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RESUMO 

Metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) são gases de grande importância 

climática e energética, pois contribuem para o efeito de estufa, mas também para 

produção de energia, no caso do CH4. Do ponto de vista energético, reconhecer as 

diferentes fontes de geração de CH4 torna-se um fator crucial na avaliação das 

reservas mundiais de gás natural, uma vez que as estimativas atuais de reservas 

potenciais são calculadas com base na geração termogênica de hidrocarbonetos 

gasosos, desconsiderando a geração de CH4 como produto da biodegradação de 

matéria orgânica em bacias sedimentares. A temperatura é um dos fatores mais 

importantes que afetam o crescimento microbiano e as reações biogeoquímicas 

ligadas à metanogênese. A Formação Irati (Permiano da Bacia do Paraná) ocorre na 

região sul da América do Sul e representa um dos folhelhos orgânicos mais 

importantes do mundo, atingindo até 23% de carbono orgânico total (COT) e cobrindo 

uma área de aproximadamente 700.000 km2. A história térmica deste importante 

reservatório de carbono é atípica por hospedar rochas ígneas do Cretáceo. Isto 

proporcionou a ocorrência de zonas termicamente imaturas até zonas com maturidade 

suficiente para a geração termogênica de CH4. Este estudo trata da influência da 

temperatura na geração de CH4 e CO2 biogênicos em folhelhos da Formação Irati. 

Para isto, amostras de folhelho foram utilizadas em experimentos de incubação 

realizados sob diferentes temperaturas (22°C, 50°C, 70°C e 80°C), com objetivo de 

avaliar a influência das condições térmicas sobre a geração biogênica de CH4 e CO2. 

Temperaturas mais elevadas promoveram maiores taxas de produção de CH4 e CO2. 

A produção biogênica de CH4 mostrou-se mais eficiente em condições de temperatura 

de 80°C, com um rendimento máximo de 2,45 ml/t.d em comparação com 0,49 ml/t.d 

a 22°C, 1,75 ml/t.d e 2,09 ml/t.d a 50°C e 70°C, respectivamente. A mesma tendência 

foi observada para o CO2 co-produzido durante a metanogênese. O potencial de 

produção máximo de CO2 foi observado sob condições térmicas de 80°C, atingindo 

23467,37 ml/t.d. As diferenças de produção obtidas para as diferentes amostras 

analisadas parecem estar relacionadas com a composição química da matriz mineral, 

observando-se maior produção em amostras com maior quantidade de enxofre (S), 

quando submetidas a altas temperaturas (50°C, 70°C e 80°C). Além dos folhelhos da 

Formação Irati, níveis orgânicos das formações Água de Madeiros e Vale das Fontes, 

Jurássico da Bacia Lusitânica, foram também estudados, os quais são termicamente 

imaturos e apresentam querogênio tipicamente marinho, distinto do observado na 

Formação Irati. O aumento da geração biogênica de CH4 e CO2 com a elevação da 

temperatura também foi observado para amostras das formações Água de Madeiros 

e Vale das Fontes. Isto sugere que a geração biogênica de CH4 é favorecida por 

temperaturas mais elevadas (>80°C) e indica que a zona de geração de CH4 biogênico 

em bacias sedimentares é mais ampla do que usualmente relatado na literatura. 
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Este trabalho constitui o primeiro estudo que avaliou o efeito da temperatura na 

produção de gases de origem biogênica em folhelhos da Formação Irati (Bacia do 

Paraná) e das formações Água de Madeiros e Vale das Fontes (Bacia Lusitânica – 

Portugal). 

Palavras-chave: Gás Biogênico; Shale Gas; Bacia do Paraná; Bacia Lusitânica; 

Temperatura; Efeito Estufa; 
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ABSTRACT 

Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) have great environmental and 
economic importance due to their contribution to the greenhouse effect and climate 
change, but also as energy resource, in the case of CH4. From the energy point of 
view, recognizing the different sources of CH4 in sedimentary basins has a crucial 
factor in assessing the world’s natural gas reserves, since the current estimates of 
hydrocarbons accumulations in sedimentary basins are based on thermogenic 
generation of hydrocarbons. However, few studies evaluate the importance of CH4 and 
CO2 generation as a product of organic matter biodegradation in sedimentary basins. 
This issue has great relevance to improve the estimates about the geological 
accumulations of CH4 and CO2. Temperature is one of the most important factors 
affecting microbial growth and biogeochemical processes responsible for CH4 and CO2 
generation in subsurface environments. In this context, the Irati Formation (Permian of 
the Paraná Basin) in southern of South America represents one of the most organic-
rich shale around the world, reaching up to 23% of total organic carbon (TOC) and 
covering an area of approximately 700.000 km2. The thermal history of this important 
geological carbon pool is atypical because it depends not only on the burial history, but 
also on the emplacement of igneous bodies during the Early Cretaceous. In this study, 
shale samples of the Irati Formation were used in incubation experiments performed 
under different temperatures (22°C, 50°C, 70°C and 80°C) to evaluate the influence of 
thermal conditions on biogenic generation of CH4 and CO2. Higher temperatures 
promoted higher production rates of CH4 and CO2. Biogenic CH4 production was more 
efficient when shale samples were incubated at 80°C, with a maximum yield of 2.45 
ml/t.d compared to 0.49 ml/t.d at 22°C, 1.75 ml/t.d at 50°C and 2.09 ml/t.d at 70°C. 
The same trend was observed for CO2 generated as by-product of methanogenesis. 
The maximum production for CO2 was observed at 80°C, reaching 23467.37 ml/t.d. 
The differences in CH4 and CO2 production observed for different analyzed samples 
seem to be related to the composition of the mineral matrix, being observed higher 
production in samples with higher amount of sulfur. Additionaly, organic layers of the 
Água de Madeiros and Vale das Fontes Formations (Lusitanian Basin), which are 
thermally immature and present typically marine kerogen, were also submitted to 
incubation experiments to evaluate CH4 and CO2 generation. Higher biogenic 
generation of CH4 with the elevation of temperature was also observed for the Água 
de Madeiros and Vale das Fontes Formations. This suggests that biogenic CH4 
generation is favored by higher temperatures, at least until 80°C, independent of the 
thermal maturity of the substrate, pointing that the temperature window (and depth 
zone) for the generation of biogenic CH4 in sedimentary basins is larger than 
suggested in previous studies. 

 

 

Keywords: Biogenic Gas; Shale Gas; Paraná Basin; Lusitanian Basin; Temperature; 

Greenhouse effect; 
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo trata da influência da temperatura sobre a geração de metano (CH4) 

e dióxido de carbono (CO2) a partir da biodegradação de folhelhos orgânicos em 

bacias sedimentares. Para isto, foram aplicados métodos já conhecidos, ainda que 

reajustados para atender as especificidades do presente estudo. A base metodológica 

assenta em testes de incubação com amostras de folhelhos desenvolvidos sob 

diferentes temperaturas (22°C, 50°C, 70°C e 80°C). Apesar da intenção de avaliar 

temperaturas mais elevadas, devido à presença de água no interior dos vials e o 

aumento significativo de pressão, fomos limitados a testes até 80°C. Além disso, foram 

feitas análises de compostos inorgânicos para entender se de alguma forma a 

presença, ou ausência, de certos elementos químicos interfere na metanogênese. 

No decorrer dos experimentos, notou-se a segregação de biofilme no interior do 

microcosmos, seguida da precipitação de minerais com hábito acicular (agulhas), para 

os testes desenvolvidos a temperaturas mais elevadas. Atendendo a isso, o material 

precipitado foi caracterizado por difração de raios-X, microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e medidas de pH do meio aquoso. 

Além do uso de amostras da Formação Irati como substrato para 

desenvolvimento dos testes de incubação para produção de CH4 e CO2, foram feitos 

testes adicionais, avaliando o potencial de geração biogênica de metano, em níveis 

orgânicos da Bacia Lusitânica, em Portugal. O desenvolvimento deste estudo surge 

de uma parceria com o Prof. Dr. Luís Vitor Duarte, do Departamento de Ciências da 

Terra da Universidade de Coimbra – Portugal. 

