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Questão n
o
 1 

a) No modelo convencional de geração, a transformação termoquímica da matéria 

orgânica está associada ao calor fornecido pelas condições de soterramento profundo na 

bacia. 

No modelo não convencional de geração, o fluxo térmico foi fornecido por outro 

mecanismo que não o soterramento, como, por exemplo, o fluxo térmico de intrusões 

ígneas na bacia, afetando rochas potencialmente geradoras.  

 (valor: 10,0 pontos) 

 

b) 

- O sistema petrolífero, segundo o modelo convencional de geração-acumulação, inclui as 

seguintes unidades de rocha e elementos essenciais na extensão geográfica: uma rocha 

geradora de petróleo, rocha reservatório, rocha selante e rocha soterradora no momento 

crítico.  

 Para ser considerada como geradora, uma rocha deve satisfazer os seguintes 

requisitos: 

 quantidade adequada de matéria orgânica 

 qualidade adequada de matéria orgânica 

 adequada maturação térmica 

 Rochas reservatório são rochas que têm espaços vazios, poros e fraturas 

interconectadas de tal forma que permitem a circulação e acumulação de fluídos 

dentro delas. Estas rochas são avaliadas por suas propriedades físicas de 

porosidade e permeabilidade. 
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 As rochas selantes são caracterizadas por uma baixa porosidade e permeabilidade 

de tal forma que não permitam a passagem de hidrocarbonetos através delas. As 

acumulações de hidrocarbonetos e suas rotas de migração no subsolo estão 

limitadas pela presença de superfícies impermeáveis. 

 Rochas soterradoras são representadas pelo pacote sedimentar por cima da rocha 

selo e rocha geradora. Esse material comprime e consolida as outras rochas que 

formam o sistema petrolífero e causa o confinamento da rocha geradora em 

profundidades apropriadas para a geração de petróleo. 

 

- Os processos dos sistemas petrolíferos são aqueles eventos geológicos que causam a 

acumulação de petróleo no subsolo e são: 

 geração - migração  

 formação da trapa 

 preservação do petróleo 

(valor: 12,0 pontos) 
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c) 

A resposta deverá apresentar três tais como:  

- Folhelhos betuminosos (oil shale) na Formação Irati, Bacia do Paraná; na Formação 

Tremembé, Bacia de Taubaté; na Formação Codó, Bacia do Parnaíba 

- Folhelhos gaseíferos (gas shale) na Formação Irati, Bacia do Paraná; na Formação 

Barreirinha, Bacia do Amazonas 

- Gás Metano em carvão (coal bed methane)  na Formação Rio Bonito, Bacia do Paraná 

- Hidrato de gás no Cone do Amazonas; no Cone do Rio Grande, Bacia de Pelotas 

- Arenitos asfáticos (oil sands) na Formação Pirambóia, Bacia do Paraná  

(valor: 3,0 pontos) 
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Questão no 2 

a) 

Zona superior, zona intermediária e zona inferior.  

 (valor: 3,0 pontos) 

 

b) 

A propriedade é a densidade. Como a densidade é a razão entre massa e volume, quanto maior 

(menor) o seu valor, o fluido estará localizado nas partes inferiores (superiores) do reservatório. 

(valor: 4,0 pontos) 

 

c) 

Zona superior 

Fluido: gás associado.  
Constituintes: metano, outros hidrocarbonetos gasosos, gás sulfídrico e gás carbônico. 
 
Zona intermediária 

Fluido: óleo propriamente dito. 
Constituintes: óleo (hidrocarbonetos), água emulsionada e também os mesmos 
componentes presentes no gás associado. 
 
Zona inferior 
Fluido: água ou salmoura. 
Constituintes: sais inorgânicos dissolvidos e sedimentos (sólidos). 

(valor: 18,0 pontos) 

 


