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2.  Resumo

A produção petrolífera é um dos grandes componentes da economia mundial há décadas,

sobretudo no Brasil, onde este recurso não-renovável é protagonista, influenciando todas as demais

áreas socioeconômicas. Explorado no país desde o século XIX, hoje é um importante ativo que faz

com que o país tenha destaque no setor, que apresenta crescimento acelerado e grandes instabilidades

que influenciam o sistema econômico intensamente. Nesse contexto, há diversas bacias sedimentares,

com diferentes configurações geológicas, que compõem o quadro nacional de exploração de petróleo,

dentre elas, as bacias de Sergipe e Alagoas. Bacias irmãs que apresentam similaridades e diferenças

entre si, sendo inclusive inicialmente tratadas como sendo uma única bacia. Portanto, projeta-se nesse

documento a confecção de um estudo comparativo entre elas, avaliando a geomorfologia, geoquímica,

potencial produtivo e outros aspectos, a fim de produzir conhecimento acerca destas bacias. As

análises serão baseadas no estudo feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) e pela Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, revisando os dados produzidos.
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3.  Abstract

Oil production has been one of the major components of the world economy for decades,

especially in Brazil, where this non-renewable resource is a protagonist, influencing all other

socioeconomic areas. Explored in the country since the 19th century, it is highlighted that today it is an

important economic system that makes the country have in the sector, which today presents the great

growth and instability that today is an economic system. In this context, there are several sedimentary

basins, with different geological configurations, that make up the national framework of oil

exploration, among them, the basins of Sergipe and Alagoas. Sister basins that propose similarities and

differences among themselves, being even considered the main basins as being a single one. Therefore,

it is projected in this document the elaboration of a comparative study between them, evaluating the

geology, geochemistry, productive potential and other aspects, in order to produce knowledge about

the basins. The analysis are based on the research made by ANP (National Petrol Agency, in

portugues) and by the Federal University of rio Grande do  Norte, reviewing the produced data.

6



4. Introdução e Justificativas

4.1 Petróleo e Brasil

A produção petrolífera é um dos principais ativos do Brasil no mercado nacional e

internacional. Exportando e para uso próprio, o petróleo brasileiro rege o funcionamento econômico

do país, sendo um dos principais indicadores da saúde financeira. No ano de 2021, a produção de

girou em torno de 2,9 milhões de barris por dia e a previsão é de crescimento

para os anos seguintes. (BARROS; PINTO, 2022).

A história do petróleo brasileiro se estende desde o período imperial até os dias atuais, ao

passo que sua relevância no cenário nacional cresceu exponencialmente no período. A exploração era

realizada através de concessões imperiais. (REIS, 2020). Tais licenças de exploração eram concedidas

à iniciativa privada, elitistas da época que se interessaram em investir em um novo óleo, que já vinha

sendo explorado nos Estados Unidos. Já havia conhecimento, ainda que não-científico, de que havia

lugares no país com emanação de óleo, como às margens do Rio Maraú, na Bahia, sendo este o

primeiro local de exploração, em 1858. Nas décadas seguintes, o extrativismo continuou por meio de

concessões, ainda de maneira rudimentar com pequenos avanços tecno-científicos, até que em 1907,

criou-se o Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro (SGMB), que proporcionou um grande

aumento nas perfurações de poços e na profissionalização do processo. (LUCCHESI, 1998). Durante

o governo de Getúlio Vargas, observou-se a necessidade de um célula especializada nas

regulamentação nacionalizada acerca das riquezas minerais, criando portanto o Departamento

Nacional de Produção Mineral (DNPM), que continuou em atividade até 2017, quando foi extinto e

substituído pela ANM (Agência Nacional de Mineração). (BRASIL, 2017).

Posteriormente, no ano de 1954, o governo federal criou a PETROBRAS, concedendo a ela o

monopólio da exploração e do comércio de petróleo bruto; atualmente, esse monopólio foi quebrado e

outras empresas se inseriram no mercado, aproveitando a perda de força na estatal na década de 2010.

(REIS, 2020)

No primeiro trimestre de 2022, a produção petrolífera brasileira manteve bons números e seu

importante papel na saúde econômica do país, alcançando a marca de, aproximadamente,
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2,917MMbbl/d (milhões de barris por dia) e 133 MMm3/d (milhões de m3 por dia), de óleo e gás

respectivamente. (BOLETIM DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, 2022)

4.2 A Formação do Petróleo

Para que uma bacia sedimentar seja produtora de petróleo é necessário que ocorra uma

configuração específica das rochas e das condições físico-químicas no interior da bacia. O petróleo se

origina de matéria orgânica, sendo um complexo conglomerado de hidrocarbonetos aderidos a outros

compostos, como enxofre e nitrogênio, por exemplo. Ainda pode se apresentar em diferentes

configurações geométricas, podendo apresentar anéis aromáticos em sua estrutura. Na natureza, é

possível encontrar em forma gasosa (gás natural) ou forma líquida (óleo) (PGT, 2016).