A presente Tese de Doutoramento inclui capítulo introdutório, descrição dos 

métodos, síntese de resultados e, por último, discussões e conclusões gerais do 

estudo. Os resultados detalhados desta tese são apresentados na forma de 2 

manuscritos para publicação que podem ser consultados em anexo ao volume. O 

primeiro manuscrito, “Influence of Temperature on Generation of Biogenic Methane 

and Carbon Dioxide in organic-rich shales of the Permian Irati Formation”, expõe os 

resultados de experimentos de incubação de amostras de folhelho da Formação Irati 

com diferentes porcentagens de carbono orgânico total e composição da matriz, em 

diferentes temperaturas, por forma a avaliar de que forma a temperatura influencia na 
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geração biogênica destes gases, bem como simular o efeito do soterramento na 

geração de um sistema precoce de gás biogênico. 

O segundo manuscrito, “Biogenic Gas Generation in the Lower Jurassic Organic-

Rich Units from Lusitanian Basin, Portugal” compila os resultados obtidos em 

experimentos de incubação de níveis orgânicos ricos da Bacia Lusitânica - Portugal.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, a pesquisa científica e a exploração e produção de gás natural 

têm contribuição crescente de reservas não-convencionais, com destaque para gás de 

folhelho (shale gas) (Melikiglu, 2014), que tem o metano (CH4) como componente principal. 

Um dos principais parâmetros avaliados para a caracterização do potencial de geração e 

acumulação de CH4 em folhelhos, além do teor de carbono orgânico total (COT), tem sido a 

maturidade térmica, uma vez que a temperatura é essencial para o craqueamento térmico 

de compostos orgânicos (querogênio) e a consequente geração de gás natural. Esta 

abordagem assume que a geração termogênica é responsável pela formação das reservas 

de gás natural. No entanto, o metano biogênico, produto da biodegradação anaeróbica de 

folhelhos ricos em matéria orgânica, tem sido negligenciado nos últimos anos como fonte 

potencial para acumulação de gás natural como recurso energético. Desta forma, as 

reservas de gás natural podem estar subestimadas, uma vez que o CH4 biogênico em rochas 

geradoras termicamente imaturas não é considerado na avaliação de potencial de reservas 

de gás natural em reservatórios não-convencionais. 

Apesar do conhecimento da ocorrência de CH4 biogênico e dióxido de carbono (CO2) 

em reservas de gás de folhelho (Rice, 1993; Martini et al., 1996; Schurr & Ridgley, 2001), os 

fatores que controlam a taxa de produção desses gases por via biogênica em subsuperfície 

são pouco estudados. A maioria dos estudos realizados nas últimas décadas para avaliar os 

sistemas geradores de CH4 e CO2 biogênicos (Kuivila et al., 1989; Martini et al., 1996; Martini 

et al., 2003; Yu et al., 2014) tiveram como objetivo principal estimar as emissões de gases 

de efeito estufa a partir de reservatórios geológicos (e.g. Klusman & Jakel, 1998; Etiope & 

Klusman, 2002; Etiope & Klusman, 2010), e poucos estudos avaliaram o potencial de 

geração de CH4 biogênico para exploração e produção de gás natural (e.g. Rice, 1993; 

Martini et al., 1996; Havukainen et al., 2014). 

As archaeas metanogênicas são os microrganismos responsáveis pela produção de 

CH4 e CO2 como sub-produto da biodegradação da matéria orgânica, as quais podem 

sobreviver em habitats hostis, tais como em meios halofílicos (ricos em sal) ou termófilos 

(alta temperatura) (Rice, 1993). 

Os estudos desenvolvidos até ao momento indicam que a produção de CH4 após o 

soterramento dos sedimentos é favorecida em ambientes anóxicos com disponibilidade de 
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matéria orgânica, deficientes em sulfato, sob temperatura abaixo de 80°C e com espaço 

poroso suficiente (Reinhart & Townsend, 1997). Estas condições implicam que o CH4 

biogênico seja gerado principalmente na zona mais rasa que 2 km de profundidade, 

considerando a temperatura da superfície de 20°C e gradiente geotérmico de 25-30°C/km. 

