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RESUMO 

 

A presente tese visou investigar a geoquímica orgânica e isótopos estáveis de enxofre nos 

folhelhos e evaporitos do Grupo Santana da Bacia do Araripe com o intuito de interpretar os 

sistemas deposicionais, condições de formação, potencial de geração de hidrocarbonetos, 

maturidade termal, quantidade e qualidade da matéria orgânica. O estudo envolveu a coleta 23 

amostras (sendo 17 folhelhos e 6 evaporitos) dispostos em afloramentos e minas, sendo 

posteriormente submetidas a análises de teor de carbono orgânico total (COT), enxofre total 

(ET), pirólise rock eval, refletância da vitrinita, difração de raios-X (DRX), fluorescência de 

Raios-X e isótopos de enxofre estável (δ34SV-CDT). Os valores de COT variam entre 0,01 a 

23,3% e ET de 0,01% a 3,41%. Apenas 7 intervalos demonstraram valores superiores a 1% de 

COT, configurando bons potenciais geradores. Já através dos resultados de pirólise rock eval 

verificou-se a existência de querogênio tipo I (correspondendo ao melhor tipo de matéria 

orgânica para geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos) e sedimentos termicamente 

imaturos reforçados pelos resultados de vitrinita. A mineralogia é composta principalmente 

por quartzo e secundariamente argilominerais. Quanto ao potencial gerador não convencional, 

os indícios quanto as características de COT (média de 3,7%) e tipo de querogênio I foram 

favoráveis e desfavoráveis para maturidade térmica (folhelhos imaturos) e mineralogia. As 

interpretações paleambientais/deposicionais foram baseadas na razão Carbono/Enxofre em 

termos de paleossalinidade onde os resultados sugerem variação da salinidade, indicando que 

a maioria dos folhelhos foram formados em condições de água salobra com influência salina, 

com tendência de aumento de salinidade para o topo do perfil, onde condições hipersalinas 

foram atingidas entre o final da Formação Ipubi e início da Formação Romualdo. Por sua vez, 

os dados isotópicos demonstraram que há indícios da ocorrência de possíveis invasões 

marinhas nos sistemas deposicionais.  

 

Palavras-chave: Geoquímica Orgânica. Isótopos de Enxofre. Paleoambiente. 



 

 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to investigate the organic geochemistry and stable isotopes 

of sulfur in shales and evaporites of the Santana Group of the Araripe Basin in order to 

interpret depositional systems, formation conditions, hydrocarbon generation potential, 

thermal maturity, quantity and quality of organic matter. A total of 17 samples were collected 

from outcrops and quarries, being submitted to analyses of Total Organic Carbon (TOC), 

Total Sulphur (TS), Rock-Eval pyrolysis, Vitrinite Reflectance, X-Ray Diffraction (XRD), 

Fluorescence (XRF) and stable sulfur isotopes (δ34SV-CDT). The results show TOC values 

range from 0.01 to 23% and TS from 0.01% to 3.41%. Only 7 intervals showed values 

superior to 1% of TOC, being considered good potential generators. The results of rock eval 

pyrolysis revealed the existence of type I kerogen (corresponding to the best type of organic 

matter for the generation of liquid and gaseous hydrocarbons) and immature sediments 

reinforced by vitrinite results. The mineralogy is composed mainly by quartz and secondarily 

clay minerals. As for the unconventional potential, the indications regarding the 

characteristics of TOC (average of 3.7%) and type of kerogen I were favorable and 

unfavorable for thermal maturity (immature shales) and mineralogy. The 

paleoenvironmental/depositional interpretations were based on the C/S ratio in terms of 

paleosalinity where the results suggest salinity variation, indicating that most of the shales 

were formed in brackish water conditions with saline-influenced, with tendency to increase 

salinity to the top of the profile, where hypersaline conditions were reached between the end 

of the Ipubi Formation and the beginning of the Romualdo Formation. In turn, the isotopic 

data showed that there are indications of possible marine invasions in the depositional 

systems. 

 

Keywords: Organic Geochemistry. Sulfur Isotopes. Paleoenvironment. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Esta tese é parte dos requisitos para obtenção do título de Doutora no Programa de 

Pós-Graduação em Geologia na área de concentração de Geodinâmica e Recursos Minerais da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Para a realização desta pesquisa contamos com o 

apoio financeiro da (CAPES/FUNCAP) através do “Projeto Áreas Estratégicas” intitulado 

“Estratigrafia e Paleoecologia de Geosssítios Cretáceos, no âmbito do Geopark Araripe” e 

contemplação de bolsa de Doutorado. Quanto às análises geoquímicas e isotópicas contamos 

com a cooperação do setor Geoquímica (GEOQ) do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo 

Miguez de Mello (CENPES) da PETROBRAS. Já as análises de Difratometria de Raios X 

(DRX)/Fluorescência de Raios X (FRX) obtivermos a colaboração do Laboratório de Raios X 

do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. O desenvolvimento dessa tese 

envolveu 17 amostras pertencentes ao Grupo Santana da Bacia do Araripe, abrangendo os 

estados do Ceará e Pernambuco. 

As principais técnicas utilizadas nesta tese abrangeram aquelas fornecedoras de 

dados de geoquímica orgânica e isotópica. Métodos geoquímicos baseados na análise de 

isótopos estáveis como traçadores naturais de origem e processos têm sido aplicados de forma 

generalizada dentro de muitas áreas de investigação como a ecologia, ciência forense, 

agronomia, geologia e arqueologia (NORD; TRONNER; BOYCE, 2001; CAXITO; SILVA, 

2015). Na década de 1950 iniciaram-se os primeiros estudos com isótopos estáveis, onde 

geoquímicos e paleo-oceanógrafos desenvolveram as bases teóricas e empíricas para a 

integração dos isótopos aos estudos dos ciclos globais dos elementos, analisando as condições 

climáticas do passado, os sistemas de expansão hidrotérmicos e a origem das formações 

rochosas (LAJTHA; MICHENER, 1994). 

As análises de isótopos estáveis nos sistemas naturais de processos exógenos têm-

se centrado na utilização principalmente dos elementos carbono, nitrogênio, enxofre, 

hidrogênio e oxigênio, pois possuem mais de um isótopo natural, são comuns nos sistemas 

superficiais e sua razão isotópica (em função do fracionamento) em diferentes materiais pode 

ser medida, com elevada precisão, utilizando espectrômetros de massa (PETERSON; FRY, 

1987; DAWSON; BROOKS, 2001). O enxofre, em particular, tem sido uma ferramenta útil à 

caracterização das suas várias fontes em ambientes naturais e/ou antropizados (VILELA, 

2009). Ultimamente são amplamente utilizadas para identificar processos e/ou condições 

físico-químicas de fluidos mineralizantes, sendo bastante difundido em trabalhos sobre 

depósitos magmáticos e assimilação de fontes externas de enxofre por magmas básicos na 
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formação de grandes depósitos de Ni-Cu (NALDRETT, 1966; KEAYS, 1995; LI; 

NALDRETT; RIPELY, 2001). A aplicação em rochas sedimentares (rocha total, como no 

caso de folhelho) ainda é pouco difundida, possuindo poucos trabalhos no Brasil como os de 

Ferreira (2010) e Pontes (2013). 

Logo, este trabalho justifica-se pela pouca existência de estudos específicos sobre 

quimioestratigrafia isotópica de enxofre em rocha total e minerais no Brasil em terrenos 

sedimentares, e em especial na Bacia do Araripe. O estudo isotópico de enxofre pode auxiliar 

no desenvolvimento das pesquisas geoquímicas como ferramenta para obter informações a 

respeito de sua origem e possíveis correlações paleoambientais e temporais (FERREIRA, 

2010). Sabe-se que a Bacia do Araripe já foi alvo de pesquisas na prospecção de petróleo 

obtendo resultados negativos, o que torna intrigante o entendimento da bacia que possui 

características ideais para desenvolvimento de produção do petróleo, por exemplo, devido aos 

altos teores de matéria orgânica nos folhelhos. Apesar disso, seu potencial para produção de 

hidrocarbonetos não-convencionais (shale gas), no entanto, ainda não tem sido amplamente 

investigado. Salienta-se que ainda existem muitas discussões quanto aos sistemas 

deposicionais de algumas unidades estratigráficas do Grupo Santana, principalmente com 

respeito à influência de águas marinhas na sua formação. Com o intuito de acrescentar e 

enriquecer informações quanto a Bacia do Araripe, características como COT, Enxofre Total, 

maturidade térmica e conteúdo mineralógico são fundamentais para entender a distribuição 

vertical e lateral, bem como compreender o seu potencial produtor de hidrocarbonetos. 

Folhelhos são rochas sedimentares de granulação fina, estrutura laminada e 

tipicamente pobres em porosidade e permeabilidade (PETTIJOHN, 1975). No entanto, 

folhelhos correspondem quase à totalidade de rochas enriquecidas em matéria orgânica 

primária, por vezes já maturada como hidrocarbonetos, situações em que são chamados 

folhelhos negros (black shales). O interesse exploratório em folhelhos negros é 

tradicionalmente voltado para traçar as rochas em que os hidrocarbonetos foram formados em 

subsuperfície, conhecidas como geradoras, e seu caminho percorrido (migração) após sua 

produção na busca por rochas reservatórios (KLEMME; ULMISHEK, 1991). No entanto, 

essas características também os enquadram como potenciais para produção não-convencional, 

situação em que os próprios folhelhos também fazem o papel de rocha reservatório. Além 

disso, a obtenção de dados geoquímicos e isotópicos da matéria orgânica nos folhelhos e em 

outras rochas sedimentares (como os evaporitos) são úteis em investigações de evolução das 

bacias sedimentares. 
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Até o momento, os trabalhos quanto a geoquímica orgância e utilização de 

isótopos de enxofre na Bacia do Araripe estão focados somente na Formação Ipubi e, muitas 

vezes, em seus evaporitos. Os resultados obtidos nesta pesquisa estão entre os primeiros 

dados isotópicos de detalhe nos folhelhos da Bacia do Araripe com foco no Grupo Santana 

como um todo (formações Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo), além de complementar os 

resultados já existentes para os evaporitos, fornecendo assim novos dados para interpretação 

de sua evolução paleoambiental e para discussões futuras.  

 

1.1 Estrutura da Tese 

 

A presente tese está estruturada sob a forma de artigos científicos. Os resultados 

obtidos ao longo do doutorado foram sintetizados no total de dois artigos que apresentam 

materiais e métodos utilizados, assim como as discussões e conclusões a respeito das 

diferentes técnicas utilizadas na pesquisa. 

Desse modo, o manuscrito a seguir apresenta os seguintes capítulos:  

• Capítulos 1, 2 e 3 – Introdução Geral, que versa sobre a apresentação da pesquisa; 

introdução sobre a metodologia aplicada na pesquisa e revisão sumarizada da literatura quanto 

ao contexto geológico/geoquímico no Grupo Santana da Bacia do Araripe. 

• Capítulo 4 – (Artigo 1) GEOQUÍMICA ORGÂNICA E MINERALOGIA DOS 

FOLHELHOS DO GRUPO SANTANA (BACIA DO ARARIPE): IMPLICAÇÕES PARA 

MATURIDADE TÉRMICA E POTENCIAL GERADOR NÃO-CONVENCIONAL discute o 

potencial de geração de hidrocarbonetos, maturidade termal, além da quantidade e qualidade 

da matéria orgânica. 

• Capítulo 5 – (Artigo 2) GEOQUÍMICA ORGÂNICA E ISOTÓPICA APLICADA À 

INTERPRETAÇÃO DOS SISTEMAS DEPOSICIONAIS DOS FOLHELHOS E 

EVAPORITOS DO GRUPO SANTANA, BACIA DO ARARIPE versa sobre a utilização de 

isótopos de enxofre δ34S e geoquímica orgânica na discussão sobre a evolução dos sistemas 

deposicionais.  

• Capítulo 6 – Considerações Finais, que reúne de forma concisa todos os resultados e 

interpretações apresentados nos capítulos anteriores, constituindo assim, a conclusão da Tese. 
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1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta tese é investigar dados isotópicos de enxofre e geoquímica 

orgânica no Grupo Santana da Bacia do Araripe, na tentativa de reconstruir sua evolução 

paleoambiental, suas condicionantes na tipologia da matéria orgânica e suas implicações para 

a maturidade térmica e potencial gerador. Para atingir o objetivo geral enumeraram-se etapas 

específicas visando melhor organização do trabalho, como segue: 

• Realizar amostragens pontuais a fim de correlacionar as ocorrências utilizando como 

base os perfis estratigráficos confeccionados e interpretados por Chagas (2017); 

• Caracterizar a geoquímica orgânica e isotópica das amostras de folhelho, permitindo a 

obtenção de interpretações geológicas correspondentes à origem do enxofre, maturação e 

potencial gerador. 

De acordo com os objetivos aqui propostos almejaram-se as seguintes metas: 

• Obter interpretações geológicas e geoquímicas correspondentes à origem do enxofre, 

melhorando o entendimento das condições de deposição e sistemas deposicionais da bacia; 

• Correlacionar o resultado das amostras analisadas com a curva marinha global de 

variação do enxofre, possibilitando a caracterização das mesmas; 

• Compor o cenário geoquímico em termos de enxofre e matéria orgânica, bem como 

sua distribuição nas litofácies; 

• Fornecer subsídios para futuros estudos na Bacia do Araripe fortalecendo o 

entendimento dos diferentes ambientes deposicionais. 

 

1.3 Localização da área de estudo 

 

A área de estudo localiza-se na Chapada do Araripe abrangendo os estados do 

Ceará e Pernambuco. As amostras de folhelho foram coletadas a partir de perfis estratigráficos 

das minas Gesso Chaves (Nova Olinda – CE), Conceição Preta (Nova Olinda – CE), São 

Jorge (Trindade – PE), Rancharia (Araripina – PE) e perfis nos leitos dos rios Batateira (Crato 

– CE) e Sítio Sobradinho (Jardim – CE) localizadas na Bacia do Araripe conforme Figura 1. 

Todos os afloramentos estudados foram de unidades estratigráficas do Grupo Santana, a saber, 

as formações (da base para o topo) Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo (ASSINE et al., 2014), 

todas portadoras de folhelhos intercalados a outros tipos de rochas. 



17 

 

 

 

Figura 1 – Localização das áreas de estudo inseridas no mapa geológico da Bacia do Araripe e imagens representativa de cada perfil.  

Fonte: mapa adaptado de Geobank – CPRM e imagens elaborada pela autora. 
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2 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa foi estabelecida uma série de procedimentos 

rotineiros em trabalhos de cunho geológico que foram desenvolvidos dentro de cada uma das 

etapas conforme fluxograma: 

Figura 2 – Fluxograma de organização do trabalho para confecção da Tese de Doutorado. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

2.1 Levantamento Bibliográfico 

 

Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico referente a 

trabalhos anteriores desenvolvidos na região da área de pesquisa (monografias, dissertações, 

trabalhos técnicos e artigos publicados) acerca da geologia da região estudada bem como a 

utilização de isótopos estáveis. Também foi realizada a confecção de mapas base utilizando 

softwares de geoprocessamento, cartas topográficas, imagens de satélites e shapes de 

litologias disponível no site da CPRM – Geobank visando o uso nos trabalhos de campo. 

 

2.2 Trabalhos de Campo 

 

Nessa etapa, foi realizada uma atividade de campo de oito dias para o 

levantamento de dados geológicos obtidos a partir de mapeamento geológico pré-existente, 

complementado com inserção dos perfis de litofácies do trabalho de Chagas (2017) e coleta 

sistemática de amostras de folhelho em seis perfis estratigráficos. As amostras coletadas (50g 
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Trabalhos de 

Campo 
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Laboratório 
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Pirólise Rock Eval Razão Isotópica de 

Enxofre δ34S 

Determinação da 

Refletância da 
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Difração de Raios-X  

e Fluorescência de 
Raios-X 
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a 3 kg) foram armazenadas individualmente em sacos plásticos e codificadas. 

 

2.3 Trabalhos de Laboratório 

 

O trabalho experimental foi desenvolvido em bancada nos laboratórios de 

Carbono e Pirólise (COT/PIR) e Isótopos da Gerência de Geoquímica (GEOQ) do Centro de 

Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da PETROBRÁS. A análise da 

geoquímica orgânica associada à isotópica tem como finalidade principal fornecer parâmetros 

químicos e físicos aplicáveis ao reconhecimento dos sistemas deposicionais. Foram 

determinados os teores de Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre Total (S), Pirólise Rock 

Eval e Isótopos estáveis de Enxofre (δ34S).  