A formação de petróleo é oriunda de acúmulos de matéria orgânica em rochas sedimentares

submetidas a temperaturas elevadas por períodos adequados. Porém, a configuração de rochas

necessárias para o desenvolvimento de petróleo é a presença de uma rocha geradora (abundante em

compostos orgânicos), rochas armazenadoras (porosas e permeáveis para que o óleo passe por entre

ela) que irão receber e acumular o petróleo oriundo da rocha geradora. A presença de uma rocha

impermeável para reter o petróleo também é necessária, tal como falhas (também chamada de trapas,

ou ainda “armadilhas”) que irão aprisionar esse óleo e possibilitar a extração. Essas armadilhas são

classificadas de acordo com sua origem: estratigráficas (originada de ocorrências litológicas),

hidrológicas (originadas de fluxos d’água), estruturais (formadas por anticlinais) e mistas (trapas que

possuem origem em dois ou mais dos processos de formação já citados). Por fim, é necessário que a

disposição destas rochas no espaço de forma que favoreça a passagem e acúmulo de petróleo (PGT,

2016)

4.3 As Bacias de Alagoas e Sergipe

As principais bacias sedimentares produtoras de óleo e gás do Brasil, segundo dados da ANP

(Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)e da PETROBRAS, são as bacias de

Campos e a de Santos,(PETROBRAS, 2020) que se encontram em zona marítima do território

brasileiro, sendo bacias das mais completas em questão de evidências cronoestratigráficas. Contudo,

há bacias exploradoras de petróleo no interior do continente, que abarcam um contexto ainda maior

quando comparadas à bacias em alto mar, uma vez que envolvem o contexto social do entorno. Dentre
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as bacias, escolheu-se para esse projeto a análise aprofundada das bacias irmãs de Sergipe e Alagoas,

exploradas desde a década de 40, devido à proximidade entre elas, a fim de analisar diferenças e

entender o potencial exploratório de ambas, uma vez que se estima 40 milhões de metros cúbicos de

óleo e 11,5 bilhões de metros cúbicos de gás, segundo estudos da ANP de 2001. Ressalta-se também o

Campo de Carmópolis, o campo de produção onshore que foi por décadas o mais produtivo do país,

com potencial inicial de extração de mais de 1,75 bilhão de barris de óleo.  (BIZZI, 2003)

A Bacia Sergipe - Alagoas está localizada no litoral nordestino, abrangendo os estados

homônimos e parte do estado de Pernambuco. É limitada pelo alto Maragogi ao norte (Bacia

Pernambuco-Paraíba) e ao sul pela Bacia de Jacuípe (falha de Itaporanga), sendo que a oeste há o

embasamento cristalino pré-cambriano. (FREITAS, 2017)

Como dito, a ocorrência de óleo e gás demanda uma série de fatores geológicos, geofísicos,

termoquímicos e bioquímicos. Na Bacia Sergipe-Alagoas há diversos campos exploratórios que

atendem os requisitos, sendo que algumas rochas chegam a apresentar até 12% de carbono orgânico e

gerando querogênio II - oriundo principalmente de matéria orgânica herbácea marinha, apresenta

maior quantidade de grupos oxigenados, com menor teor de hidrogênio; possui bom potencial para

geração de hidrocarbonetos líquidos. Grandes partes destes recursos migraram para regiões de altos

níveis estruturais. As formações de Muribeca, Maceió e Barra de Itiúba, (Figura I) são as responsáveis

pela maior parcela de acumulação de petróleo comercial da bacia, na porção onshore, segundo a

maioria dos pesquisadores que trabalham na região. Já na porção onshore, as principais formações

acumuladoras são as formações de Cotinguiba e Riachuelo (BIZZI, 2003).
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Figura I - Disposição Geográfica das Sub-bacias sedimentares de Sergipe e Alagoas, porção onshore e localização no território

brasileiro. (FREITAS, 2017)

A região possui três picos exploratórios ao longo da história; durante a década de 60, depois na

década de 80 e a mais recente na década de 2000, ainda que nos dias atuais continua com muita força

de produção, desde 2012 quando representava 20% da produção de petróleo em terra. Essa exploração

em larga escala demandou que a infraestrutura regional crescesse, fazendo com que refinarias e

oleodutos fossem instalados. (ALVES; BARBOSA, 2013)

5. Objetivos

Tendo em vista a relevância da produção de óleo e gás no setor energético, além da influência

econômica e impactos de escala nacional, se faz necessário o desenvolvimento de estudos que

proporcionem avanços e conhecimento, a fim de elevar a produção e o aproveitamento dos recursos,

que tendem à escassez em decorrência do baixo grau de renovação desse ativo em meio natural. Para

tanto, a análise das características geológicas das bacias sedimentares é de extrema importância a fim

de conhecer o processo como um todo e compreender os fatores que que compõe a bacia sedimentar e

suas propriedades, de modo a compreender como essas propriedades e acontecimentos geológicos ao
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longo da história levaram à formação do óleo, na sua específica qualidade, propriedades e

composições.

