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RESUMO: A Bacia de Pelotas, localizada no extremo sul do território brasileiro, ocupa uma 
área de 346.873 km² na sua porção marítima, enquanto que sua parte emersa tem, 
aproximadamente, 40.900 km², ambas divididas entre os estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. Seu limite norte, com a Bacia de Santos, se dá por meio do Alto de 
Florianópolis. Já na borda sul (em águas territoriais uruguaias) o limite é representado pelo Alto 
de Polônio (alto de embasamento), separando-a da Bacia de Punta Del Este. A sua evolução 
começou como bacia de rifte intracontinental, evoluindo para bacia de margem continental 
passiva. A espessura sedimentar na bacia atinge mais de 9.000 metros e é composta por uma 
fase pré-rifte com unidades paleozoicas e mesozoicas da Bacia Paraná, uma fase sin-rifte 
vulcano-sedimentar do Cretáceo Inferior, e uma fase pós-rifte desenvolvida do Cretáceo ao 
Cenozoico, controlada pelas variações do nível do mar. Apesar de terem se iniciado na década 
de 50, as atividades exploratórias desenvolvidas na Bacia de Pelotas até o momento ainda não 
identificaram a existência de sistemas petrolíferos comprovados. Assim, o presente trabalho 
teve como objetivo identificar rochas potencialmente geradoras de hidrocarbonetos nas 
formações atravessadas por 10 (dez) poços obtidos no Banco de Dados de Exploração (BDEP) 
da Agência Nacional do Petróleo (ANP), os quais foram perfurados entre os anos 1973 e 2001 
pela PETROBRAS na porção offshore da Bacia de Pelotas, utilizando dados de Carbono 
Orgânico Total (COT) e de Pirólise Rock-Eval. Como resultado, verificou-se que na parte mais 
ao sul da bacia, na região defronte ao estado do Rio Grande do Sul, os folhelhos marinhos 
profundos da Formação Imbé são as que apresentam maior conteúdo orgânico, com Carbono 
Orgânico Total (COT) chegando a 4,84% nas camadas mais ricas. Correlacionando esses 
dados com os valores de S2, os quais atingiram o máximo de 12,86 mg HC/g rocha, foi possível 
concluir que a formação possui, em alguns intervalos, excelente potencial gerador. Já na região 
mais ao norte, defronte ao estado de Santa Catarina, identificou-se uma maior concentração de 
matéria orgânica nos folhelhos marinhos anóxicos de idade Albo-Turoniana da Formação 
Atlântida, com COT de até 2,12%. Nessa formação o S2 chegou a valores de 5,89 mg HC/g 
rocha, indicando um bom potencial gerador. Com relação aos resultados de Tmáx, foi possível 
observar que as temperaturas não variam muito com o aumento da profundidade, e que, em 
termos de maturação, as rochas encontram-se na zona de temperatura baixa dentro da janela 
do petróleo, sendo que, dos poços estudados, em apenas 05 (cinco) os dados indicaram 
maturidade térmica, com temperaturas de até 448ºC. 
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