Embora os efeitos de fatores como a biodisponibilidade da matéria orgânica (Jones et al., 

2008; Gao et al., 2013; Kruger et al., 2014; Bertassoli Jr, et al., 2016), a umidade (Reinhart 

& Townsend, 1997, Bertassoli Jr et al., 2016), disponibilidade de ácido acético (Bertassoli Jr, 

et al., 2016) ou porosidade (Gasparik et al., 2012; Liu et al., 2015) sobre a geração de CH4 

biogênica já terem sido estudados, a avaliação do efeito da temperatura na geração de CH4 

biogênico foi restrita ao papel da maturidade térmica da matéria orgânica (Meslé et al., 2013; 

Kruger et al., 2014). 

A temperatura é um dos fatores mais importantes que afetam o crescimento microbiano 

e as reações biogeoquímicas. A maioria dos estudos acerca do efeito da temperatura sobre 

a geração biogênica de CH4 foi desenvolvida para biodegradação de biomassa (Zielinska et 

al., 2013; Havukainen et al., 2014; Yu et al., 2014; Markowski et al., 2014) ou petróleo bruto 

(Zekri & Chaalal, 2005) como substratos. Os organismos metanogênicos termofílicos estão 

presentes em ambientes terresteres superficiais e em marinhos específicos, incluindo 

sistemas hidrotermais em áreas continentais e deep-sea vents (Takai & Horikoshi, 1999; 

(Ver Eecke et al., 2012) ou até mesmo em campos de plantação de arroz, que apesar de ser 

considerado um ambiente de baixa temperatura (15-30°C), experimentos de incubação em 

solos revelaram produções elevadas em temperaturas mais elevadas (até 60°C) indicando 

a presença de metanógenos termofílicos (Fey et al., 2001; Yao & Conrad, 2000a). O efeito 

da temperatura na geração de CH4 biogênico usando matéria orgânica fóssil como substrato 

permanece em grande parte não caracterizado. Do mesmo modo, poucos estudos 

abordaram a geração biogênica de dióxido de carbono (CO2) em folhelhos ricos em matéria 

orgânica. Além da importância do CH4 como recurso energético, a geração de CH4 e CO2 

através da biodegradação de folhelhos orgânicos pode ter um papel importante no ciclo de 

carbono a longo prazo e para as emissões geológicas de gases de efeito estufa. 

Na América do Sul, as bacias sedimentares cratônicas alojam amplas unidades de 

folhelhos paleozóicos ricos em matéria orgânica (Milani et al., 2007). No Brasil, as bacias do 

Paraná, Solimões e Parnaíba podem conter reservas recuperáveis de aproximadamente 245 

Tcf de gás em folhelhos (EIA/ARI, 2013). Isto sugere grande potencial das bacias 

sedimentares brasileiras para produção de gás natural, além de se destacarem como 

importantes reservatórios geológicos de carbono. Neste contexto, a Formação Irati na Bacia 
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do Paraná inclui folhelhos betuminosos (querogenio tipo I) de idade Permiana. Seu alto 

conteúdo de COT, que atinge até 23% e maturidade térmica variável, fortemente dependente 

da colocação de corpos magmáticos durante o Cretáceo (Araújo et al., 2000), indicam a 

formação como importante reservatório de carbono de escala regional e fonte potencial de 

hidrocarbonetos termogênicos e biogênicos. A Formação Irati atinge profundidades >3000 

(Araújo et al., 2000) e hospeda soleiras e diques da Província Magmática Serra Geral (Milani 

et al., 2007), que representa um dos maiores eventos magmáticos continentais já descritos 

no mundo. Estas condições atípicas promoveram a maturidade térmica variada da Formação 

Irati, variando desde zonas imaturas até zonas de supermaturação e geração de 

hidrocarbonetos termogênicos. 

Esta tese de doutoramento teve como objetivo o estudo da geração biogênica de CH4 

em folhelhos ricos em matéria orgânica, com destaque para a relação entre a temperatura e 

a taxa de produção de CH4 biogênico. Para tal, foram desenvolvidas experimentos de 

incubação em condições térmicas distintas (temperaturas de 20°C, 50°, 70° e 80°C) em 

folhelhos da Formação Irati com características variáveis (COT, maturidade térmica e 

composição química/mineralógica). No presente estudo o papel da temperatura na geração 

biogênica de CH4 (e CO2 como sub-produto) foi tratato levando em consideração que a 

temperatura pode ter um papel preponderante na ação de microrganismos metanogênicos 

e que mudanças térmicas bruscas podem interferir na sua eficiencia e/ou adaptação. 