6. Materiais e Métodos

Para a obtenção de bons resultados no presente estudo,foram utilizados os seguintes métodos:

6.1. Levantamento Bibliográfico

Para a confecção do presente estudo, estão sendo realizadas pesquisas em literaturas confiáveis

para embasamento teórico, fazendo-se uso de arquivos disponíveis na internet, livros e demais

documentos de interesse, com informações apropriadas para a interpretação dos dados disponíveis na

base e informações de registros acerca da área-alvo. Tal embasamento permitiu um conhecimento

abrangente e interdisciplinar, buscando correlacionar a geologia sedimentar e de petróleo com demais

áreas. As principais informações buscadas na bibliografia, essencialmente, foram informações que

aderem à geologia, geoquímica, geologia de petróleo, sistemas petrolíferos e produção petrolífera,

além de referências bibliográficas que envolviam as bacias alvo do estudo.

6.2. Análise e Comparação de Dados

A base de dados fornecida pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, oferta uma série de

arquivos com informações acerca das bacias de Sergipe e Alagoas. Dentre as categorias ali inseridas,

estão o estudo realizado pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), dados

geoquímicos, sísmicos e não-sísmicos e acerca dos poços de petróleo. Esses dados foram filtrados de

acordo com a necessidade do estudo. Estes dados gráficos, numéricos e imagens, foram analisadas

embasadas em preceitos estatísticos e geológicos, levando a conclusões objetivas neste projeto.

Com a base de dados ofertada pela ANP, há uma série de divergências e convergências que

foram analisadas com base nas referências, a fim de inferir melhores conclusões acerca das bacias

estudadas. Essa análise realizada de maneira adequada se faz de suma importância no contexto

exploratório da indústria de óleo e gás, uma vez que estudo produz conhecimento e o conhecimento

reduz o risco; risco este presente constantemente no ramo, uma vez que se trata de altos investimentos

que muitas vezes podem se perder. Portanto, bons estudos possibilitam a boa prospecção de óleo, e

isto é indispensável para este setor.

A Metodologia adotada pelo estudo produtor da base de dados abrange, além do levantamento

bibliográfico, a utilização de equipamentos de análise subterrânea, mapas e imagens de satélites, além
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de testes laboratoriais.

7. Resultados e Discussão

Através de uma observação preliminar dos dados ofertados na base, constata-se que apesar da

base apresentar o mesmo compilado de estudos para as duas bacias sedimentares, de Sergipe e

Alagoas, os dados geoquímicos, sísmicos e de poços, por exemplo, apresentam diferenças. Portanto, a

análise foi muito mais fundamentada nos dados disponíveis em planilhas e imagens, para uma

reinterpretação segmentada entre as duas bacias, uma vez que a própria base de dados muitas vezes

relaciona ambas como sendo uma só.

7.1 Contexto Histórico Geológico da Região

O território onde ambas bacias estão situadas é de um contexto geológico que abrange boa

parte do nordeste brasileiro, oriundo do período cretáceo inferior, entretanto com evidências

geológicas de outros períodos, como o juro-triássico, embasamentos cristalinos pré-cambrianos e

outros, compondo assim a estrutura geomorfológica atual, que está intrinsecamente relacionado com o

rifteamento das placas sul-americana e Africana (PINHEIRO MAIA et al., 2010).

São sub-bacias localizadas no litoral nordestino, nos estados de Sergipe e Alagoas, o que lhes

confere seus respectivos nomes; ao norte, se estende até o Alto Maragogi, ao passo que ao Sul a

limitação é a Bacia de Jacuípe. A oeste é limitada pela barreira do embasamento cristalino e à leste se

estende mar adentro.   (FREITAS, 2017)

São bacias segmentadas em porções onshore (localizadas no interior do continente) e offshore

(localizadas na continuidade oceânica), que se tangem e apresentam muitas semelhanças geológicas,

uma vez que são provenientes de praticamente os mesmos processos geológicos ao longo da história. .