A parte experimental quanto a Refletância da Vitrinita foi executada no Núcleo de 

Carvão e Rochas Geradoras de Petróleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) para determinar a maturidade térmica.  As análises de Fluorescência de Raios-X 

(FRX) e Difratometria de Raios-X (DRX) foram feitas no Laboratório de Raios-X do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará a fim de caracterizar mineralogia e 

composição química. 

 

2.3.1 Preparação de Amostras 

 

O método aqui descrito atende aos parâmetros de preparação e análises de 

amostras de minerais e rochas para caracterização geoquímica (COT, ET, Pirólise Rock Eval) 

e isotópica de enxofre utilizada no CENPES/PETROBRAS. As amostras de folhelho foram 

pulverizadas em um almofariz de ágata e peneiradas em intervalo de 80 mesh, sendo a fração 

passante a utilizada para as análises (Figura 3).  

Para a análise de COT (Carbono Orgânico Total) e Enxofre Total (ET), a 

preparação de amostras dos folhelhos continuou a partir de uma balança analítica, onde as 

amostras foram pesadas (cerca de 250mg) em cadinhos de cerâmica porosos. Posteriormente, 

as amostras foram levadas à acidificação com HCl a 32%  juntamente com água destilada na 

proporção 1:1 durante um período de 12 horas para a eliminação de carbonatos (Figura 4).  
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Figura 3 – (A) Pulverização de uma amostra de folhelho em um almofariz de ágata e (B) 

peneira de 80 mesh. 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 4 – (A) Cadinhos porosos contendo as amostras de folhelho e (B) procedimento de 

lavagem com água destilada depois do processo de acidificação com HCl.   

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Após a acidificação, os cadinhos contendo as amostras foram lavados por cinco 

vezes com água destilada, sendo a primeira com água destilada quente (100°C), assim 

eliminando-se os cloretos formados pelo HCl. Finalmente, as amostras foram secas sob banho 

de luz a 90° C durante 24 horas e pesadas novamente. 

Para as análises de Refletância da Vitrinita foram feitos plugs, utilizando 

granulomentria de 0,25 até 2mm, sendo os plugs lixados e polidos para as análises óticas de 

acordo com procedimentos padronizados (BUSTIN et al., 1989), adotados pelo Núcleo de 

Carvão e Rochas Geradoras de Petróleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

Para as análises de Difratometria de Raios-X e Fluorescência de Raios-X as 

amostras são moídas e devidamente peneiradas até granulação inferior a 200 mesh.  

A B 

A B 
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2.3.2 Determinação dos teores de Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (S) 

 

Após a preparação, as amostras de folhelho foram levadas a um analisador por 

combustão da marca LECO SC-144DR (Figura 5), instrumento não-dispersivo, projetado para 

medir carbono e enxofre a uma temperatura de 1350°C até sua combustão total. As amostras 

passam por um processo de oxirredução, onde o carbono oxidado origina CO2, enquanto o 

enxofre origina SO2 em fluxo de oxigênio (O2) isento de impurezas. O aparelho é diariamente 

calibrado para que as quantidades de CO2 e SO2 detectadas forneçam as porcentagens de 

Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (S) em função do peso inicial da amostra 

antes da acidificação. 

 

Figura 5 – Aparelho LECO SC-144DR utilizado para determinação 

de Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (S). 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

A quantidade de matéria orgânica medida reflete as condições de produção e 

preservação no sistema deposicional. Considera-se o valor mínimo de 1% de COT para que 

uma rocha seja considerada como potencialmente geradora de petróleo (TISSOT; WELTE, 

1984). 

 

2.3.3 Pirólise Rock Eval 

 

Este método consiste na simulação do processo natural de maturação da matéria 

orgânica, usado para caracterizar os tipos de querogênio e também fornecer os seus 
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respectivos potenciais de geração. O procedimento iniciou-se pela pesagem das amostras 

(pulverizadas) em cadinhos metálicos de acordo com o teor de carbono orgânico (COT) 

seguindo a Tabela 1 abaixo. Posteriormente, os cadinhos foram colocados no aparelho Rock 

Eval 6 (Figura 6) onde a amostra foi aquecida numa atmosfera inerte (hélio) até 550°C, por 

aproximadamente 20 minutos, com uma taxa de aquecimento de 25°C/min (figura 6). 

 

Tabela 1 -  Massas utilizadas em ensaio para pirólise em função do teor de 

COT. 
Massas para Pirólise 

% COT Peso (g) 

<2.00 0,1500 

>2.00 0,1000 

>4.00 0,0500 

>7.00 0,0300 

>12.00 0,0100 

Fonte: Laboratório de Geoquímica Orgânica do CENPES. 

 

Figura 6 – Aparelho ROCK EVAL 6 e computador aonde são 

fornecidos os resultados em gráficos e valores. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os resultados são fornecidos sob a forma de gráficos e valores. Nas leituras feitas 

nos gráficos o pico correspondente ao S1 detecta hidrocarbonetos livres presentes na amostra e 

que estão prontos para migrar, seu valor é expresso em mg HC/g rocha. O pico S2 representa a 

quantidade de hidrocarbonetos gerados pelo craqueamento do querogênio durante o processo 
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de pirólise, sendo interpretado como o potencial gerador da rocha. O pico S3 representa a 

quantidade de CO2 presente no querogênio, sendo expresso em mg CO2/g rocha. A 

temperatura de máxima conversão de matéria orgânica (S2) em hidrocarbonetos é indicada 

pelo pico (Tmax), que indica o grau de evolução térmica da matéria orgânica. 

Outros parâmetros determinados são: o índice de hidrogênio (IH), que é a razão 

entre os hidrocarbonetos liberados e a quantidade de carbono orgânico (S2/COT); o índice de 

oxigênio (IO), que é a razão entre o dióxido de carbono e a quantidade de carbono orgânico 

(S3/COT); e o índice de produção (IP = S1 / S1+S2), que é a razão entre os hidrocarbonetos 

gerados pela rocha e o total de hidrocarbonetos produzidos durante a análise (resultados 

elevados indicam hidrocarbonetos migrados). 

Os dados obtidos pela análise de pirólise “Rock Eval” permitem obter 

informações básicas sobre o tipo e a evolução térmica da matéria orgânica. Por sua vez, os 

dados de pirólise com aqueles de carbono orgânico total (COT) permitem calcular os valores 

dos índices de hidrogênio (IH = S2/COT x 100) e de oxigênio (IO = S3/COT x 100), que 

correspondem, aproximadamente, às relações H/C e O/C da análise elementar do querogênio. 

Colocando os dados no diagrama tipo “Van Krevelen” (Figura 7), considerando o caso de 

amostras termicamente pouco evoluídas, é possível diferenciar quatro tipos básicos de 

querogênio (ESPITALIÉ et al., 1985): 

• Tipo I – É rico em hidrogênio e pobre em oxigênio, correspondendo por sua 

composição ao melhor tipo de matéria orgânica para a geração de hidrocarbonetos 

líquidos e gasoso. 

• Tipo II – Menos rico em hidrogênio que o tipo precedente, mas ainda adequado à 

formação de grandes volumes de hidrocarbonetos líquidos. 

• Tipo III – Agrupa um conjunto de matéria orgânica com muito oxigênio e pouco 

hidrogênio, mais compatível à geração de hidrocarbonetos gasosos. 

• Tipo IV –  Engloba a matéria orgânica oxidada, não possuindo qualquer potencial para 

a geração de óleo e gás. Essencialmente formado por matéria orgânica remobilizada 

ou altamente oxidada derivada de ambientes marinhos ou continentais. 
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Figura 7 – Classificação e evolução térmica dos querogênios, segundo diagrama de “Van 

Krevelen”. Vide texto para detalhes sobre os campos discriminantes. 

 

     Fonte: Espitalié et al., 1985. 

 

2.3.4 Determinação da razão isotópica de enxofre (δ34S) 

 

As razões isotópicas de enxofre (δ34S) tiveram seus valores referenciados à troilita 

do Cânion Diablo estabelecida em Viena (V-CDT), através do uso como referência do padrão 

IAEA S-1 cujo valor de δ34S é -0,3‰. Foram empregados dois equipamentos para as 

mensurações isotópicas de enxofre (δ34SV-CDT): um analisador elementar Flash EA 1112 Series 

e um espectrômetro de massa para razão isotópica EMRI, ambos acoplados através de uma 

interface denominada CONFLO III (Figura 8). 
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Figura 8 – (A) Espectrômetro de massa, (B) Conflo III e (C) analisador elementar Flash EA 

112 Series. 

  

Fonte: elaborado pela autora.  
 

 

O processo analítico para as amostras teve início com a pesagem de 0,1mg de 

amostra (pulverizada) em uma pequena cápsula de estanho, onde posteriormente foi 

adicionado 0,1mg de pentóxido de vanádio (V2O5).  Ao iniciar a análise, a cápsula com a 

amostra em questão é admitida no reator de combustão do analisador elementar (EA) para a 

separação do SO2, cujas razões isotópicas de S foram medidas no espectrômetro de massa 

acoplado.  

Os resultados são revelados a partir da sua composição isotópica segunda a 

fórmula abaixo (SHARP, 2007): 

 

Os valores positivos de δ34S indicam que a amostra é enriquecida em 34S em 

relação a padrão, enquanto valores negativos implicam empobrecimento de 34S. A existência 

de diferenças na composição isotópica nos diversos materiais permite que essa composição 

seja usada como um traçador da origem de substâncias devido a efeitos particulares de seu 

fracionamento isotópico (Figura 9) (PETERSON; FRY, 1987; PETERSON, 1999 apud 

CARVALHO, 2008). 

 

 

A B C 
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Figura 9 – Fracionamento isotópico de enxofre em processos geoquímicos. 

 

Fonte: AULT, W.U., 1959 apud BROWNLOW, 1979 adaptado por PONTES (2011). 
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2.3.5 Determinação da Refletância da Vitrinita 

 

O método consiste na comparação do poder refletor das vitrinitas das amostras 

estudadas com os padrões de refletância conhecidos. O grau de maturação das amostras foi 

determinado pelo índice de refletância da vitrinita (Rrandom%) de acordo com o padrão ISO 

7405/5-1984 que o Núcleo de Carvão e Rochas Geradoras de Petróleo da UFRGS adota, 

sendo o equipamento utilizado um microscópio Leica DM6000 com Fotomultiplicador 

Acoplado a Luz Refletida. O nível de maturação das amostras de folhelho foi definido de 

acordo com os seguintes parâmetros de refletância da vitrinita: 

 

Tabela 2 - Parâmetros de refletância da vitrinita.  

Refletância da Vitrinita 

Rrandom % < 0,5 Imaturo 

Rrandom % 0,5 a 1,3 Maduro 

Rrandom % > 1,3 Pós-maduro 

Fonte: Núcleo de Carvão e Rochas Geradoras de Petróleo. 

 

2.3.6 Difratometria de Raios-X (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX)  

 

Os difratogramas de Raios-X das amostras foram obtidos pelo método do pó em 

um equipamento Rigaku DMAXB no Laboratório de Raios-X do Departamento de Física da 

UFC. A técnica de DRX tem sido amplamente utilizada para a determinação de fases 

cristalinas em minerais naturais e materiais cerâmicos (MELLO, 2006). O fenômeno de DRX 

é possível porque na maior parte dos sólidos (cristais), os átomos se ordenam em planos 

cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos 

de onda dos Raios-X (ALBERS et al., 2002). As amostras de folhelho analisadas foram 

previamente moídas a 200 mesh, e as leituras foram feitas no intervalo angular 2θ entre 3º e 

80º (intervalo ótimo para argilominerais), tendo seus difratogramas posteriormente analisados 

no programa XPert Highscore Plus.   

A técnica de fluorescência de Raios-X (FRX) tem sido amplamente utilizada para 

a análise da composição química geral das amostras, e constitui um complemento importante 

na validação dos resultados de DRX. Os elementos normalmente analisados e, por convenção, 

são relatados na forma de óxidos percentuais: SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, CaO, MgO, 

Na2O, K2O, MnO e P2O5 (BAINET; MCHARDY; LACHOWSKI, 1994). A FRX consiste em 

submeter o átomo a um processo de irradiação proveniente de um tubo de Raios-X, no qual 
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ocorre a excitação dos elétrons que são ejetados das camadas eletrônicas mais internas. Para a 

estabilização do átomo, em frações de segundo, as vacâncias são imediatamente preenchidas 

por elétrons da camada externa, liberando uma diferença de energia existente entre os dois 

níveis eletrônicos envolvidos. No entanto, o processo de transição envolve níveis de energia 

que são característicos para cada elemento químico (SOUSA, 2014). As análises foram 

executadas no Laboratório de Raios-X do Departamento de Física da UFC utilizando o 

equipamento do fabricante Rigaku, modelo ZSX Mini II. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA    

 

Este capítulo propõe-se a revisão de literatura, de maneira sumarizada, iniciando 

com a evolução tectono-estratigrafia da Bacia do Araripe, estratigrafia do Grupo Santana e 

seguido pelos principais estudos existentes referentes à caracterização do querogênio presente 

na matéria orgânica das rochas, sob aspectos da geoquímica orgânica e isotópica (enxofre) já 

realizadas no Grupo Santana. Com isso, será possível correlacionar o conhecimento da 

literatura com as informações obtidas com a realização desta Tese. 

 

3.1 Evolução  tectono-estratigráfica da Bacia do Araripe 

 

A Bacia do Araripe é considerada a mais extensa das bacias interiores do Nordeste 

Brasileiro e está situada entre os estados nordestinos do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Piauí, 

com aproximadamente 9000 km2 de área. Sua história geológica está ligada à fragmentação 

do Supercontinente Pangeia e à abertura do oceano Atlântico Sul durante seu rifteamento no 

mesozoico (CASTRO; CASTELO BRANCO, 1999; KELLNER, 2002). Este evento, 

chamado Reativação Wealdeniana por Almeida et al. (1967), também teria originado várias 

outras bacias interiores do Nordeste do Brasil, entre as quais Rio do Peixe, Iguatu e outras de 

menor tamanho (SOUZA-LIMA; HAMSI JR., 2003).  

Para Ponte; Ponte Filho (1996), a configuração geológica e estratigráfica atual das 

bacias interiores do Nordeste brasileiro teria se dado em três estágios principais: I) Pré-Rifte, 

iniciado no Neo-Permiano (atualmente, a maioria dos autores posiciona este evento 

inteiramente no Neocomiano – i.e. ASSINE, 2007), com processo de soerguimento e 

instumescência da crosta, que teria perdurado até o final do Jurássico (Neocomiano), ocasião 

em que um tectonismo incipiente, provocado por forças tensionais promoveu o estiramento, o 

adelgaçamento e uma posterior subsidência da parte axial da área soerguida, dando origem a 

uma ampla e rasa depressão local, alongada no sentido N-S; II) Sin-Rifte, com rápida 

subsidência local e tectonismo tafrogênico, denominado de Reativação Wealdeniana por 

Almeida (1967) e que teria originado um sistema de riftes assimétricos; e III) Pós-Rifte, onde 

há retomada da fase de suave subsidência regional. Para Matos (1992) as bacias 

intercontinentais neocomianas do Nordeste representam um sistema de riftes abortados 

(Figura 10), com gênese atribuída à separação de sul para norte entre as placas Sul-Americana 

e Africana. 
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Figura 10 – Modelo tectono-evolutivo para as bacias interiores do tipo rifte do Nordeste. A) 

Modelo de extensão NW-SE ao longo do lineamento sigmoidal pré-existente; B) estágio Pré-

Rifte; C) situação tectônica e distribuição de riftes nessas bacias. 

 

Fonte: Matos (1992). 

 

A Bacia do Araripe encontra-se estruturada por lineamentos orientados nas 

direções NE-SW a E-W e, subordinadamente, NW-SE, e que coincidem com 

descontinuidades reativadas do embasamento Pré-Cambriano da Província Borborema 

(BRITO-NEVES, 1990; MATOS, 1992; PONTE; PONTE FILHO, 1996a, 1996b).  A 

Província Borborema é dominada por intensos dobramentos segmentados por grandes 

lineamentos e intrudidos por batólitos granitoides (BIZZI; VIDOTTI; GONÇALVES, 2003) e 

representada por unidades litoestratigráficas do Arqueano ao Proterozóico Superior 

(RIBEIRO, 1995). Dentro da província, a bacia encontra-se no Domínio da Zona Transversal, 

limitada entre os lineamentos de Patos (norte) e Pernambuco (sul) (BRITO NEVES; 

SANTOS; VAN SCHMUS, 2000).  Foi proposto por Ponte; Ponte Filho (1996) um modelo 

com os elementos estruturais que delimitariam a Bacia do Araripe, bem como as direções de 

esforços de estriamento crustal (Figura 11). 

