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RESUMO: O presente trabalho consiste na análise de palinofácies dos poços SM2001, 
SM2002, SM2003, cujos testemunhos foram obtidos de uma série de sondagens que a Enge-
Rio executou para a Eletronorte, na área dos rios Mapuera e Trombetas no estado do Pará. As 
lâminas organopalinológicas da seção estudada foram preparadas pela Petrobrás, e cedidas à 
UERJ para a pesquisa. A seção compreende as rochas da Formação Manacapuru do Grupo 
Trombetas da Bacia do Amazonas, que correspondem a arenitos e pelitos neríticos 
neossilurianos-eodevonianos. Este estudo compreendeu a aplicação de análise 
palinofaciológica dos componentes da matéria orgânica particulada identificando o material, 
afim de definir as palinofácies, o ambiente sedimentar e o estágio de maturação da rocha 
geradora deste intervalo. Para isso, na realização do estudo, utilizaram-se exames qualitativos 
e quantitativos tanto da matéria orgânica total quanto na distribuição de suas diversas classes, 
sendo dividida em três grupos principais: Matéria Orgânica Amorfa (MOA), Fitoclastos e 
Palinomorfos. Além da identificação dos componentes palinológicos individuais, 300 partículas 
foram contabilizadas em cada lâmina, com o objetivo de obter dados paleoambientais. Após, 
realizou-se a confecção de tabelas de contagem dos grãos, cujos resultados foram plotados 
em diagrama ternário FPM adaptado (Fitoclasto/Palinomorfo Terrestre-Palinomorfo Marinho-
Matéria Orgânica Amorfa) visando inferir o paleoambiente deposicional. A identificação do 
conteúdo orgânico particulado determinou palinomorfos como esporos, acritarcos e 
quitinozoários. Os resultados plotados no diagrama ternário FPM adaptado 
(Fitoclasto/Palinomorfos Terrestre, MOA e Palinomorfos Marinhos) definiram um ambiente de 
plataforma distal disóxica-anóxica. A distribuição dos grãos e a análise realizada em 
microscopia de fluorescência puderam determinar a presença de diferentes palinofácies. A 
maturação térmica é baseada na análise da coloração dos esporos, evidenciados na 
fotomicrografia, baseado em uma tabela padrão para tal fim. Obteve-se como resultado valores 
entre 5,5 e 6,0 de ICE (índice de coloração dos esporos), mostrando que os pelitos referentes 
às lâminas observadas encontram-se na fase matura de geração. Associando os resultados 
dos dados qualitativos e quantitativos obtidos, afere-se, em uma análise prévia, que os pelitos 
que compõem a Formação Manacapuru do Grupo Trombetas da Bacia do Amazonas são 
rochas de um ambiente de plataforma distal anóxica-disóxica e que se encontram na fase 
matura de geração de óleo. 
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