A porção offshore abrange desde a plataforma continental até o talude oceânico, seguindo

aproximadamente o contorno do litoral emerso. A porção onshore apresenta relevos peculiares e

acidentados, com a presença de falésias, platôs e montes que compõem a paisagem da região. Essa

composição geológica indica um alto nível de maturação da geomorfologia local, corroborado pelo

alto grau de sedimentos deposicionais, uma vez que processos como estes são resultados de milhões

de anos de processos geológicos; dentre os sedimentos ali encontrados, pode-se observar os

bioclásticos, importantes no contexto de geração de petróleo aqui analisados. A bacia é afetada pela
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presença de cânions, gerados por corpos d’água (a exemplo do Rio São Francisco).

Figura 2 - Mapa Geológico do Setor Emerso da Bacia de Sergipe-Alagoas, abordando as tectonossequências da bacia.

(ANP/UFRN, 2008)

Na figura 2, pode-se observar a disposição espacial das bacias, aqui tratadas como sub-bacias

de Alagoas (D) e a Sergipe (B). Observa-se as limitações da bacia pelos Altos de

Japoatã-Penedo-Paineira Alta, pelo Alto de Maragogi e a falha de Itaporanga. Adota-se como limite

entre as bacias o Rio São Francisco.. As bacias são rodeadas por falhas de grande porte (fator que

propicia o surgimento de trapas) e estão situadas em embasamentos cristalinos de origem

pré-cambriana. Observa-se também as sequências estratigráficas, discutidas adiante.

Ademais, a presença de agentes deposicionais e sua distribuição ao longo do território da bacia

permite a avaliação dos sistema sedimentar, de modo a compreendê-lo. Dentre estes agentes, dois

destaca-se o Rio São Francisco, que transporta grande quantidade de sedimentos em decorrência de

sua extensão e vazão para o oceano, depositando-os na porção offshore da bacia. Este é um processo

que ocorre incessantemente a milhares de anos, sendo portanto o Rio São Francisco um importante

fator da dinâmica sedimentar da região. (ANP/UFRN, 2008)
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7.2 Estratigrafia da Bacia de Sergipe-Alagoas

Os dados estratigráficos das bacias de Sergipe e Alagoas são oriundos da Petrobras e diversos

colaboradores acadêmicos que produziram conhecimento e dados com suas pesquisas geológicas na

região, de modo a gerar um modelo estratigráfico sólido e confiável (BIZZI, 2003). São descritas

cinco sequências (camadas deposicionais afetadas pela tectônica de placas), muito relacionadas com a

história geológica da região. São elas: Supersequência ou Sinéclise Paleozóica, Pré-Rifte, Rifte, Drifte

Transgressiva e Drifte regressiva, conforme proposto por Campos Neto et al (2007), que segmentou a

bacia nestas porções. Destaca-se também o embasamento cristalino, soerguido em algumas partes do

relevo da região, composta majoritariamente por rochas metamórficas proterozóicas e

granitóides.(ANP/UFRN, 2008)

A área transicional, também chamada de Supersequência Paleozóica, é composta de

sedimentos oriundos das formações de Batinga e Acararé. As outras sequências foram geradas a partir

dos processos de separação e movimentação das placas tectônicas na divisão dos continentes, daí

surge o Pré-Rifte, constituído de arenitos que remetem ao período Neojurássico. A sequência Rifte é

de formação sedimentar, recebendo os componentes das diversas formações no entorno, aderindo ao

Rifte grande quantidade de arenitos. Também há grandes bancos carbonáticos se encontram na região,

também oriundos dos altos relevos, como Morro do Chaves e clásticos da Formação Coqueiro Seco,

além de folhetos da Formação de Maceió. O drifte transgressivo por sua vez é composto por conjuntos

sedimentares carbonáticos das formações Riachuelo e Cotinguiba, partes clásticas e de arenitos. O

Pós-Rifte ou Drifte Regressivo é uma incursão marinha da região sendo, composta por diversos

sedimentos de diversos modos, como siliciclásticos, carbonatos e folhetos. (FREITAS, 2017)

A composição geológica hoje vista na bacia é oriunda de processos tectônicos que moldaram a

bacia. Os indícios relatam que na região havia atividades vulcânica e porções soerguidas além da

presença de duas bacias predecessoras, ambas sinéclises, oriundas do jurássico e paleozóico brasileiro.

O estudo realizado propiciou a elaboração da carta estratigráfica da região, segregando-as entre as

sub-bacias, de modo a integralizar os resultados das pesquisas litoestratigráficas, sintetizando as

evidências cronológicas e geológicas a fim de relatar a história que levou à composição atual das

bacias sedimentares; constatou-se portanto as segmentações entre as cinco superssequências
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estratigráficas já citadas. Na figura 3, abaixo, ilustram as cartas estratigráficas propostas pelo estudo

segmentando-as entre as sub-bacias, além das porções indicando as sequências estratigráficas.