Atendendo a isso, foram elaborados dois experimentos distintos; 1) avaliando como as 

temperaturas afetam a geração biogênica de CH4 e CO2 em sistemas não convencionais, 

como o caso de unidades de folhelhos, e 2) como os microrganismos metanogênicos 

respondem às mudanças de temperatura ao longo do soterramento natural da bacia. 

Além da Formação Irati, foram desenvolvidos experimentos de incubação com folhelhos 

orgânicos das formações Água de Madeiros e Vale das Fontes (Duarte & Soares, 2002; 

Duarte et al., 2012), idade Jurássico inferior, da Bacia Lusitânica em Portugal. Por se tratar 

de contexto geológico distinto em relação ao da Formação Irati, com baixa maturidade 

térmica (Ro 0,45%) e com matéria orgânica distinta (querogênio tipo II), torna-se um estudo 

comparativo importante para o entendimento de geração biogênica de CH4 e CO2 em bacias 

sedimentares. 
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CAPÍTULO II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2. PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL – PROJEÇÕES FUTURAS 

Com o intuito de promover um fornecimento de energia sustentável e acessível 

para todos, acesas discussões sobre o panorama energético mundial pelo World 

Energy Council têm ocorrido há quase um século. O último relatório da Administração 

de Energia dos EUA (U.S. EIA, 2017) projeta aumento do consumo mundial de energia 

de 28% até 2040 (Fig.1). O mesmo relatório prevê ainda aumento comercial de todas 

as fontes de combustíveis, com exceção do carvão, sendo que as energias renováveis 

devem ser a fonte com maior crescimento, aumentando em média 2.3%. Apesar das 

tentativas de diminuir a dependência de combustíveis fósseis, por questões 

ambientais relacionadas a sua exploração, a transição para uma energia totalmente 

limpa em termos de emissões de carbono para a atmosfera ainda está longe de ser 

uma realidade, atentando às projeções a médio prazo (2040). Tendo isso em mente, 

muitos autores apontam o gás natural como a principal opção na redução de gases 

efeito estufa por quantidade de energia produzida (Pacala et al., 2004; Melikoglu, 

2014). 

 

 

Figura 1. Consumo energético mundial por fonte de energia (1990-2040); Unidades em qBTU 
(quadrillion British Thermal Unit). Adaptado de International Energy Outlook 2017 (EIA/ARI). 
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 O desenvolvimento de técnicas de perfuração horizontal e fraturamento 

hidráulico permitiram o aproveitamento de reservas de gás natural em rochas de baixa 

permeabilidade, como o folhelho (shale gas) (Kuuskraa et al., 2011). Este fato 

revolucionou o mercado energético e transformou estas reservas não-convencionais 

no maior contribuinte (Fig. 2) ao aumento de produção de gás natural, sendo os EUA 

o país referência na sua exploração e produção (U.S. EIA, 2017). 

 

 

 

 

 

2.1. RESERVAS NÃO CONVENCIONAIS DE GÁS NATURAL 

De maneira geral, gás natural, representado principalmente por metano (CH4), 

de reservas não convencionais é produzido a partir de rochas tradicionalmente 

consideradas incapazes de expelir volumes comerciais de hidrocarbonetos devido à 

sua baixa permeabilidade natural. As acumulações convencionais produzem gás a 

partir de rochas porosas e permeáveis, tais como arenitos e calcários. Acumulações 

não convencionais, por outro lado, produzem volumes de gás a partir de arenitos e 

calcários pouco porosos (tight gas), de rochas de granulação fina como folhelhos 

(shale gas) ou de carvão mineral (coalbed methane) (Zalan, 2012). Os recursos de 

Figura 2. Projeções de produção de gás natural (tcf) nos 48 estados contíguos dos EUA (exceção de Alaska e 
Havaí). Adaptado de EIA (2017). 
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gás natural não convencional são geralmente encontrados em formações rochosas 

menos permeáveis, onde as acumulações de recursos são distribuídas sobre uma 

área maior do que o gás convencional (Shurr et al., 2002). 