A Bacia do Araripe é ainda subdividida nas sub-bacias Cariri (a leste) e Feira 

Nova (a oeste), separadas pelo horst estrutural de Dom Leme (NEUMANN, 1999).  Em sua 

arquitetura interna, a Sub-Bacia do Cariri fois descrita como um conjunto de quatro grabens 

colaterais, assimétricos, com direções que variam de N40o – 55ºE, separados por três horsts 

que formam cristais intrabacinais, limitadas por falhas normais planares. Os grabens unitários 

recebem as designações de Crato-Juazeiro, Missão Nova, Jenipapeiro e Serrote das Cacimbas-

Palestina. Os horts interpostos são nomeados como Barbalha, Abaiara e Brejo-Santo-Muriti. 

As maiores profundidades, estimadas pela gravimetria, são da ordem de 1400m e encontram-
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se no Graben de Crato-Juazeiro. A geometria interna da Sub-Bacia de Feitoria aparenta ser 

formada por dois grabens assimétricos, colaterais, com orientação N40oE e mergulhos de 

polaridade similar, para NW (PONTE; PONTE FILHO, 1996). 

Figura 11 – Mapa do interior do Nordeste brasileiro, apresentando as principais feições 

estruturais e direções de esforços tensionais atuantes em processos de rifteamento no 

Eocretáceo. 
 

 

Fonte: Ponte; Ponte Filho (1996). 
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Uma revisão tectono-estratigráfica feita por Assine (2007) reinterpreta as 

subdivisões e a cronologia anteriormente dadas por Ponte; Ponte Filho (1996). Apesar de 

essencialmente formada no Mesozoico, a Bacia do Araripe registra uma sucessão sedimentar 

paleozoica em sua base (Sequência Paleozoica: ASSINE, 2007). A partir do Neojurássico, 

outras quatro sequências de evolução tectono-sedimentar seriam identificáveis: pré-rifte 

(bacia interior simples), rifte (bacia do tipo rifte intracontinental) e pós-rifte I e II (bacia 

interior simples novamente) (PONTES; PONTE FILHO, 1996; ASSINE, 2007). Cada 

sequência seria separada por discordâncias que indicariam o caráter poli-histórico da bacia 

(ASSINE, 1994; ARAI, 2006). 

De acordo com Assine (2007) e Assine et al. (2014), as sequências da evolução 

tectono-sedimentar são sintetizadas da seguinte forma: 

 I) Sequência Paleozoica (Siluriano?): constituída pela Formação Cariri que é composta de 

arenitos imaturos e interpretados como de sistemas fluviais entrelaçados. Aflora na porção 

leste da bacia definindo os contornos do Vale do Cariri. 

II) Sequência Pré-Rifte (Thitoneano): composta pelas formações Brejo Santo (folhelhos e 

argilitos vermelhos continentais de sistemas aluviais/lacustres) e Missão Velha (arenitos 

quartzosos, feldspáticos e/ou caulínicos, localmente conglomeráticos, portadores de 

fragmentos de madeira silicificados de lagos rasos e/ou planícies aluviais). Suas rochas 

afloram extensivamente na porção leste da bacia, ao longo do Vale do Cariri, enquanto que no 

oeste da bacia sua ocorrência é apenas em sub-superfície. 

III) Sequência Rifte (Neocomiano): composta unicamente pela Formação Abaiara que é 

constituída por folhelhos sílticos e siltitos vermelhos intercalados por arenitos finos de origem 

continental. Possui pequena área de exposição no Vale do Cariri. 

IV) Sequência Pós-Rifte I (Aptiano – Albiano): constituída pelas unidades do Grupo Santana 

que são as formações Barbalha (arenitos intercalados com folhelhos vermelhos), Crato 

(calcário alternando-se com folhelhos e arenitos finos), Ipubi (gipsita intercalada por 

folhelhos) e Romualdo (folhelhos verdes) que afloram principalmente nas escarpas e sopé da 

Chapada do Araripe. Predominam ciclos fluviais encerrados por sistemas lacustres. 

V) Sequência Pós-Rifte II (Albiano – Cenomaniano): composta pelas formações Araripina 

(intercalações de arenitos finos com lâminas e clastos de argila de planícies distais de leques 

aluviais) e Exu (argilitos, siltitos e arenitos de sistemas fluviais entrelaçados). A Formação 

Araripina possui sua melhor área de exposição nos arredores do município de Araripina e nas 

escarpas da chapada a leste e oeste de Marcolândia, ao passo que a Formação Exu está 

exposta ao longo do topo da Chapada do Araripe.  
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3.2 Estratigrafia do Grupo Santana 

 

Dentre as unidades litoestratigráficas da bacia, o Grupo Santana é o mais 

complexo e também mais estudado, principalmente por possuir o principal depósito fossilífero 

do Cretáceo Inferior brasileiro (ASSINE, 2007; ASSINE et al., 2014) e por seu contexto 

análogo, em parte, ao das “Camadas Pré-Sal” das bacias petrolíferas costeiras. 

Geocronologicamente, os depósitos do Grupo Santana são datados entre o Aptiano Superior e 

o Albiano, sendo a Formação Barbalha do Aptiano Superior, Formação Crato do Aptiano 

Superior-Albiano, a Formação Ipubi possivelmente do Albiano Inferior-Médio e a Formação 

Romualdo do Albiano Médio-Superior (MAISEY, 1991; BERTHOU, 1994; BOOS; VEGA, 

2011). 

 

Figura 12 – Arcabouço estratigráfico do Andar Alagoas na Bacia do Araripe representado por 

três sequências deposicionais limitadas por desconformidades. 

 

Fonte: Assine et al. (2014). 

 

Na Formação Barbalha predominam arenitos intercalados com folhelhos 

vermelhos e de níveis delgados de conglomerados. Nela está inserida a Camada Batateira que 

é um intervalo portador de folhelhos betuminosos pretos de caráter margoso, rico em lâminas 

carbonáticas de origem algálica e restos de peixes, considerada um importante marco 

estratigráfico regional. A Camada Batateira representaria o final de um evento de redução da 

energia do sistema fluvial, e início do primeiro registro de um amplo sistema lacustre no 

grupo (ASSINE, 2007). 

A Formação Crato apresenta calcários laminados alternando-se com folhelhos 

margosos, margas e arenitos finos, em sucessões de espessura até decamétricas e cuja 
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espessura total pode atingir cerca de 70 metros (CHAGAS, 2006; BOOS; VEGA, 2011; e 

SANTOS et al. 2017).  A rica associação fossilífera nos calcários laminados e folhelhos 

associados seria caracterizada pela ausência de formas marinhas, indicando ambiente de 

sedimentação lacustre (NEUMANN, 1999). Os fósseis contidos são relativamente abundantes 

e diversificados, incluindo invertebrados (ostracodes, conchostráceos, insetos, aracnídeos, 

bivalves e gastrópodes), vertebrados (actinopterígios, celacantos, pterossauros, quelônios, 

crocodilianos, lagartos, aves e anuros) e vegetais (algas, gimnospermas e angiospermas), além 

de icnofósseis e palinomorfos (VIANA; NEUMANN, 2002).   

Acima dos calcários laminados da Formação Crato assenta-se a Formação Ipubi, 

que é composta por evaporitos gipsíticos intercalados com folhelhos verdes calcíferos, 

portadores de conchostráceos (ASSINE, 1990). Embora seguramente evaporítica, alguns 

indícios sugerem que esta unidade teria sido geograficamente restrita ao tempo de 

sedimentação desta formação, ainda que houvesse alguma conexão marinha, como a 

descontinuidade das camadas, a existência de intercalações de folhelhos portadores de 

conchostráceos continentais e a íntima associação entre seus folhelhos pirobetuminosos pretos 

ricos em ostracodes não-marinhos com fragmentos de vegetais incarbonizados. A 

interpretação geralmente assumida é de que os evaporitos da Fm. Ipubi foram originados em 

ambientes costeiros (supramaré), sujeitos a variações relativas do nível do mar, em condições 

de clima árido a semiárido (ASSINE, 2007; ASSINE et al., 2014); trabalhos mais recentes 

aventam ainda a possibilidade de um sistema tipo playa lake sem conexão marinha e com 

influência hidrotermal (NASCIMENTO et al., 2016). 

Logo acima dos evaporitos da Formação Ipubi encontra-se a Formação 

Romualdo, portadora de folhelhos verdes com uma assembleia microfossilífera composta por 

grãos de pólen, esporos, dinoflagelados, ostracodes, foraminíferos e moluscos, típicos de 

ambientes costeiros como estuários e lagunas; porém, a ocorrência do gênero Spiniferites 

(dinoflagelado) indicaria inquestionável influência marinha (ARAI; COIMBRA, 1990) bem 

como a presença de gastrópodes turritelídeos e de equinoides (Faujasia araripensis e Pygurus 

tinocoi) (BEURLEN, 1971). Bruno e Hessel (2006) afirmam que a presença de foraminíferos 

de ambiente costeiro raso e dinoflagelados também indica influência marinha em alguns 

intervalos da Formação Romualdo, onde a deposição teria ocorrido em um sistema ecológico 

ecótono.  
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3.3 Geoquímica orgânica do Grupo Santana  

 

Quanto à geoquímica orgânica e isotópica (enxofre) no Grupo Santana, poucas 

são as pesquisas neste âmbito, sendo a maioria delas muito recente; até o momento, os 

folhelhos pirobetuminosos da Formação Ipubi têm sido o principal objeto de estudo 

(DELGADO, 2012; CASTRO et al., 2017; MENEZES, 2017). Segue abaixo uma síntese de 

trabalhos recentes que realizaram análises de Carbono Orgânico Total, ET, pirólise Rock 

Eval, isótopos de enxofre, refletância da vitrinita e DRX na Bacia do Araripe, com ênfase no 

Grupo Santana:  

• Delgado (2012) obteve resultados de COT variando entre 0,4 e 25,6%, interpretando 

também uma variação nos processos sedimentação e preservação da matéria orgânica 

na Formação Ipubi. 

• Rios-Netto (2012) obteve um valor de 9,9% de COT na Camada Batateira. 

• Bobco (2014) em suas análises de DRX nos evaporitos da Formação Ipubi apontou a 

ocorrência de quatro minerais distintos: gipsita, anidrita, calcita e dolomita. A gipsita é 

registrada em todas as amostras, geralmente como mineral predominante. Os resultados 

obtidos a partir da análise isotópica indicaram valores positivos de δ34S, variando entre 10,27 

e 17,99‰.  As razões de δ34S de evaporitos laminados apresentaram valores entre 16,62 a 

17,83‰; já os maciços, de 16,45 a 17,96‰; e os de veios fibrosos, por fim, entre 10,27 e 

17,51‰. A autora afirmou que a assinatura isotópica de S seria independente da estrutura da 

amostra analisada, o que indicaria composição marinha para os sulfatos. 

• Santos (2014) encontrou teores de COT entre 0,27 – 6,73% e ET de 0,06 a 16,54%. A 

amostra que apresentou 16,54% está contida em um intervalo da seção feita no Rio Batateira 

pertencente à Camada Batateira. As mineralizações sulfetadas da Camada Batateira estariam 

relacionadas a uma gênese exclusivamente sedimentar, baseando-se em trabalhos de campo. 

Os aspectos bioquímicos seriam muito importantes na geração de sulfetos singenéticos na 

Camada Batateira, onde a redução de sulfetos por microorganismos poderia gerar volumosos 

depósitos minerais em ambiente redutor e depósitos de granulação fina com altas 

concentrações de carbono orgânico (FARINA, 1974; TEMPLETE, 1964; RICHARD, 1973 

apud SANTOS, 2014). Por fim, o mesmo trabalho obteve valores na faixa de 1,13% a 9,81% 

e 0,09 a 0,54% para COT e ET, respectivamente (mas o autor não especifica a qual formação 

as amostras pertencem). 
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• Spigolon et al. (2015), por sua vez, obtiveram valores de COT de 28,5% e querogênio 

tipo I na Camada Batateira. 

• Castro et al. (2017) apresentaram valores de COT para os folhelhos pirobetuminosos 

da Formação Ipubi entre 17,2 a 28,6%. A partir dos valores de IH e IO obtidos, os autores 

puderam caracterizar o querogênio do Tipo I, frequentemente associado com rochas com 

elevado potencial de geração de hidrocarbonetos. As amostras apresentaram valores Tmax e 

IP muito baixos, indicando que seriam imaturas e sem geração de óleo. 

• Menezes (2017) analisou 10 amostras de folhelhos pertencentes às formações Crato, 

Ipubi e Romualdo. Seus resultados de DRX indicaram a presença de quartzo como mineral 

mais abundante, seguido por esmectita e calcita. Apenas cinco de suas amostras apresentaram 

vitrinita, todas da Formação Ipubi com valores indicativos de imaturidade termal. Quanto aos 

valores de COT na amostra da Formação Crato foi de 2,34%, Formação Romualdo de 2,44% 

e as da Formação Ipubi variaram de 1,01 a 29,50%. Seus tipos de querogênio foram II na 

Formação Crato, tipos I e II na Formação Ipubi e tipo II na Formação Romualdo, 

caracterizando a matéria orgânica dispersa com origem diversificada. 
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RESUMO 

 

Este trabalho visou investigar a geoquímica orgânica dos folhelhos do Grupo Santana 

(Aptiano-Albiano da Bacia do Araripe) com intuito de interpretar seu potencial de geração de 

hidrocarbonetos, maturidade termal, além de quantidade e qualidade da matéria orgânica. Um 

total de 17 amostras foi coletado em afloramentos e minas, sendo posteriormente submetidas 

a análises de teor de Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre Total (ET), pirólise Rock Eval, 

Refletância da Vitrinita, Difraçãode Raios-X (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX). A 

mineralogia revelou o domínio de quartzo seguido por argilominerais. Os dados de COT 

apresentaram altos teores orgânicos, configurando bons potenciais geradores em sete 

intervalos. A partir dos resultados de pirólise Rock Eval, verificou-se a existência de 

querogênio do tipo I, correspondendo ao melhor tipo de matéria orgânica (essencialmente 

algálica) para geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos; no entanto, estes dados também 

apontaram para sedimentos termicamente imaturos, reforçados pelos resultados de 

reflectância da vitrinita, diminuindo assim as chances de geração de hidrocarbonetos durante a 

história de soterramento da bacia e relegando aos folhelhos do Grupo Santana meramente de 

potenciais geradores. 

 

Palavras chaves: geoquímica orgânica, potencial gerador, Grupo Santana, maturidade termal 
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ABSTRACT 

 

This work aims to investigate the organic geochemistry of shales from the Santana Group 

(Aptian-Albian, Araripe Basin, Brazil) focusing in the interpretation of the potential for 

hydrocarbon generation, thermal maturity, and also quantity and quality of the organic matter. 

A total of 17 samples was collected from outcrops and quarries, being submitted to analyses 

of Total Organic Carbon (TOC), Total Sulphur (TS), Rock-Eval pyrolysis, Vitrinite 

Reflectance and X-Ray Diffraction (XRD) and Fluorescence (XRF). The mineralogy reveals 

the domination of quartz followed by clay minerals. The TOC data presented high organic 

content, therefore resulting in good potential for hydrocarbon generation in seven intervals. 

From the Rock-Eval pyrolysis data, we verified the presence of Type I kerogen, thus 

encompassing the best type of organic matter (virtually algal) for the generation of liquid and 

gaseous hydrocarbons; however, these data also points to thermally immature sediments, also 

reinforced by the results of vitrinite reflectance, then decreasing the chances for hydrocarbon 

generation during the burial history of that basin and relegating a mere potential-generator 

appointment to the Santana Group shales.  

 

Keywords: organic geochemistry, potential generator, Santana Group, thermal maturity. 

 

4.1 Introdução 

 

Na exploração petrolífera, certos estudos são previamente realizados para 

obtenção de dados acerca da matéria orgânica ora presente nas rochas potencialmente 

geradoras, envolvendo técnicas muitas vezes padronizadas na indústria do petróleo. 

Determinar a abundância e qualidade da matéria orgânica estão entre esses estudos, sendo 

tradicionalmente avaliadas por meio da porcentagem do Carbono Orgânico Total (COT) e 

ainda incluindo a análise de elementosassociados como hidrogênio, nitrogênio e enxofre 

(JARVIE, 1991). Neste âmbito, a pirólise Rock-Eval e a reflectância da vitrinita estão entre as 

técnicas complementares mais usadas no estudo da matéria orgânica em sedimentos e rochas 

sedimentares. A pirólise Rock-Eval, quando integrada aos dados de Carbono Orgânico Total 

(COT), permite definir o potencial de geração, o grau de maturação e o tipo de querogênio das 

rochas geradoras (TISSOT; WELTE, 1984), inclusive para recursos não convencionais 

(ROMERO-SARMIENTO et al., 2016). Já o poder refletor da vitrinita pode representar todos 

os possíveis intervalos de paleotemperaturas, muitas vezes com vantagem em relação a outros 
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métodos ópticos ou físico-químicos, eventualmente restritos a determinados níveis de 

evolução térmica (HUNT, 1979).  