Figura 3 - Cartas estratigráficas das Sub-Bacias de Sergipe e Alagoas, com destaque para as sequências deposicionais. (ANP/UFRN,

2008)

A bacia Sergipe-Alagoas é rica em evidências geológicas que remontam a história da região e

quiçá do planeta com um todo. A tabela abaixo apresenta uma cronologia dos eventos que moldaram

a geologia do local como ela é hoje:

Cronologia Da Estratigrafia da Bacia Sedimentar da Bacia de Sergipe-Alagoas

Sinéclise
Palozóica

Oriunda de uma antiga e vasta depressão intracratônica, com formações rochosa
conservadas da época, formada ao longo de milhões de anos através de processos

deposicionais, na época, principalmente processos oriundos de movimentos glaciais,
sendo estes majoritariamente terrígenos. As alterações climáticas intensas, afetaram
também as deposições ocorridas.Após isso, evidenciou-se um hiato de cerca de 15

milhões de anos nas deposições do sistema.
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Pré-Rifte

A bacia em formação então, sofreu um processo de milhões de anos, deixando a era
glacial e migrando para um clima já árido, onde o agente principal de deposição

passou a ser eólico. Um novo hiato de cerca de 40 milhões de anos ocorreu, segundo
estudos, em decorrência processos erosivos e estagnação deposicional. No

Neotriássico, depressões intensas ocorreram, ao passo que implantou-se o regime
fluvial cuja deposição ocorrida indentifica-se hoje como o Pré-Rifte, dado que foram

as acumulações de sedimentos que antecederam o rifteamentos entre as placas
sul-americanas e africana.

Rifte

A separação dos continentes americano e africano, por sua vez, é o evento que
demarca a origem do Rifte na bacia.

Nesse período, evidencia-se porções compostas basicamente por arenitos associadas
aos agentes de deposição de sedimentos,

sobretudo eólicos e fluviais, além de relacionar-se com deposições lacustres. Falhas
também são frequentes nesta sequência uma vez que os impactos gerados pela

intensidade do
rompimento e separação dos continentes, fator essencial para a acumulação de óleo e

gás.

Drifte

Inicia-se o estágio de
Drifte, por volta do final do período Aptiano. Esse estágio é demarcado pelos

depósitos sedimentares
provenientes de processos erosivos intensos no período; Vale ressaltar que

nesse período registrou-se a deposição de fácies de águas profundas, onde hoje se
encontra a porção

onshore da bacia. Isto indica o avanço do mar para bem além do que hoje se encontra.
Dessa maneira,

bioelementos marinhos, planctônicos, formaram os sedimentos depositados nessa
região.

Drifte
Regressivo

Ao fim do Cretáceo, observa-se uma sedimentação retrogradacional, dando portanto
origem ao estágio de Drifte regressiva. Essa condição fez com que o caráter

sedimentar da bacia fosse mista entre sedimentos siliciclásticos e carbonáticos, que
estão sendo moldados até os dias atuais, sofrendo influência de deposições aluviais e
das praias. A contínua separação entre as placas Sul-Americana e Africana fez com
que surgisse o oceano Atlântico que, aliado com as mudanças climáticas sofridas na

época, causasse o surgimento de intensas correntes de recirculação oceânica,
abrangendo inclusive o fundo marinho e levando consigo sedimentos desta região.

Esse fato impacta diretamente na formação sedimentar da plataforma, lançando uma
quantidade significativa de sedimentos siliciclásticos, aumentando a porção destes ao

aliar-se com outros de mesma categoria proveniente do continente.
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7.3. Geoquímica da Bacia de Sergipe-Alagoas

O estudo da UFRN também se dedicou à análise da geoquímica das bacias através da análise

de amostras extraídas de 412 poços localizados na bacia. Esse estudo geoquímico é fundamental para

a avaliação de potencial produtivo petrolífero da bacia.

Como já dito, é necessário para a ocorrência de hidrocarbonetos um alto acúmulo de matéria

orgânica e condições específicas de disposição de rochas, falhas (trapas ou armadilhas) e condições

físico-químicas. Algumas das principais formações que apresentam tais características são as

formações de Muribeca, Maceió e Barra de Itiúba na parcela continental e Cotinguiba e Riachuelo na

parcela oceânica. (ANP/UFRN, 2008)

A formação de Muribeca é composta por folhetos ricos em matéria orgânica, compreendendo

assim as rochas fonte que geram os hidrocarbonetos, formada sob condições hipersalinas que hoje já

não mais são encontradas na região; a fração carbonática encontrada nessas rochas é de por volta de

12%, um potencial produtivo de 10 mgHC/gRocha e predominância de Querogênio II. A formação de

Barra de Itiúba, por sua vez, é oriunda de folhetos de origem lacustre, com espessuras de mais de 700

metros. aproximadamente, com parcelas de carbono orgânico que giram em torno de 3%, que se trata

de um valor alto. O potencial gerador é o mesmo encontrado na formação de Muribeca, ainda que os