Os EUA, representam hoje o principal país explorador e produtor de gás natural, 

sendo o shale gas (gás de folhelho) o grande responsável pelo aumento da oferta 

deste combustível fóssil na última década. Os avanços tecnológicos da indústria do 

petróleo e gás que viabilizaram a expansão da perfuração horizontal e fraturamento 

hidráulico (fracking) têm desbloqueado vastas reservas mundiais de gás de folhelho 

ao longo dos últimos anos. O cenário revolucionário e lucrativo do gás de folhelho nos 

EUA abriu precedente para debate global quanto ao desenvolvimento deste recurso 

fora do Estados Unidos. No mundo, as reservas de shale gas são extensas, mas 

número considerável de bacias sedimentares com reservas potenciais cujos recursos 

ainda não foram estimados podem mudar o total dos recursos e alterar o panorama 

energético mundial. Por agora, América do Norte (Canadá e EUA), América do Sul, 

norte de África, norte da Europa e Rússia completam a maior fatia das reservas 

conhecidas (Melikoglu, 2014).  

 

 

 

A experiência recente com shale gas nos Estados Unidos sugere que a 

recuperação econômica pode ser significativamente influenciada por fatores externos 

à geologia do depósito (Middleton et al., 2017). Fatores que podem ser considerados 

positivos e essenciais à produção deste tipo de gás nos Estados Unidos, podem não 

se aplicar em outros locais, como direitos de propriedade privada, disponibilidade de 

operadores independentes e de apoio de empreiteiros com experiência na área de 

QUADRO 1 – CONCEITO DE RECURSO 

Recursos tecnicamente recuperáveis representam os volumes de petróleo e gás natural que 

poderiam ser produzidos com a tecnologia atual, independentemente dos preços do petróleo e 

de gás natural e custos de produção. Por outro lado, recursos economicamente recuperáveis 

são recursos que podem ser produzidos em condições de mercado atuais. A recuperação 

econômica dos recursos de petróleo e gás dependem do custo de perfuração de poços, da 

quantidade de petróleo ou gás natural produzido a partir de um poço ao longo de sua vida útil e 

dos preços de mercado e custos de produção de petróleo e/ou gás (U.S. Energy Information 

Administration, 2015). 
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plataformas de perfuração adequados, existência de gasodutos e infraestrutura de 

transporte do recurso, bem como a disponibilidade de recursos hídricos para uso em 

fraturamento hidráulico (Middleton et al., 2017). 

No cenário atual, é importante lembrar que existem muitas limitações e barreiras 

a serem superados para que o potencial de geração/armazenamento de CH4 em 

folhelhos possam ser convertidos em energia de baixo custo e economicamente 

recuperável. É essencial um estudo detalhado e considerar como condições 

geológicas, geográficas, econômicas e ambientais podem se aplicar num contexto 

mundial, especialmente em relação à experiência dos Estados Unidos (U.S. 

Department of Energy, 2009). 

 

2.1.1. SHALE GAS – POTENCIAL NO BRASIL 

Apesar da ampla distribuição de folhelhos orgânicos nas bacias intracratônicas 

brasileiras (sinéclises), poucos trabalhos foram publicados até ao momento 

caracterizando estes possíveis reservatórios não convencionais de gás natural. 

Em 2013, a Energy Information Administration (EIA) publicou o primeiro relatório 

avaliando o potencial de recursos de Shale Gas de três bacias terrestres do Brasil 

(Paraná, Solimões e Amazonas). Estas bacias possuem níveis de shale que podem 

ser encarados como potenciais geradores/armazenadores não convencionais de gás 

natural e comercialmente produtivos. Nessa avaliação são consideradas, no total, 11 

bacias sedimentares brasileiras: Paraná, Solimões, Amazonas, Potiguar, Parnaíba, 

Parecis, Recôncavo, Sergipe-Alagoas, São Francisco e Taubaté (Fig.3) estimando um 

total de 1.279Tcf de gás acumulado. As bacias do Paraná, Solimões e Amazonas, as 

bacias principais, totalizam cerca de 245Tcf de recursos tecnicamente recuperáveis 

de shale (EIA/ARI, 2013). 