Na Bacia do Araripe (Nordeste do Brasil), o Grupo Santana tem sido amplamente 

estudado no que diz respeito ao seu conteúdo fossilífero, sendo reconhecido 

internacionalmente como um dos mais complexos e ricos depósitos de fósseis cretáceos do 

planeta (CARVALHO; SANTOS, 2005).  Poucas são as pesquisas no âmbito da geoquímica 

orgânica no Grupo Santana, sendo a maioria delas muito recente; até o momento, os folhelhos 

pirobetuminosos da Formação Ipubi têm sido o principal objeto de estudo (DELGADO, 2012; 

CASTRO et al., 2017; MENEZES, 2017). Nesta unidade, Delgado (2012) obteve no folhelho 

com maior teor de COT (>25%) um S2 de 125,65 mgHC/g rocha, caracterizando uma rocha 

com excelente potencial gerador de hidrocarbonetos. Spigolon et al. (2015), por sua vez, 

obtiveram valores de COT de 28,5% e querogênio tipo I na Camada Batateira (Formação 

Barbalha). Já os estudos de Castro et al. (2017), mais uma vez na Formação Ipubi, 

apresentaram valores elevados de COT variando entre 17,2 e 28,6%, e os resultados da 

pirólise Rock-Eval mostraram um excelente potencial gerador e baixo grau de evolução 

térmica, com valores de Tmax muito baixos e querogênio do Tipo I. Por fim, Menezes (2017) 

realizou análises geoquímicas com ênfase, novamente, na Fm. Ipubi (as únicas duas amostras 

fora desta formação eram de suas unidades limitantes nas proximidades de seu contato) 

obtendo COTs máximos de até 2,34%,2,44% e 29,50%, respectivamente. Nesta mesma 

pesquisa, os resultados de reflectância da vitrinita demonstraram o predomínio de matéria 

orgânica imatura e querogênio dos tipos I e II.  

As características inorgânicas dos folhelhos, especialmente sua mineralogia, 

também repercutem nas condições térmicas atingidas pelas rochas durante seu soterramento 

nas bacias sedimentares (ZOU et al., 2010; ALEXANDER et al., 2011). Neste aspecto 

destacam-se os argilominerais, que respondem pelas condições de temperatura, mas também 

pelo quimismo das águas de formação (intraestratais) e pelo tempo de duração das condições 

físicas e químicas mencionadas (POTTER et al., 2005). Estudos de mineralogia dos folhelhos 

do Grupo Santana são mais bem distribuídos entre as unidades que os de geoquímica orgânica 

(DELGADO, 2012; FREIRE, 2013; SPIGOLON et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2016; 

SANTOS et al., 2017). Nesses trabalhos, os minerais mais encontrados em todas as formações 

(ao menos dez vezes), em ordem de frequência, foram quartzo, os argilominerais ilita e 

montmorilonita, calcita e o argilomineral nontronita. Todos os trabalhos usaram a difração de 

raios-X (DRX) nas análises mineralógicas; no entanto, os trabalhos de Freire (2013), 

Nascimento et al. (2016) e Santos et al. (2017) contaram ainda com o suporte de análises por 
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fluorescência de raios-X (FRX), técnica auxiliar na validação das fases minerais sugeridas 

pela DRX. Apesar disso, esse fato não aparenta ter acarretado diferenças significativas nos 

minerais mais frequentes mencionados. 

Com base no exposto, este trabalho visou integrar os dados do nível de maturação 

térmica da matéria orgânica de amostras do Grupo Santana com o objetivo de avaliar sua 

quantidade e qualidade e, com isso, repercutir na interpretação do potencial energético desta 

unidade. Dos trabalhos mencionados anteriormente no Grupo Santana, apenas dois (CASTRO 

et al., 2017; MENEZES, 2017) avaliaram a maturação térmica da matéria orgânica com 

enfoque em sua quantidade e qualidade; ainda assim, esses trabalhos destacam a Fm. Ipubi, e 

por isso um número maior de análises envolvendo de forma mais ampla aquele grupo tem 

potencial para compreender não só os aspectos propostos como a própria evolução 

estratigráfica da unidade. 

 

4.2 Enquadramento estratigráfico e localização dos afloramentos 

 

As bacias interiores do Nordeste do Brasil constituem um conjunto de pequenas 

bacias, cuja origem e evolução estão relacionadas aos eventos tectônicos eocretáceos que 

culminaram com a fragmentação do paleocontinente Gondwana e a consequente abertura do 

oceano Atlântico Sul (ALMEIDA et al. 1967; MATOS, 1992; PONTE; PONTE FILHO, 

1996). Dentre elas, a Bacia do Araripese destaca em termos de tamanho e complexidade de 

sua estratigrafia (CARVALHO; BERTINI, 1999), que seria subdividida em cinco sequências 

deposicionais de caráter regional:  Paleozóica, Pré-Rifte, Rifte, Pós-Rifte I e Pós-Rifte II 

(ASSINE, 2007). 

A posição estratigráfica de todos os afloramentos estudados nesta pesquisa 

abrange o intervalo pertencente à Sequência Pós-Rifte I de idade Aptiano-Albiano, 

precisamente no Grupo Santana (Figura 13). O Grupo Santana é composto da base para o 

topo, pelas formações Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo (ASSINE et al. 2014), apresentando 

abundante e diversificado registro fossilífero (MABESOONE; TINOCO, 1973). 
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Figura 13 – Localização das seções colunares referidas neste trabalho no mapa geológico 

simplificado da Bacia do Araripe. 

 

Fonte: Modificado de Geobank – CPRM, com base em Assine et al. (2014). 

 

A Formação Barbalha apresenta sucessão vertical de fácies interpretadas como 

canais fluviais encerrados com a deposição de pelitos lacustres, os quais apresentam grande 

continuidade lateral e espessuras reduzidas de no máximo 10 m (CHAGAS, 2006; CHAGAS 

et al. 2007; ASSINE et al. 2014). Ali, um intervalo restrito de espessura decimétrica formado 

por calcário rico em sulfetos e matéria orgânica, denominado “Camada Batateira” (ASSINE, 

2007), se destaca como marco estratigráfico (HASHIMOTO et al., 1987), possivelmente 

correlato em bacias vizinhas (bacias do Ceará e Potiguar) inclusive por condições 

paleoambientais similares, tidas como um evento anóxico regional ocorrido em todo o 

Nordeste brasileiro (ASSINE, 2007; ASSINE et al., 2014). 

A Formação Crato, por sua vez, intercala principalmente folhelhos cinza 

escuros/esverdeados e calcários laminados, mas inclui ainda termos intermediários (margas); 

são todos interpretados como de origem lacustre (ASSINE et al., 2014) com base em sua rica 

associação fossilífera marcada pela ausência de formas marinhas (NEUMANN, 1999). Rumo 

ao norte da bacia, a espessura dos folhelhos aumenta em relação aos calcários, e há presença 

de corpos decimétricos de arenitos em meio a eles (NEUMANN, 1999; SANTOS et al., 

2017). A presença de níveis portadores de pseudomorfos de halita nos calcários laminados 

seria indício de que a bacia experimentou condições de crescente aridez (MARTILL et al., 

2007). 
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A Formação Ipubi é representada por depósitos evaporíticos, compostos 

principalmente por gipsita e anidrita intercaladas por folhelhos escuros (LIMA, 1979). Os 

evaporitos ocorrem em duas camadas principais de espessura métrica a decamétrica, em lentes 

descontínuas e por isso nem sempre estão presentes (ASSINE et al., 2014), o que dificulta a 

identificação de sua transição para a unidade sobreposta (Formação Romualdo). Este contato 

de topo da Formação Ipubi é considerado diastêmico por Assine (2007); neste último caso, o 

contato se daria diretamente no evaporito ou indiretamente nos folhelhos associados onde 

incluiria extraclastos do embasamento cristalino (ASSINE, 2007; FREIRE, 2013). Em campo, 

outra situação possível, na ausência dos evaporitos, seria a presença de uma superfície de 

paleocaliche (SILVA, 1986). 

Por fim, a Formação Romualdo é caracterizada pelo predomínio de folhelhos, mas 

inclui uma ampla gama de litologias como conglomerados estratificados, arenitos finos a 

grossos, calcários laminados, margas e coquinas (ASSINE, 2007; ASSINE et al. 2014); estas 

litologias intercalam-se aos folhelhos especialmente na base e no topo da unidade. Ainda há 

divergências quanto à interpretação do sistema deposicional da Formação Romualdo, 

principalmente com respeito à possibilidade de ingressões marinhas considerando dados 

paleontológicos e estratigráficos. Diferentes autores interpretam condições marinhas rasas 

(SANTOS, 1982), lagunar com periódicas ingressões marinhas (SANTOS; VALENÇA, 

1968), “costeira mixo-halina” (ARAI; COIMBRA, 1990), “deltaico-lacustres/marinhas” 

(MOURA; BORGHI, 2005) e lagunar com transição para sistemas marinhos rasos (ASSINE, 

2007; ASSINE et al., 2014). 

 

4.3 Materiais e métodos 

 

As amostras deste estudo foram coletadas nos mesmos locais da amostragem 

realizada por Chagas (2017) para a caracterização faciológica e palinológica. As coletas foram 

feitas em seções estratigráficas correlacionadas entre si, incluindo amostragem da Camada 

Batateira por ser considerada um importante marco regional e camada guia. Esta camada foi 

usada como datum para a própria correlação entre as seções. As seis seções levantadas foram 

denominadas de acordo com a localidade em que se encontravam: Rio Sobradinho (RSB), 

Mina Rancharia (MRC), Rio Batateira (RBT), Mina São Jorge (MSJ), Mina Conceição Preta 

(MCP) e Mina Gesso Chaves (MGC) (Figura 14). 
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Figura 14 – Seções colunares no Grupo Santana com indicação dos pontos de coleta das amostras. 

 

 Fonte: adaptado de Chagas (2017). 
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A amostragem foi realizada essencialmente em folhelhos cinza-escuros a 

esverdeados; em algumas camadas, foi perceptível a presença esparsa de concreções 

carbonáticas decimétricas de formato oval. A coleta foi realizada de forma sistemática, sendo 

uma amostra por camada e buscando a porção mais fresca das rochas, no intuito de evitar 

possíveis alterações nos resultados analíticos devido à ação do intemperismo. 

Um total de 17 amostras de folhelho foi submetido a análises de Carbono 

Orgânico Total (COT), Enxofre Total (ET) e pirólise Rock Evalno Setor de Geoquímica 

(GEOQ) do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da 

PETROBRÁS. A preparação das amostras para determinação de COT e ET ocorreu através da 

acidificação por solução de ácido clorídrico, após o qual as amostras foram lavadas com água 

destilada para eliminar possíveis resíduos de cloretos. Por fim, os valores de COT e ET foram 

obtidos com o uso de um analisador por combustão LECO-SC144DR, sendo o resultado 

expresso em percentagem de peso em relação à amostra original. Apenas amostras com 

resultados superiores a 1% de COT (sete amostras) foram submetidas à análise por Pirólise 

Rock Eval. 

Para a análise da pirólise Rock Eval utilizou-se alíquotas das amostras 

pulverizadas em cadinhos metálicos com peso dependente do seu teor de carbono orgânico. 

As alíquotas foram analisadas no equipamento Rock Eval 6 onde foram aquecidas sob 

atmosfera inerte (hélio) até 550ºC por aproximadamente 20 minutos a uma taxa de 

25ºC/minuto. Os resultados foram expressos através dos parâmetros de S1, S2 e S3, que 

caracterizam as fases de geração dos hidrocarbonetos:  TMax referindo-se a temperatura em 

que ocorre ao pico máximo de S2, Índice de Hidrogênio (IH) expresso em mg de HC/g de 

COT e Índice de Oxigênio (IO) expresso em mg de CO2/g de COT.A partir dos valores de S2, 

S3 e COT foram calculados os Índices de Hidrogênio (IH = [S2/COT] x 100) e de Oxigênio 

(IO = [S3/COT] x 100) (ESPITALIÉ et al., 1985). 

Análises de Difração de Raios-X (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX) foram 

executadas no Laboratório de Raios-X do Departamento de Física da Universidade Federal do 

Ceará a fim de caracterizar mineralogia e composição química. A análise de DRX foi feita em 

um difratômetro de raios-X Rigaku DMAXB, equipado com tubo de cobre, com interpretação 

dos resultados realizada pela comparação de picos das fases cristalinas com padrões do 

software X’PertHighScore Plus.A análise de FRX foi feita em um espectrômetro de raios-X 

sequencial Rigaku modelo ZSX Mini II, com resultado expresso em compostos de óxidos. 

Os ensaios de Reflectância da Vitrinita (Ro) foram realizados no Laboratório de 

Análise de Carvão e Rochas Geradoras de Petróleo da Universidade Federal do Rio Grande 
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do Sul.Para tanto, foram confeccionados plugs de amostras com granulação entre 0,25 e 2mm, 

os quais foram lixados e polidos para posterior análise no microscópio Leica DM6000 com 

fotomultiplicador acoplado em luz refletida para comparação do poder refletor das vitrinitas 

das amostras com padrões de reflectância conhecidos.O nível de maturação das amostras de 

folhelhos foi definido de acordo com os seguintes parâmetros: Rrandom% <0,5 (Imaturo), 

Rrandom% 0,5 – 1,3 (Maduro) e Rrandom%> 1,3 (Pós-maduro). 

 

4.4 Resultados e discussões 

 

Os dados aqui apresentados ampliam os trabalhos já estudados no Grupo Santana 

referente a geoquímica orgânica, onde sete amostras apresentaram valores superiores a 1% de 

COT e cinco amostras valores superiores a 1% de enxofre total (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Resultados das análises de Enxofre Total (ET), Carbono Orgânico Total (COT), 

Resíduo Insolúvel e Pirólise Rock Eval. 

Unidade 

Estratigráfica 

(Formação) 

Amostra 
Enxofre 

Total  
COT 

Resíduo 

Insolúvel 
S1 S2 S3 TMax 

Índice de 

Hidrogênio 

Índice 

de 

Oxigênio 

IP 

Romualdo DR-BA-04 0,77 0,01 88  - -  -  -  -  -  - 

Romualdo DR-BA-05  0,17 1,03 93 0,04 1,56 0,41 426 151,4563 39,8058 0,025 

Romualdo DR-BA-06 0,01 0,11 91 -  -  -  -  -   - - 

Ipubi DR-BA-08 0,55 0,09 81  - - -  -  -  -  - 

Ipubi DR-BA-09 0,52 1,04 73 0,37 1,52 0,3 352 146,1538 28,8462 0,205 

Ipubi DR-BA-10 1,07 0,73 72 -  -  -  -  -  -  - 

Ipubi DR-BA-11 1,8 10,2 49 2,07 75,54 1,51 413 740,5882 14,8039 0,026 

Ipubi DR-BA-13 0,01 0,03 90 -  -  -  -  -  -  - 

Barbalha DR-BA-14 0,04 0,64 89 -  -  -  -  -  -  - 

Barbalha DR-BA-15 1,3 13,7 31 2,51 88,87 4,45 417 648,6861 32,4818 0,027 

Barbalha DR-BA-16 0,11 0,71 88 -  -  -  -  -  -  - 

Ipubi DR-BA-17 3,41 23,3 75 4,8 171,7 4,14 405 736,9099 17,7682 0,027 

Romualdo DR-BA-19 1,25 5,65 87 0,06 15,41 0,81 420 272,7434 14,3363 0,003 

Romualdo DR-BA-20 0,97 3,92 84 0,45 26,58 1,2 404 678,0612 30,6122 0,016 

Crato DR-BA-21 0,01 0,69 82 - - - - - - - 

Crato DR-BA-22 0,01 0,72 63 - - - - - - - 

Crato DR-BA-23 0,01 0,34 91 - - - - - - - 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.4.1 Quantidade da matéria orgânica e enxofre total 

 

Na Formação Barbalha os dados de COT e ET são baixos com exceção da 

“Camada Batateira” com 13,70% e 1,30%, respectivamente. A Formação Crato também 
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apresentou valores baixos de COT (<0,01%) e ET (<0,74%). Na Formação Ipubi os folhelhos 

situados na base dos evaporitos demonstraram altos valores de COT e ET, em especial uma 

amostra coletada no estado de Pernambuco com 23,30% (COT) e 3,41% (ET). Na Formação 

Romualdo os valores de COT e ET total foram expressivos nas duas amostras coletadas no 

intervalo conhecido pela grande quantidade de concreções carbonáticas, com valores de 

5,65% (COT) e 1,25% (ET) na amostra DR-BA-19 e 3,92% (COT) e 0,97% (ET) na amostra 

DR-BA-20. 