Querogênios I e II sejam mais frequentes na formação. (ANP/UFRN, 2008)

Para a fração offshore, pode-se observar que as formações Contiguiba e Riachuelo remontam a

períodos anóxicos nos quais foram gerados sob condições de mar profundo; onde se encontram uma

fração de cerca de 12% de teor de carbono orgânico e um potencial produtivo na margem de até 12

mgHC/gRocha, com a presença majoritária de Querogênio tipo II. Esses resultados surgiram a partir

de análises da composição orgânica dessas regiões litoestratigráficas. (ANP/UFRN, 2008)

Ainda acerca da geoquímica do local, utilizou-se de cromatografia para identificar a

composição de amostras de óleo obtidas na bacia, a fim de mensurar as frações dos diferentes

componentes hidrocarbonetos e outros elementos presentes nas amostras, conforme gráfico abaixo:
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Figura 4 - Diagrama de Composição dos hidrocarbonetos encontrados nas amostras analisadas por cromatografia. (ANP/UFRN, 2008)

Denota-se grande variabilidade dentre as composições dos óleos e gases da região,

apresentando diferentes percentuais de hidrocarbonetos aromáticos, saturados e outras moléculas.

Com os dados obtidos das análises geoquímicas, é possível discutir três importantes fatores quando se

trata da geração de petróleo: o tipo e origem do óleo, o grau de evolução térmica e o nível de

alteração.

7.4. Biomarcadores, Geração de Hidrocarbonetos e Dados Amostrais na Bacia de Sergipe- Alagoas

O tipo ou a natureza do óleo está diretamente relacionada com as condições nas quais o

composto se formou, podendo assim agrupar óleos de características semelhantes e inferir o tipo de

rochas geradoras que deram origem a esses hidrocarbonetos. Para isso, biomarcadores são fatores de

suma importância, pois se tratam de evidências que remontam ao ser vivo da qual as moléculas

orgânicas são oriundas, tal como um fóssil. Assim, é possível identificar esses “rastros” e associá-los

aos seus precursores, como algas e o fitoplâncton em geral. Além disso, é possível que os
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biomarcadores revelem condições ambientais, uma vez que a quantidade dessas evidências pode

revelar se a condição ambiental era favorável ou adversa para aquele ser. Ademais, fatores como

salinidade, anoxicidade e clima podem ser hipotetizados. No estudo, pode-se denotar 3 tipos

diferentes de óleos com relação à origem indicada pelos biomarcadores: origem marinha, lacustre e

mista. (ANP/UFRN, 2008)

O grau de evolução térmica da bacia sedimentar onde há a geração de hidrocarbonetos auxilia

na caracterização do sistema petrolífero. Esse grau de evolução também é avaliado a partir das

evidências dos biomarcadores, uma vez que os diferentes compostos desse grupo são influenciados

pela temperatura da bacia, provocando reações de isomerização. (ANP/UFRN, 2008)

Por fim, os biomarcadores também são empregados para avaliar o grau de alteração nos óleos.

Das amostras obtidas na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro grupos de óleos de grau de alteração

parecidos foram gerados: preservados (Grupo 1), baixo grau de alteração (Grupo 2), biodegradados

(Grupo 3) e biodegradados misturados (Grupo 4) . Essa biodegradação aumenta progressivamente à

medida que o óleo se aproxima da superfície. Por isso, também é possível segregar faixas de

sedimentos nas quais os óleos se encontram, de acordo com o grau de degradação. No gráfico abaixo é

possível observar a ocorrência dos grupos de óleos de acordo com a profundidade. A ocorrência dos

grupos mais degradados em menores profundidades está em concordância com a faixa de temperatura

na qual bactérias degradantes de petróleo vivem. (ANP/UFRN, 2008)
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Figura 5 - Relação entre a profundidade e o grau de degradação do óleo amostrado na Bacia de Sergipe-Alagoas

(ANP/UFRN,2008)
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7.5. Perspectiva Exploratória dos Sistemas Petrolíferos

Os dados analisados ajudam a entender todo o contexto histórico, geológico e geoquímico da

Bacia de Sergipe-Alagoas, de modo compreender e analisar melhor os plays exploratórios já vigentes

na região e propor perspectivas exploratórias, abrangendo portanto o seu potencial de produção e

exploração de óleo através dos dados disponibilizados pela ANP, conforme objetificado nesta revisão..

