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RESUMO: Os estudos de palinofácies são realizados através da análise da matéria orgânica 
armazenada em rochas sedimentares. Eles baseiam-se na caracterização e reconstituição de 
paleoambientes e bioestratigrafia, como também na investigação do potencial gerador de 
hidrocarbonetos e da maturação térmica nesses tipos de rochas.As palinofácies são 
consideradas um corpo de sedimento contendo uma assembleia distinta de matéria orgânica 
palinológica que reflete um grupo específico de condições ambientais, podendo ser associada 
com um potencial de geração de hidrocarbonetos característico.A palinologia possui os 
mesmos objetivos, porém nela se tem um maior detalhamento dos paleoambientes e da 
taxonomia dos seres microscópicos, pois por meio de processos de preparação dos 
sedimentos (os quais foram descritos neste trabalho), são produzidas lâminas onde podem ser 
observados basicamente a matéria orgânica amorfa e os palinomorfos. A determinação da 
origem e a caracterização dos compostos orgânicos de vários grupos de organismos em 
diferentes lugares contribuem, para a obtenção das condições em que os estratos foram 
depositados (se os mesmos sofreram algum tipo de transporte, podendo ser classificados 
como autóctone, parautóctone ou alóctone), para a investigação do funcionamento dos 
ecossistemas (através da paleoecologia, na qual se faz um estudo das relações dos indivíduos 
entre si e desses com os habitats). Além disso, para a suposição com evidências do potencial 
de rochas geradoras de hidrocarbonetos, para a qualificação e quantificação do tipo de 
hidrocarboneto gerado durante o processo de soterramento e por fim, para informações a 
respeito do estágio de maturidade térmica do material.Com o objetivo de desenvolver e 
descrever uma metodologia aprimorada que melhore as análises e as qualidades das lâminas 
de Palinofácies e Palinologia produzidas pelo Laboratório de Palinofácies e Fácies Orgânicas 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ foi realizado um trabalho no âmbito desde a 
preparação até a análise das lâminas produzidas. Tendo como resultado o conhecimento não 
só do processo e preparação de lâminas como também, da sua parte interpretativa. 
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