Os valores de COT que refletem as condições de produção e preservação no 

ambiente deposicional nas amostras variaram entre 0,01 a 23,30%, onde sete intervalos 

apresentaram os valores mais elevados com quantidades superiores a 1%. Para Peters; Cassa 

(1994) rochas com COT superiores a 1% são potencialmente geradoras de Petróleo. Em 

função dos valores de COT, Alexander et al. (2011) estabelecem cinco principais intervalos 

que indicam o potencial de produção para exploração de hidrocarbonetos não convencionais 

(<0,5 – muito pobres, 0,5 a 1 – pobres, 1 a 2 – razoáveis, 2 a 4 – boa e 4 a 10 – muito boas), 

dessa forma, as amostras apresentaram o potencial caracterizado como razoáveis a muito 

boas. Com relação aos teores de ET, as amostras no geral variam de 0,01 a 3,41%, onde foi 

observado que as amostras com valores maiores de porcentagem de enxofre tendem a 

apresentar valores elevados de COT.  

 

4.4.2 Avaliação da matéria orgânica 

 

O método de Pirólise Rock Eval consiste na simulação em laboratório do processo 

natural de maturação da matéria orgânica e geração de hidrocarbonetos. Os valores do índice 

de Hidrogênio (IH) variam de 146,15 a 740,59 mg HC/g COT; índice de Oxigênio (IO) de 

14,34 a 39,81 mg CO2/gCOT; o pico S1 apresentou valores de 0,04 a 4,80 mg HC/g Rocha; 

pico S2 de 1,50 a 171,70 mg HC/g Rocha e pico S3 de 0,30 a 4,45 mg CO2/g Rocha. 

Considera-se um excelente potencial gerador para óleo rochas que apresentam o 

parâmetro S2 maior que 10 mg HC/gR e índice de Hidrogênio (IH) superior a 300 mg HC/g 

COT (ESPITALIÉ et al. 1985). Quatro intervalos com essas características foram encontrados 

nas formações Barbalha (DR-BA-15), Ipubi (DR-BA-11 e DR-BA-17) e Romualdo (DR-BA-

20) (Figura 15). 
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Figura 15 – Comparação entre os parâmetros da análise de Pirólise Rock Eval nos folhelhos do 

Grupo Santana. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com a relação entre IH e COT foi possível demonstrar que as condições de 

preservação da matéria orgânica aumentaram com os teores de carbono orgânico total, com 

destaque para a amostra DR-BA-20 (Fm. Romualdo), que foi coletada em folhelhos com 

concreções calcárias (eventualmente portadoras de macrofósseis tridimensionalmente 

preservados em seu interior), e a amostra DR-BA-17, que é classificada como folhelho 

pirobetuminoso. O aumento dos valores de IH comumente ocorre em estratos interpretados 

como depositados em locais onde a coluna d’água apresentava condições de fundo mais 

anóxicas. O potencial de geração de hidrocarbonetos pode ser avaliado em um diagrama COT 

versus S2, onde se observou um aumento linear entre os valores de COT e potencial gerador 

(Figura 16). 

A Tmax indica a temperatura onde houve máxima produção de hidrocarbonetos a 

partir do craqueamento térmico do querogênio, sendo a rocha considerada imatura quando 

Tmax<435ºC, madura com Tmax entre 435º e 470ºC e supermadura quando Tmax> 470ºC 
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(PETERS; CASSA, 1994). Toda a seção analisada no Grupo Santana é interpretada como 

termicamente imatura, tal como indicado pelos valores de TMax inferiores a 440ºC, e por isto 

interpreta-se que suas rochas provavelmente não sofreram aquecimento significativo para a 

maturação da matéria orgânica durante sua história de soterramento, seja por intrusões e/ou 

grau geotérmico. 

 

Figura 16 – Relação entre os valores de COT e índice de Hidrogênio (IH) e entre COT e 

potencial gerador (S2) nos folhelhos do Grupo Santana. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

As amostras analisadas, em especial DR-BA-11, DR-BA-17, DR-BA-20 e DR-

BA-15, apresentaram querogênio Tipo I, tido como indicador do melhor tipo de matéria 

orgânica para a geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos, e cuja origem está 

essencialmente relacionadaà matéria orgânica algálica lacustre. As amostras DR-BA-19, DR-

BA-09 e DR-BA-05 são características do querogênio tipo II, que é por sua vez indicador de 

sistema marinho aberto (ou eventualmente lagunar com influência marinha) portador de 

plâncton preservado em sedimento. Os resultados das amostras apresentam-se lançados em 

um diagrama do tipo “Van Krevelen”na Figura 17. 
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Figura 17 – Diagrama do tipo “Van Krevelen” para as amostras do 

presente estudo. 

 

Fonte: Adaptado de Espitalié et al.(1985). 

Complementando os resultados anteriores, usou-se a relação S1/(S1+S2), Índice de 

Produção (IP), para identificar o avanço do processo de geração de hidrocarbonetos e o grau 

de maturação térmica da matéria orgânica (TISSOT; WELTE, 1984). São consideradas rochas 

termicamente imaturas quando o índice de produção (IP) é < 0,1 e maduras quando o IP está 

na ordem de 0,4. Todas as amostras analisadas apresentaram valores inferiores a 0,1, sendo 

assim consideradas imaturas. 

A análise de reflectância da vitrinita foi dificultada pela escassez da mesma nos 

intervalos das amostras estudadas. O valor médio da reflectância da vitrinita variou de 0,17 

até 1,49 Rr% (tabela 4), reforçando a interpretação de amostras termicamente imaturas no 

Grupo Santana; detectou-se uma única amostra pós-madura que, por seu contexto distinto, 

poderia significar a presença de partículas de vitrinita retrabalhadas (e não formadas em seu 

último local de deposição). Não foram encontradas vitrinitas nas amostras DR-BA-10, DR-

BA-14, DR-BA-16, DR-BA-21 e DR-BA-23, e não foi possível a confecção do plug de 

análise com a amostra DR-BA-05. 
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Tabela 4 – Resultados das análises de Reflectância da Vitrinita (Rr%) nos folhelhos 

do Grupo Santana. 

Unidade 

estratigráfica 

(Formação) 

 

Amostra 

Reflectância da Vitrinita 

V.M S N Nível de Maturação 

Romualdo DR-BA-04 0.32 0.05 5 Imaturo 

Romualdo DR-BA-05 N/A N/A N/A N/A 

Romualdo DR-BA-06 0.29 0.03 4 Imaturo 

Ipubi DR-BA-08 0.41 0.01 4 Imaturo 

Ipubi DR-BA-09 0.55 0.00 1 Imaturo 

Ipubi DR-BA-10 N/A N/A N/A N/A 

Ipubi DR-BA-11 0.20 0.04 50 Imaturo 

Ipubi DR-BA-13 0.38 0.00 1 Imaturo 

Barbalha DR-BA-14 N/A N/A N/A N/A 

Barbalha DR-BA-15 0.25 0.06 50 Imaturo 

Barbalha DR-BA-16 N/A N/A N/A N/A 

Ipubi DR-BA-17 0.22 0.04 50 Imaturo 

Romualdo DR-BA-19 0.17 0.04 50 Imaturo 

Romualdo DR-BA-20 0.18 0.05 50 Imaturo 

Crato DR-BA-21 N/A N/A N/A N/A 

Crato DR-BA-22 1.49 0.05 3 Pós-maduro 

Crato DR-BA-23 N/A N/A N/A N/A 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.4.3 Composição mineralógica 

 

A análise de DRX apresentou quartzo e argilominerais como as fases minerais 

dominantes na maioria das amostras, seguidos de calcita, gipsita, pirita e mica. Entre os 

argilominerais, nacrita (fase residual) ocorreu apenas na amostra DR-BA-06. Os demais 

argilominerais (montmorilonita, nontronita, ilita, vermiculita, saponita e caulinita) ocorreram em 

amostras e proporções variáveis. Em particular, a montmorilonita neste estudo ocorre como um 

grupo que representa esmectitas indistintas entre comuns, de transformação e/ou interestratificadas, 

pois apresentaram ângulos 2θ com picos fora do intervalo de 12 a 14Å, uma vez que a análise foi 

feita para amostras naturais, não glicoladas e/ou aquecidas (MILLOT, 1970). Quanto a vermiculita, 

esta deve ser do tipo magnesiana, pois apresentou picos distintos com 2θ entre 13,5 e 14,5Å para a 

maioria das amostras (MILLOT, 1970; POTTER et al., 2005). 

 

 

 

 



 

51 

 

Tabela 5 – Principais fases minerais nas amostras via Difração de Raios-X (DRX). 
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Quartzo X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Calcita X     X X   X  X    X  

Montmorilonita X  X  X X X X    X  X X X  

Nontronita   X X X        X X    

Ilita   X X X X X X X  X  X X X X X 

Vermiculita X X   X X   X    X X X   

Saponita  X    X          X  

Caulinita  X       X  X      X 

Gipsita X      X   X        

Pirita X         X  X      

Nacrita   X               

Mica    X    X X        X 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os resultados de FRX corroboraram em geral aquelesda DRX (tabela 6), tendo 

sílica como principal composto presente, acompanhada de ferro férrico e alumina. Todos os 

demais óxidos foram encontrados, na maioria dos casos, com teores mais baixos (K, Ti, S, 

Mg, Ca e P). 

 

Tabela 6 – Valores dos principais óxidos das amostras via FRX em porcentagem por peso (wt%). 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 SO3 MgO CaO P2O5 Outros 

DR-BA-04 40,65 7,37 24,94 6,06 2,58 5,88 1,51 10,02 0,43 0,56 

DR-BA-05 47,12 11,86 26,35 7,67 2,59 2,79 1,02 - - 0,60 

DR-BA-06 44,07 11,76 27,77 8,38 3,98 0,10 - 3,08 0,29 0,57 

DR-BA-08 41,82 8,96 34,06 7,96 2,34 2,34 - 1,84 - 0,68 

DR-BA-09 38,74 7,10 31,41 6,34 2,49 1,24 2,58 9,22 - 0,88 

DR-BA-10 37,32 7,07 32,97 6,20 2,41 1,65 2,83 8,39 0,26 0,90 

DR-BA-11 15,35 2,94 16,19 2,08 1,62 6,80 - 49,19 0,50 5,33 

DR-BA-13 44,04 10,77 29,26 7,75 2,85 - - 4,45 - 0,88 

DR-BA-14 41,28 11,44 34,60 7,53 2,69 0,21 - 1,65 - 0,60 

DR-BA-15 14,17 2,99 27,46 2,21 1,32 9,11 - 38,82 1,89 2,03 

DR-BA-16 39,44 13,91 32,89 6,84 2,73 0,43 1,07 2,18 - 0,51 

DR-BA-17 23,68 4,71 18,34 2,97 1,80 19,27 - 26,28 1,02 1,93 

DR-BA-19 35,55 10,49 35,61 7,10 2,97 5,66 -  1,89 - 0,73 

DR-BA-20 32,00 8,98 34,43 6,89 2,27 6,51 1,16 5,55 0,73 1,48 

DR-BA-21 33,00 7,16 45,32 4,74 1,74 - 1,88 2,68 0,34 3,14 

DR-BA-22 29,07 4,72 26,28 4,22 2,12 - 2,95 29,97 - 0,67 

DR-BA-23 64,61 12,68 9,11 8,6 2,91 - - 2,05 - 0,04 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os altos valores de sílica obtidos por FRX condizem com os teores de quartzo e 

argilominerais detectados por DRX. No entanto, estes valores oscilaram muito entre as 

amostras onde coincidem ainda com valores anomalamente altos de CaO e/ou Fe2O3, o que 

sugere diminuição relativa da contribuição detrítica em relação à produção química 

intrabacinal (POTTER et al., 2005). Os baixos valores de TiO2 podem ser explicados pela 

pouca presença primária de minerais detríticos portadores de titânio depositados em meio aos 

folhelhos. 

Em folhelhos, alumínio e cálcio são elementos ligados a componentes 

sedimentares de proveniência frequentemente distinta, sendo o primeiro tipicamente 

alóctone/detrítico e, o segundo, autóctone/químico (MASON, 1971). As amostras com os 

altos valores de CaO foram coletadas em contato com rochas evaporíticas, sugerindo as 

mesmas condições áridas que favorecem baixos valores de Al2O3 (GROMET et al. 1984 apud 

SILVA, 2017). Algumas dessas amostras também obtiveram altos teores de sulfeto, o que tem 

sido reforçado por altos valores de ET além da presença de pirita e gipsita diagnosticadas por 

DRX. Altos teores de enxofre e COT são indicativos de condições anóxicas (BERNER, 

1984). É importante ressaltar que as amostras com maiores teores de enxofre apresentaram 

menores teores de ferro, sugerindo que pirita e matéria orgânica foram depositadas em 

ambientes pobres em oxigênio (POTTER et al., 2005), em especial na amostra DR-BA-17, 

um folhelho pirobetuminoso com alta quantidade de COT. 

Os altos valores de Fe2O3 não são esperados para folhelhos comuns (POTTER et 

al., 2005), embora estejam presentes em argilominerais do grupo da esmectita. Altos teores de 

Fe2O3 podem ser provenientes ao efeito de laterização que concentra óxidos e hidróxidos de 

ferro e alumínio (EMBRAPA, 2006), ocorrendo segregação localizada de ferro formando 

minerais ferruginosos. Eventos de laterização são reconhecidos durante o Cenozóico nas 

bacias da Região Nordeste (MORAIS NETO et al., 2005); na bacia do Araripe, em particular, 

a laterização é mencionada principalmente nos arenitos da Formação Exu (ASSINE, 2007), 

mas seu efeito tem sido observado também em rochas das outras unidades sotopostas, 

incluindo a Fm. Crato (SANTOS et al., 2017). Outra possibilidade seria a substituição na 

estrutura química do argilomineral; por exemplo, a nontronita, que substitui o alumínio por 

ferro férrico, além de ser típica de condições hidrotermais (MASON, 1971), permitiria uma 

detecção anômala de ferro férrico nos folhelhos. Há suspeitas de que condições hidrotermais 

possam ter atuado em níveis crustais rasos na Bacia do Araripe (MARTILL et al., 2008; 

NASCIMENTO et al., 2016; SANTOS et al., 2017). 

Outra característica que está relacionada ao tipo de argilomineral é a maturidade 
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térmica. A variação na abundância dos diferentes tipos de minerais de argila depende, em 

parte, da área de proveniência e, em parte, do ambiente deposicional; no entanto, conforme as 

argilas vão sendo soterradas, sofrem diversas alterações diagenéticas que recristalizam os 

argilominerais com o aumento da profundidade de soterramento e, consequentemente, da 

temperatura. Nesse contexto, de particular interesse é o comportamento da esmectita, a qual 

sofre desidratação, recristalizando em ilita dentro da mesma temperatura ótima para geração 

de petróleo (80-120º) (RYAN; REYNOLDS, 1996; SELLEY; SONNENBERG, 2016). A 

maioria das amostras do presente estudo apresentou montmorilonita e ilita. A montmorilonita 

é integrante do grupo das esmectitas sendo sua estrutura química portadora de H2O. A 

presença desse argilomineral hidratado reforça que o soterramento e temperatura não foram 

suficientes para que ocorresse a desidratação total que culminaria com a presença unicamente 

de ilita. Paleotemperaturas relativamente baixas são confirmadas nas análises de pirólise e 

vitrinita, reforçando a interpretação de intervalos termicamente imaturos nos folhelhos do 

Grupo Santana. 

 

4.4.4 Considerações sobre o potencial gerador não convencional 

 

Tradicionalmente abordados como rochas geradoras ou selantes em sistemas 

petrolíferos convencionais, os folhelhos, nos anos recentes, têm sido estudados e explorados 

como rochas reservatórios não-convencionais, sobretudo para gás de folhelho (shalegas), 

inclusive em profundidades relativamente rasas e em terra (onshore) (CHALMERS; BUSTIN, 

2012; STEVENS, 2012). A título de exemplo, os Estados Unidos da América, precursores 

neste tipo de exploração, saltaram de 1 para 20% na produção de gás de folhelho em seu 

território entre 2000 e 2010, graças ao desenvolvimento paralelo de tecnologias de perfuração 

horizontal, imageamento microssísmico e, principalmente, fraturamento hidráulico (slick-

water fracturing) (STEVENS, 2012). As estimativas da agência americana de Administração 

e Informação em Energia (EIA) estimavam (em 2012) que esse número possa chegar a 46% 

em 2035. Outros países têm seguido por esse caminho de exploração desde então; no Brasil, 

até o momento, os poucos e recentes trabalhos têm se limitado ao cunho da pesquisa sobre 

esse potencial em folhelhos de diferentes regiões (BERTASSOLI et al., 2016; SOUZA et al., 

2017; ZAMBRANO et al., 2017), ainda sem grandes resultados. 