Apesar do potencial geológico promissor à exploração de shale gas no Brasil, os 

estudos de previsão de mercado, tanto levado a cabo pela EIA como pela ANP, limita 

a análise do potencial das bacias nacionais como reservatório de gás não 

convencional, à origem termogênica de CH4. No entanto, existe uma porção, tanto ou 

mais importante, de metano gerado a partir da biodegradação de matéria orgânica 

presente nas camadas de folhelhos - o metano biogênico (Shurr et al., 2002). 
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Neste cenário, reservas potenciais que hoje são desconsideradas devido à baixa 

maturação térmica dos folhelhos, parâmetro essencial à geração de gás termogênico, 

poderiam ser contabilizadas como potenciais à geração de biogênico, podendo 

aumentar consideravelmente as reservas mundiais (e nacionais) de 

produção/exploração deste recurso não convencional (Shurr et al., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bacias sedimentares (em amarelo) com potencial geológico para exploração de gás de 
folhelho no Brasil, segundo avaliação da EIA (2013). Modificado de EIA (2013). 
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2.2. METANO BIOGÊNICO 

O metano (CH4) é o principal componente das reservas de gás natural. A geração 

de CH4 é dominada por dois processos principais (Wuebbles et al., 2002): (i) metano 

gerado por bactérias metanogênicas - archaea, conhecido como metano biogênico e 

(ii) metano gerado durante a decomposição termicamente ativada de moléculas 

orgânicas maiores - o metano termogênico. 

A biodegradação de matéria orgânica implica na cooperação de diversas 

comunidades de micro-organismos degradadores de hidrocarbonetos, tais como 

bactérias fermentadoras e archaeas metanogênicas, cuja simbiose resulta na geração 

de CH4 biogênico (Colosimo et al., 2016). 

O metano biogênico em subsuperfície é gerado preferencialmente por duas vias 

metabólicas: redução de CO2 (Eq. 1) ou fermentação de acetato (Eq. 2) (Rice, 1993), 

ainda que outros compostos de substrato possam ser usados como fonte, tais como 

ácido metanoico, álcool, amidas metiladas e sulfetos (Zinder, 1993). 

 

Equação 1: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

Equação 2: CH3COOH → CH4 + CO2 

 

A determinação da origem do metano como termogênica e/ou biogênica pode 

ser feita através da análise de isótopos estáveis de carbono (δ13C) e hidrogênio (δD) 

combinada com a abundância relativa de metano a outros hidrocarbonetos gasosos 

(Fig. 4) (Whiticar, 1999). De uma forma geral, o CH4 termogênico é geralmente 

enriquecido em 13C em relação ao CH4 biogênico. Os valores de δ13CCH4 e de δDCH4 

do gás termogênico variam, aproximadamente, de -50 ‰ até -20 ‰ e -275 ‰ até -100 

‰, respectivamente. Por outro lado, para o metano de origem biogênica, os valores 

de δ13CCH4 e de δDCH4 variam, aproximadamente, de – 110‰ até – 50‰ e – 400‰ até 

– 150‰, respectivamente (Fig. 4) (Whiticar, 1999). 

Estas características isotópicas do gás constituem um ponto de partida 

importante para o estabelecimento da origem do metano na natureza, mas não são 

determinantes, já que existem várias condições que podem modificar as 

características isotópicas do CH4 por meio de fracionamento e, consequentemente os 
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cenários interpretativos (Kotelnikova, 2002; Martini et al., 2003) podem depender de 

fatores como temperatura, disponibilidade de carbono na matéria orgânica percursora 

da biodegradação, migração e oxidação do gás ou até mesmo da via metabólica 

utilizada pelos micro-organismos metanogênicos (Whiticar, 1999). Além disso, grande 

parte dos ambientes propícios à biodegradação da matéria orgânica e geração de 

metano biogênico podem apresentar contexto geológico com condições de 

temperatura para a geração de metano termogênico. Nestes casos, é comum ocorrer 

a mistura de gases de ambas as origens, provocando miscibilidade nos dados 

isotópicos e dificuldade na discriminação de ambas as origens (Martini, et al., 1996; 

Martini, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diagrama de classificação de CH4 termogênico e biogênico por combinação de 

δ13CCH4 em PDB e δ13DCH4 em (VSMOW). Modificado de Whiticar (1999). 
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Quando se considera a geração biogênica de gases em sistemas naturais de 

petróleo e gás, a geração de CH4 pode ocorrer por biodegradação direta da matéria 

orgânica – metano biogênico primário, ou pode ocorrer a partir da biodegradação de 

petróleo – metano biogênico secundário. A assinatura isotópica do metano (δ¹³CCH4) 

