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RESUMO

Britto, Tatiany de Almeida Fortini; Estudo geoquímico de arenitos asfálticos da
Formação Piramboia, Bacia do Paraná, por oxidação branda, extração térmica e
pirólise; Universidade Estadual do Norte Fluminense; Julho de 2014; Eliane Soares
de Souza, D.Sc.; Georgiana Feitosa da Cruz, D.Sc.; Hélio Jorge Portugal Severiano
Ribeiro, D.Sc.

Devido à diminuição das reservas de óleos leves ao longo das últimas décadas e ao
atual crescimento da exploração e produção de petróleos mais pesados, como é o
caso dos óleos produzidos a partir dos tar sands, muitos pesquisadores têm
concentrado seus esforços na tentativa de compreender melhor a constituição
química da fração mais pesada do petróleo, remanescente na grande maioria dos
óleos biodegradados, cuja macromolécula de asfalteno é a representante,
indiscutivelmente, mais complexa e também a menos compreendida. Neste trabalho,
quinze amostras de asfaltenos, isoladas de afloramentos de arenitos asfálticos da
Formação Piramboia, Bacia do Paraná, com diferentes porcentagens de compostos
NSO, foram submetidas à oxidação branda, extração térmica e pirólise por
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. Os resultados das
análises comparativas dos compostos saturados e aromáticos presentes nas frações
maltênicas livres, ocluídas, extraídas e pirolisadas, monitorados através dos íonsfragmentos m/z 85, 156, 170, 177, 178, 191, 192, 198, 217, 231 e 253, apontaram
fortes indícios de biodegradação das estruturas asfaltênicas e confirmaram a já
conhecida capacidade protetiva destas estruturas. Através do estudo dos compostos
de petróleo ocluídos nas estruturas asfaltênicas, liberados pela oxidação branda e
pela extração térmica, muito mais eficiente para a liberação dos compostos
aromáticos ocluídos, foi possível perceber que os asfaltenos são capazes de, não
apenas ocluir, mas preservar em seu interior, hidrocarbonetos saturados e
aromáticos, que mantém suas características originais, não sendo afetados pela
biodegradação. Observou-se que os n-alcanos ocluídos foram preservados
enquanto nos óleos livres estes se encontravam degradados em sua quase
totalidade. Os parâmetros de maturidade termal, que também foram alterados nos
maltenos livres com a biodegradação, ficaram preservados na fração maltênica
ocluída e extraída, apresentando um perfil característico de óleos pouco evoluídos
termicamente. A pirólise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de
massas (PI-CG/EM), foi capaz de reconstituir, a partir de amostras de asfaltenos, a
composição química original dos óleos severamente biodegradados, exibindo perfis
de distribuição com série homóloga de n-alcanos de C13 até C29. Biomarcadores
saturados e aromáticos também puderam ser identificados nos gases pirolisados de
asfaltenos e permitiram constatar fortes indícios de biodegradação das estruturas
asfaltênicas, principalmente quando da avaliação dos parâmetros geoquímicos
calculados a partir dos terpanos tricíclicos e pentacíclicos, alquilfenantrenos e
dibenzotiofenos alquilados.
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ABSTRACT

Britto, Tatiany de Almeida Fortini; Geochemical study of the sandstones asphaltic
from Piramboia Formation, Paraná Basin, for mild oxidation, thermal extraction and
pyrolysis; Universidade Estadual do Norte Fluminense; Julho de 2014;; Eliane
Soares de Souza, D.Sc.; Georgiana Feitosa da Cruz, D.Sc.; Hélio Jorge Portugal
Severiano Ribeiro, D.Sc.

Because of the depletion of reserves of light over the last decades and the current
growth of exploration and production of heavy crude oils as is the case the oils
produced from tar sands, many investigators have concentrated their efforts on trying
to understand more the chemical composition of the heavier fraction of oil remaining
in most biodegraded oils, asphaltene macromolecule whose representative is
unquestionably more complex and less well understood. In this study, fifteen samples
of asphaltenes, isolated outcrops of asphaltic sandstones of Piramboia Formation,
Paraná Basin, with different percentages of NSO compounds were submitted to mild
oxidation, thermal extraction and pyrolysis gas chromatography mass spectrometry.
The results of comparative analyzes of saturated and aromatic compounds present in
free maltenes fractions, occluded, extracted and pyrolysed, monitored through the ion
fragments m/z 85, 156, 170, 177, 178, 191, 192, 198, 217, 231 and 253, indicated
strong evidence of asphaltenes structures biodegradation and confirmed the already
known protective capacity of these structures. Through the study of petroleum
compounds occluded in asphaltenes structures, released by mild oxidation and
thermal extraction, much more efficient for the release of flavor compounds occluded,
it is noted that the asphaltenes are capable of not only occlude, but preserve in
inside, saturated and aromatic hydrocarbons, which retains its original features and is
not impacted by hydrocarbon biodegradation. It was observed that the n-alkanes
were preserved while occluded in these free oils were degraded almost totally. The
parameters of thermal maturity, which were also altered in free maltenes with
biodegradation, were preserved in the occluded and extracted maltene fraction,
having a characteristic profile of oils extended little thermal. The pyrolysis gas
chromatography mass spectrometry (PY-GC/MS), was able to reconstitute from
samples of asphaltenes, the original chemical composition of severely biodegraded
oils, showing distribution profiles with homologous series of n-alkanes from C13 to
C29. Saturated and aromatic biomarkers could also be identified in pyrolyzed gases
asphaltenes and allowed to observe strong evidence of structure of asphaltene
biodegradation, especially when evaluating the different geochemical parameters
calculated from the terpanes tricyclic and pentacyclic, alkylphenanthrenes and
alkylated dibenzothiophenes.
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