Portanto, todo o estudo apresentado pela UFRN acerca da composição estratigráfica e

geoquímica da bacia, será de fundamental importância para essa avaliação, uma vez que são fatores

condicionantes à ocorrência de hidrocarbonetos. Do ponto de vista litoestratigráfico, a disposição de

falhas e diferentes tipos de rochas, além de suas origens, resultaram na formação do óleo como ele é

encontrado na bacia, principalmente com relação aos processos deposicionais que resultaram nessa

disposição. Do ponto de vista geoquímico, também impactado pelos processos deposicionais da bacia,

são condicionantes à formação uma vez que dispõem dos diversos elementos que constituem o óleo

em suas mais variadas formas, sendo portanto importantes e determinantes no tipo de óleo gerado, o

que no processo produtivo impacta diretamente no refino e consumo dessa matéria-prima pelo

mercado.

Explorada principalmente pela Petrobras desde a década de 50, a bacia de Sergipe-Alagoas

apresenta hoje campos exploratórios tanto na porção onshore, quanto na porção offshore. Inicialmente

focado na porção emersa, a bacia hoje considerada madura pelo alto grau exploratório ao longo dos

anos, ainda atrai muitos investidores interessados na exploração do óleo, além de estudos na região, o

que fornece grande riqueza de dados, como uma vasta malha de mapeamento sísmico.
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Figura 6 - Distribuição Geográfica dos poços perfurados ao longo da bacia. (FREITAS, SILVEIRA, 2017)

O mapa acima disponibilizado pela ANP, no Sumário Geológico da Bacia de Sergipe e

Alagoas, elaborado por FREITAS e SILVEIRA (2017), mostra a disposição dos poços perfurados na

bacia até aquele presente momento: até maio de 2017, eram cerca de 5000 poços perfurados na porção

terrestre, em sua grande maioria na região do estado de Sergipe. Deste número de poços, cerca de 18%

se tratam de poços exploratórios e os demais estão em desenvolvimento. Portanto, após décadas de

exploração, é importante avaliar o potencial remanescente de produção de petróleo, levando em

consideração a viabilidade e lucratividade.

Como já mencionado, a existência de um sistema petrolífero depende da disposição de rocha

específicas, além da rocha geradora que deve ter recursos para produzir o óleo, isso é, alta

disponibilidade de matéria orgânica e condições adequadas. Nesse contexto, ao longo da bacia são

evidenciados três sistemas que dispõem de tais características: Sistema Petrolífero Barra

Itiúba/Coqueiro Seco, Sistema Petrolífero Muribeca e Sistema Petrolífero Maceió. O estudo produzido

pela UFRN aponta ainda que há três seções geradoras de hidrocarbonetos: um inserido totalmente na
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porção continental, a segunda em um zona de transição (com a maior parte alocada na porção

oceânica) e uma terceira localizada inteiramente na porção offshore.
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7.4.1. Sistemas Petrolíferos da Bacia de Sergipe-Alagoas

7.4.1.1. Sistemas Petrolíferos da Bacia de Sergipe-Alagoas

O Sistema Petrolífero Barra Itiúba/Coqueiro Seco tem como principais produtos oriundos da

geração de hidrocarbonetos, óleos leves e gás, sobretudo nas regiões de Pilar e São Miguel dos

Campos. Nesse sistema, a rocha geradora é composta de folhetos sedimentares de componentes

orgânicos de origem lacustre e salobra. Além disso, as rochas mais jovens, presentes principalmente

na formação de Coqueiro Seco, apresentam elevados percentuais de matéria orgânica enrustida em sua

composição. As rochas selantes são formadas por folhetos adjacentes e com sobreposições, ao passo

que as trapas do sistema são majoritariamente estruturais ou mistas.

Figura 7 - A- Demonstrativo da cronologia e duração das formações que hoje compõem a estratigrafia da região.

B-Mapa demonstrando a ocorrência de falhas, tipos de óleo encontrado e faixas de ocorrência

C- Sistema Petrolífero Barra de Itiúba/Coqueiro Seco  (ANP/UFRN,2008)
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7.4.1.2. Sistema Petrolífero de Muribeca

O Sistema de Muribeca, por sua vez, as rochas de geração de hidrocarbonetos foram formadas

por folhetos de natureza betuminosa, afetados principalmente pela deposição marinha sofrido ao

longo dos séculos. As seladoras são de folhetos marinhos e evaporitos, influenciados pelos arenitos

marinhos que a seção apresenta. As trapas, tal como no Sistema de Coqueiro Seco, são estruturais e

mistas.

Figura 8 - A- Demonstrativo da cronologia e duração das formações que hoje compõem a estratigrafia da região.

