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INTRODUÇÃO:

O estudo dos paleossolos, ciência denominada paleopedologia, atualmente tem seu progresso

vinculado ao desenvolvimento de novos métodos e técnicas analíticas relacionadas a geoquímica,

sedimentologia e pedologia. Assim, os paleossolos servem como proxies importantes para definir

paleoambientes e paleoclimas (BASILICI et al., 2022a), uma vez que preservam evidências e

informações quanto à condições ambientais pretéritas e interações no tempo geológico, como por

exemplo, registros acerca de antigas formas de relevo, taxa de sedimentação, clima e intensidade da

pedogênese da época (KRAUS, 1999; PIERINI & MIZUSAKI, 2007). Portanto, é possível utilizar os

diferentes proxies baseados em paleossolos no estudo e compreensão da evolução de bacias

sedimentares continentais, na determinação da arquitetura de corpos sedimentares, na definição dos

limites das unidades estratigráficas significantes da sequência, na construção de modelos

paleoambientais e paleoclimáticos baseados em solos, e também auxiliam no entendimento quanto a

concentração de recursos naturais (carvão, água, petróleo, argila, etc.)(BASILICI et al., 2022a).

De acordo com Sheldon e Tabor (2019), a relação entre a geoquímica, paleossolos e a

distribuição de reservatórios em sistemas fluviais envolve o grau de desenvolvimento e maturidade dos

paleossolos no sistema de interesse, já que por meio do uso da geoquímica é possível interpretar e

definir o estado de evolução do paleossolo. Bown e Kraus (1987) ainda estabelecem que essa relação

é baseada na percepção de que quanto mais distante do canal fluvial estiver o paleossolo, mais

desenvolvido ele tende a ser, logo, suas características refletem as mudanças laterais e a distância na

qual se encontra o canal do sistema. Sendo assim, a geoquímica dos paleossolos apresenta

variabilidade lateral e o estudo de tais propriedades possibilita compreender a variação lateral em

resposta às diferentes condições climáticas vigentes durante a sua formação.

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é empregar dados geoquímicos de paleossolos de

várias localidades, entre elas a Serra do Pasmar (Minas Gerais, Brasil) e leste dos Pirineus (Formação
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Esplugafreda, Espanha), para gerar um modelo de distribuição de reservatórios de hidrocarbonetos em

sistemas deposicionais continentais, por meio da análise de elementos maiores e da aplicabilidade dos

índices de alteração e intemperismo (e.g. chemical index of weathering - CIA-K)(SHELDON & TABOR,

2009). Desse modo, neste estudo são utilizados proxies baseados em análises químicas da rocha

inteira (geoquímica elementar) para estudar o desenvolvimento dos paleossolos, avaliar os processos

pedogênicos envolvidos, determinar a geometria e arquitetura dos corpos sedimentares através das

relações laterais e verticais e, por fim, construir um modelo de distribuição de reservatório petrolífero.

METODOLOGIA:

A duração do projeto de pesquisa compreende a dois anos, com início em outubro de 2021 e

fim previsto para outubro de 2023, sendo desenvolvido em quatro etapas: i) levantamento bibliográfico;

ii) análises laboratoriais; iii) elaboração e discussão dos dados; iv) criação do modelo de distribuição de

reservatórios de hidrocarbonetos. Ao fim do projeto, com as informações obtidas ao decorrer do

estudo, será confeccionado o trabalho de conclusão de curso para a finalização do curso de Geologia.

De forma geral, em relação à metodologia da pesquisa, ela é baseada em métodos de estudo voltados

à geoquímica elementar, em pedótipos e na estratigrafia de sequências.

A primeira etapa do trabalho, desenvolvida nos primeiros seis meses de trabalho (out./2021 a

mar./2022), consistiu no levantamento bibliográfico quanto à geoquímica de paleossolos e a sua

função na definição da geometria de corpos sedimentares e reservatórios, buscando adquirir

conhecimento específico sobre o tema.

Em seguida, após a fundamentação teórica, estava prevista a realização da segunda etapa do

trabalho entre os meses de março e julho de 2022. Os dados laboratoriais usados nessa etapa são

referentes a paleossolos da Formação Esplugafreda dos Pirineus (Catalunha, Espanha), sendo obtidos

por meio da análise química por espectrometria de fluorescência de raios X (Philips PW2404) efetuada

no Laboratório de Geoquímica Analítica do Instituto de Geociências/Unicamp, em amostras obtidas

anteriormente a pesquisa. Tais

dados compreendem a

porcentagem em peso (g/100g)

de óxidos dos elementos

maiores e menores de 16

amostras (ESP), sendo esses

dados composicionais

empregados, na terceira etapa

do trabalho, em cálculos de

razões moleculares

relacionadas à proveniência e

à pedogênese em paleossolos

(Tabela 1). Ressalta-se que a
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segunda etapa não foi completamente concluída, pois ainda não foi realizada a análise química por

fluorescência de raios X nas amostras da Serra do Pasmar (amostras SP01 a SP07), já que tais

amostras foram apenas secas em uma estufa e posteriormente moídas.