Em folhelhos, os gases são aprisionados de duas formas principais: (i) como gás 

livre em poros e fraturas; e (ii) adsorvidos na superfície da matéria orgânica e dos 

argilominerais que compõem as rochas (ROSS; BUSTIN, 2009). Por isso, características tais 
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como COT, conteúdo mineralógico, maturidade térmica, porosidade, permeabilidade, tipo de 

querogênio e modo de aprisionamento dos gases são parâmetros fundamentais para entender a 

distribuição dos recursos minerais nos plays de gás de folhelho (ALEXANDER et al., 2011; 

SILVA et al., 2015). Quatro das sete características mencionadas foram abordadas nos 

folhelhos do presente estudo, sendo os indícios gerais favoráveis em COT (média de 3,7%) e 

tipo de querogênio (tipos I e II), desfavoráveis emmaturidade térmica (baixa – folhelhos 

imaturos) e potencialmente desfavoráveis em termos de mineralogia. Neste último caso, 

potencialmente desfavoráveis remete ao nível de precisão da análise mineralógica que, no 

presente estudo, cruza apenas as informações de presença dos minerais (DRX) com a 

composição química das amostras (FRX). Com isso, um mesmo composto, como a sílica 

(SiO), pode ter sido detectado a partir de diferentes minerais, como quartzo ou argilominerais, 

com diferentes consequências interpretativas. Teores mais elevados de quartzo e carbonatos 

em relação aos argilominerais nos folhelhos são indícios de boa quebrabilidade/ruptibilidade 

(brittleness), uma propriedade que favorece a geometria dos poros e sua interconectividade 

em folhelhos portadores de gás, repercutindo em seu melhor potencial (MCKEON, 2011; 

ZOU, 2013). O presente estudo mostra valores médios de 48% na soma SiO+CaO via FRX, o 

que aumenta as chances de que grande parte dos outros compostos, e mesmo parte da SiO 

(sílica) estejam na estrutura dos vários argilominerais detectados via DRX. Uma melhor 

caracterização, no entanto, demandaria uma análise mais robusta, por exemplo, pelo uso do 

método Rietveld na semi-quantificação das fases minerais identificadas por DRX (SOUZA et 

al., 2017). 

Como visto, os resultados apresentados ressaltam uma necessidade de maiores 

estudos em termos de potencial para gás de folhelho no Grupo Santana, tanto em função de 

sua parcialidade nos indicadores das técnicas usadas como na necessidade da inclusão de 

técnicas que abranjam porosidade, permeabilidade e modo de aprisionamento dos gases. 

 

4.5 Conclusões 

 

As análises de caracterização realizadas nesta pesquisa indicam que: 

a) As amostras com altos valores de COT estão acompanhados com altos teores de ET, 

estando presentes na Formação Barbalha apenas na Camada Batateira, Formação Ipubi na 

base das gipsitas e Formação Romualdo na camada das concreções calcárias. 

b) Através da análise de pirólise Rock Eval quatro intervalos demonstraram excelente 

potencial gerador para óleo rochas considerando os parâmetros S2 e índice de Hidrogênio 
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(IH). A Tmax determinou que toda a seção é termicamente imatura e o querogênio presente 

são do tipo I e II. 

c) A vitrinita não foi encontrada em cinco amostras, as demais os valores de reflectância 

indicam material imaturo. 

d) Mineralogicamente os folhelhos aqui estudados apresentam picos característicos 

dominados por quartzo e argilominerais. O quartzo ocorre como principal mineral, seguido 

por argilominerais, calcita, gipsita e pirita. 

e)       As amostras analisadas, após integração das técnicas, foram depositadas sob condições 

de anoxia e com excelentes condições de preservação da matéria orgânica. Esta situação 

ocorreu principalmente durante a deposição do Membro Ipubi na base das camadas de 

gipsitas. 

f) Quanto ao potencial gerador não convencional, os indícios quanto as características de 

COT (média de 3,7%) e tipo de querogênio I e II foram favoráveis e desfavoráveis para 

maturidade térmica (folhelhos imaturos) e mineralogia; 
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RESUMO 

 

Apesar de ser a mais estudada das bacias interiores do Nordeste, a Bacia do Araripe ainda 

carece de estudos de geoquímica orgânica que auxiliem na interpretação de seus sistemas 

deposicionais e suas condições de formação. Este trabalho teve como propósito investigar as 

características orgânicas dos folhelhos do Grupo Santana (Aptiano-Albiano), bem como 

discutir o seu papel na evolução dos sistemas deposicionais desta unidade. Um total de 17 

amostras foram coletadas em afloramentos e pedreiras que posteriormente foram submetidas a 

análises de teor de Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre Total (ET), análise isotópica δ34S 

e pirólise Rock Eval. Os dados de COT revelaram altos teores orgânicos em sete intervalos, 

destes apenas cinco com altos teores de ET. A partir dos resultados de pirólise Rock Eval, 

verificou-se a predominância de querogênio do tipo I, correspondendo ao melhor tipo de 

matéria orgânica (essencialmente algálica) para geração de hidrocarbonetos líquidos e 

gasosos; A razão COT/Enxofre sugere que paleossalinidade foi variável, indicando que a 

maioria dos folhelhos foi formada em condições de água salobra com influência salina, com 

tendência de aumento de salinidade para o topo do perfil, onde condições hipersalinas foram 

atingidas entre o final da Formação Ipubi e início da Formação Romualdo. Os dados 

isotópicos demonstraram que há indícios da ocorrência de possíveis invasões marinhas nos 

sistemas deposicionais.  
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ABSTRACT 

 

Besides the more studied basin of the interior basins of Northeast Brazil, Araripe Basin still 

lacks of research in organic geochemistry engaged to support interpretations of depositional 

systems and conditions of formation. This work aims to investigate the organic behaviour of 

shales from the Santana Group (Aptian-Albian), as well as dicuss their role in the evolution of 

its depositional systems. A total of 17 samples were collected in outcrops and quarries and 

then submitted to analyses of Total Organic Carbon (TOC), Total Sulfur (TS), δ34S isotope 

analysis and Rock Eval pyrolysis. The TOC results revealed high organic content for seven 

intervals, of which only five with high TS content. From the Rock Eval pyrolysis was verified 

dominance of Type I kerogen, thus corresponding to the best type of organic matter (mainly 

algal) for the generation of liquid and gaseous hydrocarbons. The TOC/TS ratio suggests 

variable palaeosalinity, indicating most of the shales were formed under brackish waters 

under saline influence, yet tending to increase upwards where hypersaline conditions are 

reached between the ending Ipubi Formation and the beginning of the Romualdo Formation. 

Also, the isotope data suggests occurrence of marine ingressions in the depositional systems. 

 

Keywords: organic geochemistry, paleosalinity, Santana Group. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as bacias interiores do nordeste brasileiro, a Bacia do Araripe é a mais 

extensa (área total de 9.000 km2) e considerada portadora da mais complexa história 

geológica (ASSINE, 1992; 2014). Suas unidades estratigráficas relacionam-se ao conjunto de 

eventos tectônicos que culminaram com a fragmentação do Supercontinente Gondwana e 

consequente abertura do Oceano Atlântico Sul (BRITO NEVES, 1990; ASMUS, 1984). Sua 

estratigrafia abrange um importante registro de sucessões do Aptiano Superior ao Albiano 

Inferior (Andar Alagoas), correspondendo à chamada “sequência pós-rifte” da bacia que, em 

termos litoestratigráficos, abrange as rochas do Grupo Santana. Este grupo é famoso não 

apenas localmente, por suas extensas jazidas de calcário e gipsita, como também globalmente, 

por seu rico conteúdo paleontológico do Cretáceo preservado especialmente em calcários e 

concreções carbonáticas (ASSINE, 1992, 2014; MAISEY, 1991; KELLNER, 2002).  
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Apesar de ter sido amplamente estudada no que diz respeito ao seu conteúdo 

fossilífero macroscópico, são relativamente poucos os trabalhos disponíveis na literatura 

voltados ao estudo da matéria orgânica depositada junto às formações geológicas que compõe 

a Bacia do Araripe (CASTRO et. al,. 2017). Neste âmbito, estudos de faciologia orgânica 

obtidos, por exemplo, da combinação entre palinologia e geoquímica orgânica, tem sido ainda 

pouco explorados a despeito de seu poder interpretativo (BRITO et. al., 2009). Dentre os 

poucos estudos, destaca-se o de Brito et al. (2009) que obtiveram valores variados de carbono 

orgânico total (COT) (0,40 a 2,6%) e de enxofre total (ET) (~0,73%) na Formação Barbalha, 

que quando associados a palinofácies ao longo da seção sedimentar mostrariam sucessivas 

mudanças nas condições de deposição da matéria orgânica controladas por mudanças 

climáticas. Por outro lado, nos trabalhos de Neumann et al. (2003) e Delgado (2012) foram 

relatados valores superiores a 9% de COT em alguns níveis da Fm. Ipubi, onde Delgado 

(2012) afirma que a mesma por possuir teor elevado de matéria orgânica foi considerada 

apropriada para ensaios de hidropirólise, no qual após, permitiu observar mudanças 

petrográficas e geoquímicas do querogênio. Spigolon et al. (2015) estudaram a Camada 

Batateira obtendo COT com 28,5% e querogênio tipo I, onde essa amostra foi utilizada como 

simulação de aumento de maturidade por hidropirólise obtendo como resultado decomposição 

da amostra em parte a um betume e óleo rico em hidrocarboneto. Em um estudo mais recente, 

Castro et al., (2017) caracterizaram a matéria orgânica de quatro folhelhos betuminosos da 

Formação Ipubi coletados em diferentes minas de gipsita, obtendo valores elevados de COT 

entre 17,2% e 28,6% e querogênio do Tipo I, onde esses valores poderiam ser influenciados 

por inúmeros fatores paleoambientares e geológicos, tais como taxa de sedimentação, 

disponibilidade de biomassa, índices de pH entre outros. 

Quanto à análise isotópica de δ34S pouquíssimos foram os trabalhos realizados na 

bacia e todos focados nos evaporitos da Formação Ipubi.  Neles, Barros et al. (2016) 

obtiveram nas fácies de gipsita resultados que variaram de 14,5 a 14,7‰, interpretados como 

resultantes de corpos de água diversificados e/ou diferentes momentos de precipitação da 

gipsita em sistemas subaquosos evaporíticos com mistura de água do mar em alguns 

momentos. Mais recentemente, Bocco et al. (2017) descreveram que, apesar dos sulfatos de 

toda Fm. Ipubi terem se formado em fases distintas, seus valores isotópicos em todas as 

fácies, inclusive veios secundários (“espato cetinado”), seriam relativamente próximos entre 

si e indicariam que a assinatura isotópica da salmoura precipitante dos sulfatos teria se 

mantido pouco alterada durante a diagênese (Worden et al, 1997). Ademais, seus valores de 
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δ34S variando entre 10,27 e 17,99‰ indicariam influência de águas marinhas na formação dos 

evaporitos. 

Uma vez que os evaporitos são praticamente restritos à Fm. Ipubi no Grupo 

Santana, uma melhor caracterização de geoquímica orgânica para esta unidade de maior 

hierarquia estratigráfica seria obtida do estudo em folhelhos, que são amplamente distribuídos 

entre as quatro formações e envolvem um maior número de trabalhos já publicados que 

permitam comparação dos resultados. Também, os folhelhos pirobetuminosos da Fm. Ipubi 

têm sido o principal objeto de estudos de geoquímica orgânica na Bacia do Araripe, e a 

presente pesquisa teve por isso enfoque não apenas na Fm. Ipubi como também nas formações 

Crato (sotoposta) e Romualdo (sobreposta). Isto permitiria complementar o estudo de 

variabilidade lateral e vertical do COT e do potencial gerador (pirólise Rock Eval) dos 

folhelhos presentes no Grupo Santana em termos quantitativos e qualitativos. Desse modo, as 

análises mencionadas foram complementadas com a caracterização isotópica de enxofre 

(δ34S) no intuito de discutir características dos sistemas deposicionais envolvidos. 

 

5.2 ENQUADRAMENTO ESTRATIGRÁFICO E LOCALIZAÇÃO DOS 

AFLORAMENTOS 

 

A Bacia do Araripe foi gerada a partir de eventos tectônicos associados a quebra 

do paleocontinente Gondwana e abertura do Oceano Atlântico Sul, ligados a reativações de 

estruturas do embasamento pré-cambriano relacionados à fase rifte das bacias marginais 

brasileiras (ASSINE, 1990; MATOS, 1992; PONTE; PONTE FILHO, 1996). Apresenta 

complexa evolução tecto-sedimentar constituindo uma bacia poli-histórica, formada pela 

superposição de diversas sequências estratigráficas limitadas por discordâncias de caráter 

regional, sendo elas: Sequência Paleozóica (Intracratônica); Sequência Tithoniana (Pré-Rifte); 

Sequência Neocomiana (Rifte) e Sequência Aptiano-Cenomaniana (Pós-Rifte) (ASSINE, 

1992, 2007). 

A Sequência Paleozóica está representada pela Formação Cariri, constituída por 

arenitos imaturos e interpretados como pertencentes a sistemas fluviais entrelaçados. A 

Sequência Tithoniana abrange a Formação Brejo Santo, constituída essencialmente por 

folhelhos e lamitos vermelhos atribuídos a sedimentação lacustre, e Formação Missão Velha, 

que contém arenitos quartzosos, por vezes feldspáticos e/ou caulínicos, localmente 

conglomeráticos, portadores de abundantes troncos e fragmentos de madeira silicificados, 

podendo associar-se a depósitos fluviais. A Sequência Neocomiana é representada apenas pela 
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Formação Abaiara, que se constitui por folhelhos sílticos e siltitos vermelhos, com 

intercalações lateralmente descontínuas de camadas decimétricas de arenitos finos 

predominando na base e no topo da seção. A Sequência Aptiano-Cenomaniana é a última e 

mais extensa, abrangendo as formações Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo na base (Grupo 

Santana ou Pós-Rifte I de ASSINE, 2007), e as formações Araripina e Exu no topo (Grupo 

Araripe ou Pós-Rifte II). 

O Grupo Santana compreende calcários laminados, gipsita, folhelhos escuros, 

arenitos calcíferos, pelitos e arenitos argilosos. Nos folhelhos mais superiores, ocorrem 

concreções calcárias (SARAIVA et al., 2007). Em sua base, Formação Barbalha, os arenitos 

intercalam-se com folhelhos vermelhos e níveis delgados de conglomerados; em meio a eles, 

destaca-se a “Camada Batateira”, um intervalo margoso formado de folhelhos betuminosos 

pretos ricos em lâminas carbonáticas de origem algálica e restos de peixes, e considerada um 

importante marco estratigráfico regional. Acima, na Formação Crato, ocorrem folhelhos 

calcíferos interestratificados com calcários laminados (calcilutitos), em bancos com espessura 

superior a 20 m, e ainda alguns folhelhos pirobetuminosos frequentemente calcíferos devido à 

abundância de ostracodes. Na unidade seguinte ocorre um nível expressivo (embora 

descontínuo) de evaporitos gipsíticos da Formação Ipubi, intercalados por folhelhos 

betuminosos (ASSINE, 2007; MARTILL, 2007). Por fim, mais acima, segue a Formação 

Romualdo que possui sua parte basal constituída por arenitos interestratificados com folhelhos 

(CHAGAS, 2006) e uma assembleia microfossilífera composta por grãos de pólen, esporos, 

dinoflagelados, ostracodes, foraminíferos e moluscos, típicos de ambientes costeiros como 

estuários e lagunas, mas a ocorrência do gênero Spiniferites (dinoflagelado) indicaria 

inquestionável influência marinha (ARAI; COIMBRA, 1990). De forma resumida, a 

Formação Araripina do Grupo Araripe apresenta intercalações de arenitos finos com lâminas e 

clastos de lama, ao passo que a Formação Exu (topo) é composta por argilitos, siltitos e 

arenitos.  