B-Mapa demonstrando a ocorrência de falhas, tipos de óleo encontrado e faixas de ocorrência

C- Sistema Petrolífero de Muribeca (ANP/UFRN,2008)
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7.4.1.3. Sistema Petrolífero de Maceió

Já no Sistema Petrolífero de Maceió possui folhetos escurecidos e mesclados com evaporitos,

com indícios de deposições lacustres hipersalinas, como constituintes das rochas de geração; Essas

porções geradoras podem ser encontradas em diversos graus de profundidade, inclusive ocorrendo

subaflorantes, sofrendo impactos de processos erosivos. As selantes são formadas por folhetos

marinhos e evaporitos, ao passos que as rochas reservatório são areníticas.

Figura 9 - A- Demonstrativo da cronologia e duração das formações que hoje compõem a estratigrafia da região.

B-Mapa demonstrando a ocorrência de falhas, tipos de óleo encontrado e faixas de ocorrência

C - Sistema Petrolífero de Maceió (ANP/UFRN,2008)
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7.4.2. O Futuro Exploratório na Bacia de Sergipe-Alagoas

Por se tratar de uma bacia explorada já a algumas décadas, sobretudo na porção

emersa, pressupõe-se que a produção de estudos na região estivesse em um grau avançado de

maturação, com um a riqueza de dados disponíveis. Apesar deste contexto ser real em algumas seções

do território abarcado pela bacia, o foco dos estudos é muito centralizado e regional, gerando uma

discrepância quanto a quantidade de dados disponíveis entre diferentes porções da bacia. Assim,

pode-se considerar que boa parte da geologia, sísmica e estratigrafia é desconhecida, sobretudo em

locais onde não ocorre a acumulação comercial de hidrocarbonetos.

Essa deficiência e heterogeneidade de informações e estudos da bacia é prejudicial à

exploração, uma vez que se torna mais difícil para o especialista na prospecção convencer as empresas

exploradoras de investir na perfuração de poços no local. Assim, esse receio comercial impede a

descoberta de novas reservas e acúmulos de hidrocarbonetos com potencial de produção.

Dessa maneira, torna-se indispensável a aquisição de novos dados sísmicos, a fim de melhor

aproveitar o potencial da bacia, aprimorar os plays exploratórios e aumentar a possibilidade de realizar

prospecções bem sucedidas, ressaltando a necessidade de focar em regiões cuja disponibilidade e

qualidade dos dados está aquém do esperado. A seção offshore da bacia, é um exemplo de região onde

poderia-se desenvolver melhores estudos e de maior alcance geográfico, uma vez que para exploração

dessa natureza, é extremamente necessário importante uma profundidade nos dados geológico, rico

em detalhes, principalmente considerando o alto investimento necessário para perfurar poços offshore.

A partir da maior abrangência de dados sísmicos, se faz necessária a posterior perfuração, para melhor

avaliar os plays exploratórios, tal como fazer avaliações que serão importantes para o contexto de

produção, como por exemplo, coletar amostras de trapas para interpretação do contexto geológico

subterrâneo.

8. Conclusões Finais

27



A Bacia de Sergipe-Alagoas é uma bacia em fase madura de exploração, ocorrendo há

décadas na região, sendo, por volta de 1970, a bacia onshore mais produtiva no país com o Campo de

Carmópolis, que continua em atividade exploratória, tendo sendo vendido recentemente, em 2021.

Além disso, contemporânea a esta época, foi a primeira bacia a ter óleo e gás explorados na

plataforma continental brasileira.

Apesar da base de dados que foram alvo deste estudo, a qualidade e idade destes dados deixam

a deseja, e abrem espaço para que novas pesquisa possam ser realizadas e produzindo dados mais

confiáveis e completos, tendo em vista a tecnologia atual para a realização dessa pesquisa e

mapeamento de fatores geológicos da bacia. Os incentivos e investimentos para o desenvolvimento

destes estudos, são oriundos de perspectivas de mercado quanto à exploração. Assim, é de interesse de

compradores, consorciados e demais players do setor que seja estabelecida uma malha sísmica

confiável, que permite revisitar poços desativados e/ou cavar novos poços para explorar novas

reservas que porventura não tenham sido exploradas ou subaproveitadas. Portanto, faz parte da

responsabilidade da ANP e da Petrobras promover e incentivar, sobretudo financeiramente, para que

os dados sejam produzidos, dando retorno técnico e monetário.

Os sistemas petrolíferos aqui analisados, sobretudo os três de maior destaque (Barra de Itiúba,

Muribeca e Maceió), são sistemas que já foram amplamente explorados ao longo das décadas, mas

ainda hoje possuem potencial de recuperação de óleo e gás que podem ser importantes nas próximas

décadas, onde pode o petróleo ser um recurso cada vez mais escasso. A possibilidade de extração

onshore, que reduz o investimento inicial de exploração e o grande volume ainda a ser recuperado nas

porções offshore, são indícios de que a exploração da bacia será continuada e ainda renderá grandes

volumes de barris para o país e investidores que apostem na região.
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