Considerando que nos sistemas petrolíferos os paleossolos podem servir como guias na

exploração de gás e petróleo (PIERINI, 2006; RETALLACK, 2001), visto que em um ambiente fluvial os

paleossolos são encontrados lateralmente e próximos aos depósitos de canais fluviais (os quais em

geral apresentam potencial para serem rochas-reservatório em bacias onde há a produção de

hidrocarbonetos) (PIERINI, 2006), a análise estratigráfica das áreas de estudos, em conjunto com a

geoquímica, é fundamental para compreender as condições climáticas e estabelecer a geometria e

arquitetura dos corpos sedimentares. Logo para estudar a variedade de paleossolos gerados nas

fácies aluviais da Formação Esplugafreda do Pirineus (Espanha) será utilizada a interpretação

estratigráfica (Figura 1) realizada por Basilici et al. (2022b) a título de comparação com os resultados

obtidos. Tal análise está prevista para a terceira etapa do desenvolvimento da pesquisa (em

andamento), a qual engloba os cálculos das razões moleculares, realizados por meio de uma planilha

Excel, e a interpretação dos resultados desses índices de alteração.

Figura 1 - Seção estratigráfica detalhada da parte superior da Formação Esplugafreda (Espanha), sendo a seção medida ao

longo do vale Barranc d'Orrit (42°14′52″N–0°44′33″W). Fonte: BASILICI et al., 2022b.
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A última etapa visa construir um modelo de distribuição de reservatório de hidrocarbonetos

baseado na interpretação dos índices de alteração, que possibilitam examinar o intemperismo químico

e comparar distintos paleossolos, na classificação dos paleossolos e na interpretação estratigráfica dos

corpos sedimentares de sistemas fluviais continentais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Por meio dos dados composicionais obtidos pela técnica de fluorescência de raios X, das

amostras da Formação Esplugafreda do Paleoceno Superior, foram realizados cálculos de razões

moleculares e dos índices de alteração, apresentados na Tabela 1. Antes de efetuar tais cálculos, por

convenção, os dados dos elementos principais (g/100g) foram divididos pelo peso molecular de cada

óxido correspondente (SHELDON & TABOR, 2019). Os resultados obtidos estão contidos na Tabela 2.

Ressalta-se que a falta de informações geoquímica quanto aos elementos traço impossibilita cálculos

de algumas razões moleculares aqui não mencionadas.

Amostra ESP1 ESP2 ESP3 ESP4b ESP5 ESP6 ESP21 ESP23
ESP2

3
ESP2

3
ESP2

4
ESP2

5
ESP2

6
ESP2

8
ESP2

9
ESP3

0
ESP3

2
ESP3

3

NoLab. L-77 L-78 L-79 L-80 L-81 L-82 L-83 L-84 L-84 L-84 L-85 L-86 L-87 L-88 L-89 L-90 L-91 L-92

ΣBases/
Al

1,742
5 5,5823 4,7983 3,3551 3,0212 2,8509 3,5278 3,8733 3,8719 3,8717 5,4425 2,777

3
3,683

1
0,893

4
4,505

4
2,936

5
5,182

05
3,249

6

Proveniê
ncia

0,057
4 0,0598 0,0582 0,0614 0,0582 0,0573 0,0577 0,0619 0,0591 0,0604 0,0619 0,056

5
0,058

8
0,007

2
0,061

2
0,058

6
0,060

3
0,058

2

Chemical
index of
weatheri
ng - CIW

43,66
02

16,407
6

18,934
9

25,617
1

28,038
0

29,610
6

24,906
5

22,761
1

22,770
8

22,769
6

17,003
5

30,46
04

24,02
24

54,77
11

20,05
72

28,92
46

17,69
68

26,70
32

Chemical
index of
alteration
(CIA)

41,35
115

16,086
7

18,467
3

24,869
7

27,233
2

28,747
1

24,114
5

22,113
5

22,122
1

22,121
5

16,581
4

29,21
81

23,27
74

54,36
37

19,55
58

27,86
85

17,26
02

25,79
24

Tabela 2 - Resultados obtido pelas razões moleculares propostas na Tabela 1.

As amostras de paleossolos estudadas são provenientes da parte superior da Formação

Esplugafreda, uma unidade do Paleoceno superior que está exposta ao longo do vale Barranc d'Orrit,

localizado N125 da cidade de Areny (Aragão, Espanha)(BASILICI et al., 2022b). Em relação ao

tratamento dessas amostras, elas serão interpretadas e descritas de acordo com os índices de

alteração (geoquímica) e comparadas com as interpretações estratigráficas.

Segundo Basilici et al. (2022b), os paleossolos da Formação Esplugafreda foram desenvolvidos

em um contexto de variações paleoclimáticas, anteriores ao início do Máximo Termal

Paleoceno/Eoceno, indicando que tais paleossolos apresentam características que devem suportar a

perspectiva de uma variação climática no final do Paleoceno. Assim, a análise dos dados geoquímicos

deve corroborar com tal interpretação e auxiliar na compreensão dos possíveis regimes climáticos

vigentes durante a formação do paleossolo.

No que tange às amostras provenientes da Serra do Pasmar, ainda não há dados geoquímicos

para que haja resultados e interpretações.
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