, Bacia do 

Paraná), que apresentam características de terem sido depositadas em ambientes 

marinhos/anóxicos, transicional subóxico-óxico e marinho evaporítico, respectivamente. Sua 

aplicação foi confirmada comparando-se esses resultados com aqueles resultantes de avaliações 

geoquímicas e de palinofácies, tradicionalmente usadas. 

O valor somatório dos elementos terras raras (ETR), maior ou menor, parece estar 

condicionado à quantidade e ao tipo de matéria orgânica presente nos sedimentos do que ao 

paleoambiente sedimentar. Isso foi verificado nas amostras da Fm. Pimenteiras, Fm. Ponta 

Grossa e Fm. Irati, nas quais o valor desse somatório somente foi considerado alto, nas amostras 

que contêm os maiores teores de COT com predominância de querogênio do tipo II e II/III. 

Quando comparado o somatório dos ETR para o ambiente marinho nas amostras da 

parte superior do afloramento da Fm. Pimenteiras, da Bacia do Parnaíba (Devoniano-

Frasniano), vê-se o mesmo padrão do somatório dos ETR para as amostras da parte superior do 

afloramento da Fm. Ponta Grossa, na Bacia do Paraná (Devoniano-Praguiano), que são 

caracterizadas como representativas de um ambiente transicional. É possível que o início da 

inundação marinha, que na Bacia do Parnaíba ocorreu no Frasniano, tenha se iniciado na Bacia 

do Paraná já no final do Praguiano. A explicação para a presença dos ETRs em rochas 

sedimentares do Devoniano ainda não está clara, mas alguns autores sugerem que isso estaria 

relacionado a uma combinação de fatores como flutuações no clima e nível do mar, vulcanismo 

ou colisão da Terra com corpos cósmicos (eventos de impacto), que provocaram anoxia e 

extinção, propiciando concentrações elevadas de COT nas rochas desse período. 

Por outro lado, as amostras da Fm. Irati (Permiano), da Bacia do Paraná, 

representativas de ambiente transicional e marinho hipersalino, apresentaram baixos valores do 

somatório de ETR para os dois ambientes. Apesar de os teores de COT serem elevados nas 

amostras representativas do ambiente marinho hipersalino, o tipo de querogênio (tipo I), não 

seria susceptível à complexação pelos ETR. 

Como sugestão para futuros trabalhos, poderia ser aprofundado o estudo dos ETR em 

diferentes rochas geradoras e nos seus querôgenio, já que no presente estudo trabalhou-se 
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apenas com determinação dos ETR na rocha total. Esse estudo também poderá ser feito com 

amostras de petróleos gerados por diferentes rochas geradoras, com finalidade de se construir 

um banco de dados visando a aplicação dos ETR nas correlações óleo versus rocha geradora. 

Outra sugestão seria relacionada ao elemento irídio, para intervalos reconhecidos 

como marinhos/anóxicos, nas formações estudadas, verificando-se a possível relação desse 

elemento a processos de extinção em massa associados a eventos de impacto. 
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