A posição estratigráfica de todos os afloramentos estudados nesta pesquisa 

abrange o intervalo pertencente à Sequência Pós-Rifte de idade Aptiano-Albiano, 

precisamente no Grupo Santana, representados na figura 18 os pontos e perfis estudados. 
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Figura 18 – Localização das seções colunares referidas neste trabalho no mapa geológico 

simplificado da Bacia do Araripe.  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras deste estudo foram coletadas nos mesmos locais da amostragem 

realizada por Chagas (2017) para a caracterização faciológica e palinológica. As coletas foram 

feitas em seções estratigráficas correlacionados entre si, incluindo amostragem da Camada 

Batateira por ser considerado um importante marco regional e camada guia. Esta camada foi 

usada como datum para a própria correlação entre as seções. As seis seções levantadas foram 

denominadas de acordo com a localidade em que se encontravam: Rio Sobradinho (RSB), 

Mina Rancharia (MRC), Rio Batateira (RBT), Mina São Jorge (MSJ), Mina Conceição Preta 

(MCP) e Mina Gesso Chaves (MGC) (Figura 19).  
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Figura 19 – Seções colunares no Grupo Santana com indicação dos pontos de coleta das amostras. 

 

Fonte: adaptado de Chagas (2017).  
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Todas as análises desta pesquisa foram realizadas no Setor de Geoquímica 

(GEOQ) do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da 

PETROBRAS. No total foram analisadas 23 amostras (17 de folhelhos e seis de evaporitos) 

destinadas à análise de Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre Total (ET), Pirólise Rock 

Eval e isótopos de enxofre (δ34S). A preparação das amostras iniciou-se através da 

pulverização em um almofariz de ágata até atingirem um diâmetro inferior a 80 mesh, após o 

qual as amostras foram pesadas (cerca de 250 mg) em balança analítica e dispostas em 

cadinhos de cerâmica porosos. Posteriormente, foram acidificadas por solução de HCl (ácido 

clorídrico) a 32% juntamente com água destilada na proporção 1:1 durante um período de 12 

horas para eliminação de carbonato de cálcio. Após a acidificação, as amostras foram lavadas 

cinco vezes para eliminar possíveis cloretos formados pelo HCl e colocadas sob banho de luz 

a 90°C durante 24 horas, e então pesadas novamente. 

Após a preparação, determinou-se o COT e Enxofre Total no analisador por 

combustão LECO-SC144DR, sendo expressa em percentagem de peso em relação à amostra 

original. Apenas as amostras com resultados superiores a 1% de COT (sete amostras) foram 

submetidas a análise de Pirólise Rock Eval, por conterem percentagem sugestiva de rochas 

com potencial gerador (PETERS; CASSA, 1994). Os resultados de pirólise foram expressos 

através dos parâmetros S1, S2 e S3 que caracterizam as fases de geração dos hidrocarbonetos; 

TMax, referente à temperatura de maior geração representada no pico gráfico de S2; Índice de 

Hidrogênio (IH) expresso em mg de HC/g de COT; e Índice de Oxigênio (IO), expresso em 

mg de CO2/g de COT. A partir dos valores de S2, S3 e de COT foram calculados os Índices de 

Hidrogênio (IH = [S2/COT] x 100) e de Oxigênio (IO = [S3/COT] x 100). Estes resultados 

foram lançados em um diagrama do tipo “Van Krevelen” que possibilita diferenciar quatro 

tipos básicos de querogênio de acordo com sua matéria orgânica de origem, e que repercutem 

na qualidade dos hidrocarbonetos em potencial (ESPITALIÉ et. al., 1985). 

A análise de δ34S foi realizada em 11 amostras de folhelho e seis de evaporito. 

Dentre as amostras de folhelho, seis apresentaram quantidade inferior a 0,1% de enxofre total, 

sendo insuficientes para análise isotópica. Os valores isotópicos de enxofre foram relatados 

como desvios em partes por mil (‰) em relação a um padrão de troilita do cânion Diablo 

estabelecido em Viena (V-CDT) (padrão IAEA S-1). 
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5.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados aqui apresentados corroboram para aumentar o conhecimento dos 

depósitos do Grupo Santana, no que se refere a geoquímica orgânica e isotópica. Os dados 

apresentados referem-se a sete amostras com valores superiores a 1% de COT e cinco 

amostras de valores superiores a 1% de enxofre total (Tabela 7): 

 

Tabela 7 – Resumo dos resultados das análises de COT, ET, Resíduo Insolúvel, 

índice de Hidrogênio e Oxigênio, e isótopos de enxofre (δ34SV-CDT) de amostras de 

folhelho e evaporito. As seis últimas linhas da tabela (com E sobrescrito) denotam 

amostras de evaporito. 

Unidade 

Estratigráfica 

(Formação) 

Amostra 

Enxofre 

Total 

(%) 

COT 

(%) 

Resíduo 

Insolúvel 

Índice de 

Hidrogênio 

Índice de 

Oxigênio 

δ34SV-CDT 

(‰) 

Romualdo DR-BA-04 0,77 0,01 88 -  -  -12,85 

Romualdo DR-BA-05  0,17 1,03 93 151,4563 39,8058 -9,6 

Romualdo DR-BA-06 0,01 0,11 91 -   - - 

Ipubi DR-BA-08 0,55 0,09 81  -  - -13,03 

Ipubi DR-BA-09 0,52 1,04 73 146,1538 28,8462 -10,92 

Ipubi DR-BA-10 1,07 0,73 72  -  - -15,45 

Ipubi DR-BA-11 1,8 10,2 49 740,5882 14,8039 -16,18 

Ipubi DR-BA-13 0,01 0,03 90  -  - - 

Barbalha DR-BA-14 0,04 0,64 89  -  - - 

Barbalha DR-BA-15 1,3 13,7 31 648,6861 32,4818 -13,35 

Barbalha DR-BA-16 0,11 0,71 88  - -  -5,27 

Ipubi DR-BA-17 3,41 23,3 75 736,9099 17,7682 -16,36 

Romualdo DR-BA-19 1,25 5,65 87 272,7434 14,3363 -10,06 

Romualdo DR-BA-20 0,97 3,92 84 678,0612 30,6122 -9,83 

Crato DR-BA-21 0,01 0,69 82 -  - - 

Crato DR-BA-22 0,01 0,72 63 -   - - 

Crato DR-BA-23 0,01 0,34 91  -  - - 

IpubiE DR-BA-01 - - - - - 16,51 

IpubiE DR-BA-02 - - - - - 16,94 

IpubiE DR-BA-03 - - - - - 16,90 

IpubiE DR-BA-07 - - - - - 16,95 

IpubiE DR-BA-12 - - - - - 17,11 

IpubiE DR-BA-18 - - - - - 17,71 

         Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.4.1 Unidades quimioestratigráficas 

 

Foram definidas cinco unidades quimioestratigráficas (denominadas de A a E) 

para o intervalo estudado a partir dos dados geoquímicos de COT, RI e ET conforme a Figura 
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20. As variações dos parâmetros da geoquímica orgânica refletem a susceptibilidade às 

mudanças ambientais que ocorreram a partir de uma dinâmica de preenchimento sedimentar 

do sistema deposicional. 

Unidade quimioestratigráfica A – abrange a Formação Barbalha desde seus 

folhelhos basais até a Camada Batateira (“primeiro ciclo”). Esta unidade caracteriza-se por 

valores de COT variando de 0,4 a 13,7%, enxofre total de 0,04 a 0,11 e resíduo insolúvel (RI) 

de 31 a 89%. Amostras com teores acima de 70% em resíduo insolúvel (RI) representam os 

folhelhos, enquanto valores menores os carbonatos. Em especial, na Camada Batateira, 

observa-se alto teor de carbono orgânico total (13,7%), enxofre total de 1,3% e resíduo 

insolúvel de apenas 31% (menor valor entre todas as amostras estudadas). 

Unidade quimioestratigráfica B – destacada por baixíssimos valores de COT 

(entre 0,34 e 0,72%) e de Enxofre Total (0,01%). No resíduo insolúvel nota-se a presença de 

carbonatos apenas na amostra DR-BA-22, caracterizada na seção estudada por Chagas (2017) 

e superposta aos sedimentos da Formação Barbalha, quando se inicia uma transição gradual 

de folhelhos escuros de cores variadas para calcários laminados claros de cores cinza a creme, 

finamente laminados. São folhelhos da Fm. Crato. 

Unidade quimioestratigráfica C – apresenta dois valores elevados de COT (10,2% 

e 23,3%) e enxofre total (1,8% e 3,41%) nas amostras DR-BA-11 e DR-BA-17, coincidindo 

com a camada inferior de evaporito da Formação Ipubi no Estado de Pernambuco, e logo após 

finalizando com baixos teores de COT 0,01% e enxofre total 0,03% nas proximidades da 

camada superior de evaporito. 

Unidade quimioestratigráfica D – representada por uma oscilação de altos e 

baixos valores nos teores de COT desde 0,09% a 1,04%, onde apenas a amostra DR-BA-09 é 

potencialmente rocha geradora, tendo sido coletada na base da camada superior do evaporito 

da Fm. Ipubi no Estado do Ceará.  

Unidade quimioestratigráfica E – inicia com valores de enxofre total quase nulo 

na base e com progressivo aumento para o topo, enquanto o COT varia de 0,09 a 1,04% na 

base e com um aumento significativo no topo. As amostras no topo são DR-BA-20 (3,92% de 

COT e 0,97% de enxofre total) e DR-BA-19 (5,65% de COT e 1,25% de enxofre total), onde 

abrangem folhelhos da Fm. Romualdo.  
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Figura 20 – Perfil com resultados das análises de COT, ET, Resíduo Insolúvel. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.4.2 Relação entre Carbono Orgânico Total e Enxofre Total 

 

As amostras de COT dos folhelhos analisados apresentaram valores entre 0,01% e 

23,3%, enquanto os resultados de enxofre variam de 0,01% a 3,41% (Figura 4). A 

determinação dos Teores de Enxofre Total nas rochas por si só não fornece informações 

detalhadas, sendo geralmente avaliados em conjunto com os dados de COT, fornecendo então 

valiosos subsídios à interpretação do ambiente deposicional em que a rocha foi formada 

(REIS; CAPUTO, 2007), podendo ser interpretados em termos de paleossalinidade do sistema 

deposicional. 

Com base em análises de inúmeras amostras de sistemas deposicionais antigos e 

recentes, Berner; Raiswell (1983) e Leventhal (1995) concluíram a existência de boa 

correlação linear entre os teores de carbono orgânico e enxofre (na forma de sulfeto) em 

sedimentos finos, a partir dos quais seria possível discriminar a paleossalinidade das águas do 

sistema deposicional entre hipersalina, salina e doce. Segundo Berner; Raiswell (1984), em 
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condições anóxicas, bactérias promovem a redução de sulfatos, tendo como um dos produtos 

H2S, havendo disponibilidade de ferro detrítico, este reage com o H2S, dando origem à pirita 

sedimentar. No caso da água do mar, esta contém uma maior quantidade de sulfatos 

dissolvidos do que a água doce, e por isto um ambiente marinho a formação de pirita 

sedimentar seria maior do que em ambiente de água doce. Essa interpretação, no entanto, 

demanda muita cautela porque compara sistema deposicional (marinho) com salinidade, cuja 

relação nem sempre é direta em sistemas continentais. 

Variações de paleossalinidade também são interpretadas por Woolfe et al. (1995), 

com base no cálculo da razão C/S, onde sintetizaram o método de forma que os parâmetros 

também aceitassem águas oxigenadas: 1,5 – 4,0 (salinidade marinha normal); 4,0 – 11,0 

(salobro com influência salina); 11,0 – 17,0 (salobro com influência de água doce); maior que 

17,0 (ambiente de água doce). O teor total de enxofre em combinação ao conteúdo de carbono 

orgânico total dessa pesquisa foram depositados em parte sob condições anóxicas, cuja a 

razão C/S estão classificados na tabela 8.  

 

Tabela 8 – Paleossalinidade das amostras de folhelhos do Grupo 

Santana pela razão C/S, de acordo com a classificação de 

Woolfe et al. (1995). 

Unidade 

Estratigráfica 

(Formação) 

Amostra 
Razão 

C/S 
Paleossalinidade 

Romualdo DR-BA-04 0,01 - 

Romualdo DR-BA-05  6,06 Salobro com influência salina 

Romualdo DR-BA-06 11,00 Salobro com influência salina 

Ipubi DR-BA-08 0,16 - 

Ipubi DR-BA-09 2,00 Salinidade marinha normal 

Ipubi DR-BA-10 0,68 - 

Ipubi DR-BA-11 5,67 Salobro com influência salina 

Ipubi DR-BA-13 3,00 Salinidade marinha normal 

Barbalha 

DR-BA-14 16,00 

Salobro com influência de 

água doce 

Barbalha DR-BA-15 10,54 Salobro com influência salina 

Barbalha DR-BA-16 6,45 Salobro com influência salina 

Ipubi DR-BA-17 6,83 Salobro com influência salina 

Romualdo DR-BA-19 4,52 Salobro com influência salina 

Romualdo DR-BA-20 4,04 Salobro com influência salina 

Crato DR-BA-21 69,00 Ambiente de água doce 

Crato DR-BA-22 72,00 Ambiente de água doce 

Crato DR-BA-23 34,00 Ambiente de água doce 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Diferentes sub-ambientes nos sistemas deposicionais podem desenvolver 

condições dominantemente anóxicas, quando a taxa de entrada de matéria orgânica 

degradável excede a velocidade de difusão do oxigênio, podendo este ser esgotado na 

interface água-sedimento de corpos aquosos de circulação restrita. Valores de COT muito 

baixos podem indicar que pouquíssima ou nenhuma matéria orgânica está sendo preservada e 

por isso sugerem condições não anóxicas (REIS; CAPUTO, 2007). Grandes eventos anóxicos 

como os OAE’s (Oceanic Anoxic Events) consistem em episódios globais de deposição e 

preservação do carbono orgânico (ARTHUR et al., 1990) representados por variações nas 

condições oceânicas (redução do nível de oxigenação, aumento do nível do mar etc.). 

Diversos modelos sugerem causas episódicas para estes eventos como restrição de ambientes 

paleogeográfico em relação aos oceanos, estagnação da circulação, aumento do escoamento 

superficial continental, alta produtividade orgânica e atividade vulcânica intensa e difundida 

em águas profundas (KOUTSOUKOS et al., 1991). No domínio continental, condições 

anóxicas são mais geograficamente mais restritas, e podem ocorrer em sistemas lacustres ou 

aqueles portadores de solos inundados (BEGON, 2007), como planícies de inundação de 

sistemas fluviais. 

A Fm. Barbalha é tradicionalmente interpretada como formada por dois ciclos 

fluviais encerrados por sistemas dominantemente lacustres, sendo o primeiro deles finalizado 

na Camada Batateira (ASSINE, 2007). Uma das amostras insere-se no contexto de salobro 

com influência de água doce, sugerindo que condições de aridez começaram a atingir no 

sistema fluvial da Fm. Barbalha; no entanto, as demais (incluindo a Camada Batateira) 

inserem-se nas condições de salobro com influência salina. Para a Camada Batateira, os 

valores de COT e Enxofre Total são muito elevados (13,7% e 1,3%, respectivamente), sua 

gênese poderia relacionar-se a um momento de máxima inundação, cuja elevação do nível de 

base teria contribuído para anóxia no sistema; nela, o aumento brando da salinidade poderia 

advir de condições mais áridas e/ou invasão por águas marinhas.    

Na Fm. Crato, que é interpretada como um sistema lacustre devido a sua 

associação fossilífera nos calcários laminados e ausência de forma marinhas (ASSINE, 2007), 

as amostras de folhelho inserem-se no contexto de ambiente de água doce, com baixos teores 

de COT (<0,72%) e Enxofre Total (<0,1%). Folhelhos e calcários ocorrem interdigitados na 

Fm. Crato, cuja paleogeografia é tida como de sistemas lacustres compartimentados na maior 

parte da história da unidade, e não como um único grande lago, sendo os folhelhos 

considerados de águas relativamente mais rasas que os calcários, e mais abundantes rumo aos 

limites da bacia (NEUMANN; CABRERA, 1999; NEUMANN et. al., 2002). Há evidências 
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de aridez atingidas nas camadas de calcário, como os pseudomorfos de halita (MARTILL et 

al., 2007); no entanto, o empilhamento vertical de calcários passando a folhelhos mostra que 

momentos de restrição dos sistemas lacustres ocorreram. Como justamente os folhelhos de 

intervalos entre as camadas de calcário foram os amostrados, há ainda a chance de que o 

clima tenha sido mais úmido nestes intervalos. Neste caso, uma possibilidade para o resultado 

do presente estudo seria a da presença de águas lacustres mais doces e rasas que, neste último 

aspecto, ainda facilitariam a circulação em condições mais oxidantes.  

