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RESUMO: O potencial petrolífero das bacias paleozoicas brasileiras está relacionado à 
geração de hidrocarbonetos tanto por processo convencional como não convencional ou 
atípico. No modelo não convencional se enquadra a Bacia do Parnaíba, de 600.000 Km² de 
área, situada ao nordeste do Brasil, que encerra diferentes ciclos de sedimentação do Pré-
Cambriano ao Mesozoico. Neste contexto, o presente trabalho visa contribuir para a diminuição 
das incertezas exploratórias nesta bacia, utilizando a geoquímica orgânica em amostras de 
sondagens rasas localizadas na borda leste da bacia, como ferramenta para identificar e 
rastrear superfícies chaves na seção devoniana e avaliar o seu potencial gerador. Os intervalos 
com teores de carbono orgânico total (COT) superiores a 1 % foram submetidos a análises de 
pirólise Rock-Eval, enquanto as análises de isótopos de carbono orgânico de rocha total (δ¹³C), 
cromatografia líquida e cromatografia gasosa associada à espectrometria de massa foram 
realizadas nos intervalos anteriormente identificados como importantes para geração de óleo 
e/ou gás. Na seção analisada, de aproximadamente 84 m de espessura, os dados de resíduo 
insolúvel apresentam teores de 70 a 98 %, indicando uma seção essencialmente siliciclástica. 
Os valores de COT entre 0,5 – 3 %, potencial gerador entre 1,5 – 8,5 mg HC/g rocha e índice 
de hidrogênio (IH) entre 100 – 300 mg HC/g COT indicam uma moderada a boa concentração 
de matéria orgânica com pobre a bom potencial gerador para gás e condensado. A matéria 
orgânica contida nas rochas desse intervalo está termicamente imatura, conforme indicam os 
valores de Tmáx inferiores a 440 °C, as baixas proporções relativas de C32αβS hopano, 
C29αααS e C29αββ esteranos e a presença marcante do composto insaturado C29 i(13-18) 
hopene, sugerindo pouco soterramento da Formação Pimenteiras nesta parte da bacia. Os 
dados de COT, IH, δ¹³C e biomarcadores possibilitaram individualizar sete unidades 
quimioestratigráficas, denominadas de A à G, da base para o topo da Formação Pimenteiras. 
Na Unidade A, os valores de δ¹³C iguais a -28 ‰ e os menores valores das razões 
hopanos/esteranos, C29/C30 αβ hopanos e C30R poliprenoide tetracíclico/C27βαS diasterano, 
caracterizam uma matéria orgânica com predominância de algas marinhas. Para as demais 
unidades, os valores de δ¹³C entre -27 e -24 ‰ e os valores mais elevados das razões 
hopanos/esteranos, C29/C30 αβ hopanos e C30R poliprenoide tetracíclico/C27βαS diasterano 
indicam uma maior influência de vegetais superiores na composição da matéria orgânica. Os 
dados geoquímicos obtidos são consistentes com os dados de palinofácies constantes na 
literatura. A superfície de inundação identificada neste estudo (unidade quimioestratigráfica A) 
na parte inferior da Formação Pimenteiras corresponde, possivelmente, a superfície de 
inundação dos folhelhos radioativos de idade limite Eifeliano/Givetiano. Os novos dados 
geoquímicos contribuem para o avanço do conhecimento acerca do potencial gerador e 
paleoambiente da Formação Pimenteiras.        
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