Na Fm. Ipubi, os folhelhos ocorrem com salinidade marinha normal e salobra com 

influência marinha, resultado que, por si só, condiz com condições semelhantes à dos 

evaporitos existentes na mesma unidade. Em lagos a variação na salinidade geralmente 

relaciona-se com sua profundidade: quanto mais profundos e estratificados, maior a 

concentração de sais no hipolímnio (WARREN, 2006). A salinidade da água também 

condiciona fortemente a abundância e variedade de organismos dos ecossistemas lacustres, 

observando-se um decréscimo da produtividade primária conforme esta aumenta (KATZ, 

1995). No entanto, salinidade muito elevada (hipersalinidade) relaciona-se invariavelmente 

com temperatura elevada, como resultado de evaporação mais intensa (WEFER et al. 1999) e 

maior saturação de sais em um volume aquoso relativamente menor. As amostras coletadas 

em Nova Olinda (norte da bacia) sugerem condições mais salinas do que as coletadas em 

Araripina e Trindade (sul da bacia), o que sugere maior restrição e/ou efeito de evaporação de 

águas endorreicas nas porções setentrionais. 

Por fim, na Fm. Romualdo as amostras sugerem momentos de sedimentação em 

condições com razões C/S variando de baixo a alto, ou seja, brusco aumento de salinidade, 

que pode ter facilitado a mortandade de peixes de água doce registrados justamente onde 

encontram-se as concreções carbonáticas fossilíferas (ictiólitos) (PRICE, 1959; MARTILL, 

1990). No entanto, salienta-se que a associação de litofácies carbonato-pelíticas da Formação 

Romualdo possui também peixes tolerantes a condições mais salinas, sendo nos estratos mais 

profundos gêneros mixo-halinos como o Calamopleurus (MAISEY, 1991), e nos mais 

superficiais gêneros francamente marinhos como Rhacolepis e Vinctifer (BRUNO; HESSEL, 

2006).  

 

5.4.3 Tipo de Matéria Orgânica 

 

O resultado das amostras analisadas dividiu-se entre os tipos I e II de matéria 

orgânica, interpretadas, respectivamente, como de origem algálica de água doce e planctônica 
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marinha ou lacustre (ESPITALIÉ et al., 1985). Em particular, as amostras com querogênio 

Tipo I (DR-BA-11, DR-BA-17, DR-BA-20 e DR-BA-15) teriam assim o melhor tipo de 

matéria orgânica para a geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos, enquanto as amostras 

com querogênio Tipo II (DR-BA-05, DR-BA-09 e DR-BA-19) abrangeriam amostras com 

potencial inferior na geração de hidrocarbonetos (Figura 21).  

 

Figura 21 – Diagrama do tipo “Van Krevelen” para as amostras 

do presente estudo. 

 

Fonte: campos discriminantes segundo Espitalié et al., (1985). 

 

5.4.4 Análise Isotópica de Enxofre (δ34SV-CDT) 

 

Os resultados referentes à análise isotópica do enxofre (δ34SV-CDT) encontram-se na 

Tabela 7 e Figura 22, onde evidenciam que as amostras de folhelho apresentaram uma variação de -

16,36‰ a -5,27‰ e as de evaporito de +16,51‰ a +17,71‰. 
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Figura 22 – Perfil relacionando os resultados de δ34S, COT e ET. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os valores mais elevados de COT neste estudo foram interpretados como 

posicionados em superfícies de inundação máxima (SIM) dentro do Grupo Santana, e que 

seriam marcadas em três possíveis eventos anóxicos associados a mudanças ambientais em 

curto intervalo de tempo. Assine et al. (2014) caracterizou três superfícies de inundação 

máxima (SIM) com base no perfil de raios gama que coincidem com a superfície (SIM) desta 

pesquisa. Essas superfícies de inundação coincidem com os limites das chamadas “Sequência 

Deposicional 1” (SD-1), “Sequência Deposicional 2” (SD-2) e “Sequência Deposicional 3” 

(SD-3) daquele estudo. O contato entre SD-1 e SD-2 posiciona-se nos folhelhos margosos da 

Camada Batateira, enquanto o contato entre SD-2 e SD-3 posiciona-se na seção evaporítica da 

Fm. Ipubi. Na sequência SD-3 a superfície de inundação foi posicionada na porção superior 

da sequência de tratos de sistemas dominantemente transgressivo, no caso, os folhelhos com 
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concreções fossilíferas e ao nível de calcários bioclásticos. 

A “Camada Batateira” apresentou valor isotópico de -13,35‰, valor típico de 

sistema lacustre; valores negativos como esse indicam que grande parte do enxofre existente é 

de origem bacteriana gerando enriquecimento no isótopo leve (32S). Farina (1974) denominou 

a Camada Batateira como “sequência plumbífera” devido à mineralização em sulfetos de 

chumbo, zinco e cobre que geralmente associam-se a uma lente intermediária de calcário ou 

marga. Por isso, acredita-se que tenho sido produzido sulfeto de hidrogênio por redução 

bacteriana em condições anaeróbicas, e que este pode ter sido fixado no sedimento como 

pirita e como enxofre orgânico. Para Rios-Netto et al. (2012) o conjunto das características 

litológicas e palinológicas (incluindo a presença de Botryococcus) indica deposição em 

ambiente lacustre raso, não sendo encontrados quaisquer palinomorfos indicativos de 

ambiente marinho. O folhelho imediatamente abaixo da camada batateira resultou em δ34SV-

CDT de -5,27‰; neste momento, uma possibilidade é a de que o ambiente estava mais 

oxigenado e diminuindo a influência da atividade de bactérias anaeróbicas. Na Fm. Crato as 

amostras obtiveram resultados muito baixos de Enxofre Total (0,01%) impossibilitando a 

análise isotópica de δ34SV-CDT. 

Não há um consenso quanto sistema deposicional de formação dos evaporitos da 

Fm. Ipubi; Assine (1992) os interpreta como formados em sistemas costeiros (supramaré) 

expostos às variações do nível do mar; Lima (1978), com base na associação 

micropaleontológica, não evidencia a existência de uma bacia marinha ampla, mas também 

não afirma ser constituída exclusivamente por sistemas continentais; Arai; Coimbra (1990) 

detectaram a presença de uma assembleia fossilífera composta por pólen, esporos, 

dinoflagelados, ostracodes, foraminíferos e moluscos típicos de ambientes costeiros, com 

inquestionável influência marinha. Mais recentemente, Nascimento et al. (2016), com base 

em análises faciológicas, petrográficas, mineralógicas e químicas aventaram a possibilidade 

de um sistema tipo playa lake sujeito a oscilações de salinidade e, talvez, hidrotermalismo 

superficial, mas sem conexão marinha.  

Geoquimicamente, o sulfato é comparativamente abundante na água do mar, razão 

pela qual a zona das bactérias redutoras de enxofre é particularmente ampla (FENCHEL, 

1987b apud BEGON et al. 2007), e a concentração de sulfato em lagos é inferior (HOLMER; 

STORKHOLM, 2001 apud BEGON et al. 2007). Os resultados isotópicos para todas as 

amostras de evaporito deste estudo apontaram enriquecimento no isótopo pesado (34S, com 

valores de δ34SV-CDT de +16,51‰ a +17,71‰), sendo perceptível um valor de 

aproximadamente 1‰ mais alto nas amostras coletadas em Pernambuco quando comparadas 
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às coletadas no Ceará, demonstrando que a redução de sulfato era maior nessa última região. 

É sabido que a similaridade entre valores de δ34S dos minerais de sulfato e do sulfato 

dissolvido na água do mar indica que o estudo mineralógico é um bom indicador das 

condições da salmoura deposicional (SHARP, 2007). Os valores de δ34SV-CDT da gipsita estão 

de acordo com os valores normativos registrados por Claypool et al. (1980) para evaporitos 

do Cretáceo (+13 a +20‰) interpretados como marinhos, sugerindo então para os evaporitos 

da Fm. Ipubi uma assinatura isotópica de composição marinha. Para o oceano moderno o 

valor isotópico de δ34S é 20‰ - 21‰ (FAURE, 1986; SHARP, 2007).  

Figura 23 – Curva global de isótopos de enxofre para sulfato em evaporitos desde o Cretáceo. 

Dados da América do Norte, América Central, Brasil/Angola, Mediterrâneo, Norte da Europa 

e desta pesquisa.  

 

Fonte: adaptado de Claypool, 1980. 

 

A redução do sulfato gera um efeito cinético no fracionamento isotópico do 

enxofre fazendo com que o sulfeto de hidrogênio gerado fique empobrecido no isótopo 

pesado 34S (KAPLAN; RITTENBERG, 1964). Para Bottrell; Newton (2006) isso acontece 

devido à predileção das bactérias pelo isótopo mais leve. Logo, a composição dos sulfetos 

sedimentares refletiria a composição química isotópica do sulfeto de hidrogênio produzido 

durante a redução do sulfato (BOTTCHER; LEPLAND, 2000). Estudos realizados por Fry et. 

al. (1991) e Neretin et al. (1998) mostram que sulfetos em sedimentos ou em águas sob 

condições euxínicas são comumente empobrecidos em 34S com uma variação de - 45‰ a -
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70‰ em relação ao sulfato da água do mar.  

Pode-se observar que os resultados deste estudo das amostras de evaporitos e 

folhelhos da Fm. Ipubi são contrastados, sendo enriquecidos em 34S no primeiro caso e 

empobrecidos no segundo. Isso indica que, nos folhelhos, esse empobrecimento do isótopo 

pesado está associado à redução dissimilatória do sulfato pelas bactérias que é balanceado 

pelo enriquecimento de 34S no sulfato da água (formadora dos evaporitos). Em períodos de 

alta atividade biológica por bactérias de redução de sulfato há o aumento do valor 34S nas 

águas (e seus evaporitos), especialmente nos oceanos, devido à remoção de enxofre 

empobrecido em 34S na forma de sulfetos sedimentares (SHARP, 2007). Isso explicaria os 

valores significativamente negativos para os folhelhos situados na base dos evaporitos em 

contraste aos valores isotópicos dos próprios evaporitos, e sugerindo assim assinatura 

isotópica de composição marinha. Os valores isotópicos para os evaporitos desta pesquisa 

estão dentro dos valores variantes (de 10,27 a 17,99‰) encontrados por Barros et al. (2016) e 

Bocco et al. (2017), onde aqueles interpretaram sistemas subaquosos evaporíticos com 

mistura de água do mar em alguns momentos e origem marinha para a salmoura geradora dos 

depósitos evaporíticos, respectivamente. 

Na Formação Romualdo, os resultados isotópicos de δ34S dos folhelhos situados 

logo acima da gipsita da Formação Ipubi foram de -12,85‰ (DR-BA-04) e, após este, -9,6‰ 

(DR-BA-05). Desse modo, há um leve enriquecimento do valor 34S inclusive quando 

comparado aos folhelhos situados na base das gipsitas. Este enriquecimento poderia ser 

influenciado pela mistura de águas (marinhas e lacustres?). Sabe-se que várias formas de 

dinoflagelados foram reconhecidas nos folhelhos logo acima das gipsitas da Formação Ipubi 

(LIMA, 1971). Arai; Coimbra (1990) também reconheceram dinoflagelados dos gêneros 

Subtilisphaera e Spiriferites, sugerindo influência marinha em seu ambiente de deposição. No 

caso da amostra DR-BA-06 não foi possível a realização da análise isotópica de δ34S por 

possuir quantidade insuficiente de Enxofre Total (0,01% de ET), além de condições 

possivelmente não-anóxicas (0,11% de COT). No entanto, seguindo-se rumo ao topo do 

Grupo Santana, duas amostras foram coletadas no intervalo portador de concreções 

carbonáticas, onde os resultados isotópicos foram de -9,83‰ e -10,06‰, ou seja, com ligeiro 

enriquecimento em 34S. Para Bruno; Hessel (2006), com base em estudos paleontológicos, a 

Formação Romualdo teria sido depositada em um sistema ecológico do tipo ecótono, onde 

eventuais barreiras de ligação oceânica poderiam ser removidas, com um aumento da 

salinidade nas águas.  
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5.5 CONCLUSÕES 

 

O Grupo Santana apresentou, para as amostras analisadas, elevada riqueza 

orgânica, com médias excelentes de preservação de matéria orgânica em sete intervalos 

estudados. Três eventos anóxicos estão associados a mudanças ambientais em curtos 

intervalos de tempo podendo correlacionar-se com superfícies de inundação máxima (SIMs) 

situadas nas formações Barbalha (Camada Batateira), Ipubi e Romualdo cunhadas por Assine 

et al. (2014). Os folhelhos da Formação Barbalha apresentaram congruência com água doce 

(lacustre/fluvial), excetuando-se a Camada Batateira, com tendência de ligeiro aumento de 

salinidade, porém ainda com querogênio tipo I (matéria orgânica algálica lacustre) e δ34S 

indicativo de sistema lacustre com significativa atividade bacteriana. Folhelhos da Formação 

Crato apresentaram baixas quantidades de ET, impossibilitando análises δ34S; no entanto, seus 

resultados sugerem sistemas lacustres com ambiente de água doce. Na Formação Ipubi as 

amostras apresentaram características de água salina a hipersalina, querogênio tipo I e 

isótopos enriquecidos em 32S nos folhelhos (devido bactérias redutoras) e 34S nos evaporitos 

adjacentes, associação sugestiva de influência marinha segundo Claypool et al. (1980). Na 

Formação Romualdo, metade das amostras de folhelho demonstrou afinidade com água salina 

a hipersalina; além disso, o querogênio oscilou entre os tipos I e II, e com valores isotópicos 

de -9,83‰ e -10,06‰, podendo assim caracterizar a deposição dos folhelhos em um sistema 

deposicional sujeito a eventuais entradas de águas marinhas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A integração das informações quanto a geoquímica orgânica e isótopos de enxofre 

obtidas nesta pesquisa permitiu um reconhecimento mais detalhado dos regimes deposicionais 

e maturidade térmica atuantes na sedimentação da Formação Barbalha e Grupo Santana. 

Dessa forma, foi possível interpretar as condições de paleossalinidade, possíveis ingressões 

marinhas e maturação da matéria orgânica em diferentes folhelhos da Bacia do Araripe. 

Os resultados alcançados mostram que apesar de sete amostras possuírem altos 

teores de COT (sendo consideradas rocha potencialmente geradora de petróleo), outros fatores 

demonstraram baixa maturidade térmica (folhelhos imaturos): 1. Tmax com valores inferiores 

a 440ºC, indicando que as rochas provavelmente não sofreram aquecimento significativo para 

a maturação da matéria orgânica durante o soterramento que, pelo mesmo motivo, deve ter 

sido pouco profundo; 2. valores de vitrinita variando entre 0,17 até 1,49 (Rrandom%); 3. 

índice de produção (IP) com valores inferiores a 0,1. A presença de argilominerais hidratados 

(montmorilonita) reforça que o soterramento e temperatura não foram suficientes para que 

ocorresse uma desidratação total que culminaria com a presença unicamente de ilita. No 

entanto, ainda se faz necessário mais estudos quanto a maturação da matéria orgânica, uma 

vez que, são poucos os trabalhos existentes e a maioria focado nos folhelhos pirobetuminosos 

da Fm. Ipubi e “Camada Batateira” da Fm. Barbalha. Desta forma, seria possível obter dados 

que permitam averiguar com maior detalhe a variação lateral e vertical. Para melhor 

compreensão de seu potencial gerador não convencional, o Grupo Santana demanda ainda 

investigações adicionais que abranjam porosidade, permeabilidade e modo de aprisionamento 

de gases, de forma que permita melhor resolução dessas amostras e também a compreensão 

das propriedades petrofísicas.  

Apesar ainda da existência de muitas discussões sobre as possíveis ingressões 

marinhas (considerando dados paleontológicos e estratigráficos), os resultados deste trabalho 

vêm a acrescentar informações quanto a paleossalinidade e ambiente deposicional. A 

interpretação paleoambiental utilizou as razões C/S que favorecem a identicação da salinidade 

no ambiente deposicional onde os folhelhos da Formação Barbalha apresentaram congruência 

com água doce (lacustre/fluvial), excetuando-se a Camada Batateira (aumento de salinidade); 

a Formação Crato sugere predomínio de sistemas lacustres com água doce ao menos em seus 

intervalos de folhelhos; na Formação Ipubi, os folhelhos intercalados aos evaporitos 

apresentaram características de água salina a hipersalina; e por fim, na Formação Romualdo, 

metade dos folhelhos demonstrou afinidade com água salobra a salina. Os resultados de δ34S, 
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em especial nos folhelhos da Fm. Ipubi, sugerem influência marinha, bem como intensa 

atividade bacteriana. 
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