é geralmente considerada um fator importante no reconhecimento de origem do gás 

natural (Rice, 1993; Whiticar, 1999). A presença de metano com δ13C abaixo de -50 

‰ e a baixa prevalência de hidrocarbonetos de cadeia mais longa (> 98% de CH4) 

são comumente indicadores de gás biogênico primário (Schoell, 1980; Rice, 1993; 

Whiticar, 1999). No entanto, quando o CH4 possui δ¹³CCH4 entre -55 ‰ e -35 ‰ 

associado com dióxido de carbono (CO2) com valores de δ¹³CCO2 pesado (-10‰ a 30 

‰), sugere-se a presença de CH4 de origem biogênica secundária (Milkov, 2011; Katz, 

2011). 

Se por um lado as acumulações de CH4 constituem importantes fontes de 

energia em todo o mundo, por outro é apontado com um dos principais gases de efeito 

estufa, em conjunto com o dióxido de carbono (CO2). Assim, compreender e 

quantificar as fontes de CH4 e CO2 biogênicos em ambientes sedimentares revela-se 

fundamental para estudos de mudanças climáticas, ciclos biogeoquímicos e 

acumulações de gás natural como recurso energético. 

 

2.2.1. REQUISITOS DO MEIO PARA GERAÇÃO BIOGÊNICA DE CH4 

Hidrocarbonetos gasosos de origem biogênica (predominantemente compostos 

por metano ≥ 99%) são gerados como consequência direta da atividade microbiana e 

são normalmente gerados a baixa profundidade, até algumas dezenas de metros de 

acordo com Parkes et al. (1990).  

A metanogênese que ocorre por ação biológica é um tipo de respiração 

anaeróbica em que um composto de carbono (como o CO2) funciona como receptor 

de elétrons. Termodinamicamente, a metanogênese ocorrerá somente quando 

receptores de elétrons mais favoráveis estão ausentes e, por isso, o processo 

prevalece na ausência de sulfatos, nitratos, metais oxidados e, em especial, de 

oxigênio. Assim, a geração biogênica de CH4 depende de condições anaeróbicas, mas 

também de espaço, substrato e ambientes com baixo teor de sulfato (Zinder, 1993; 
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Kotelnikova, 2002) e da temperatura do ambiente (Nozhevnikova et al., 2001; Pap et 

al., 2015). 

Posto isto, a geração de CH4 biogênico pode ocorrer em uma variedade de 

hábitats anaeróbios, incluindo sedimentos marinhos e/ou fluviais, arrozais, 

biorreatores e digestores de lodo de esgoto, aterros sanitários, trato digestivo dos 

animais, e até em fontes hidrotermais (Stafford et al., 1980, Miller et al., 1988; Takai & 

Horikoshi, 1999; Ting et al., 2007; Ver-Eecke et al., 2012). Na maioria destes habitats, 

o ecossistema é anaeróbio e a metanogênese representa o passo final na 

decomposição da matéria orgânica. No entanto, em hábitats como os de fontes 

hidrotermais, os substratos disponíveis às bactérias metanogênicas são na sua 

maioria compostos de H2 e CO2, de origem inorgânica. Em cenários como estes, 

grande parte do metano gerado é reoxidado do CO2 ou fica sequestrado em hidratos 

de metano (Campbell, 2006). 

Dependendo da comunidade metanogênica presente em determinado ambiente, 

os requisitos para alcançar a taxa máxima de produção de metano biogênico também 

variam. Em relação ao substrato, algumas espécies microbianas utilizam H2 e CO2 

como substrato e são denominadas hidrogenotróficas, pois consomem hidrogênio 

durante o metabolismo; bactérias acetogênicas são responsáveis pela conversão de 

muitos dos compostos orgânicos produzidos pelos micro-organismos acidogênicos 

em acetato e constituem a população preferencial em biodigestores, onde cerca de 

70% da produção de CH4 nos reatores ocorre por consumo de acetato (Liu et al., 2008; 

Westerholm et al., 2016). 

A competição com outros grupos de micro-organismos pode ser outro fator 

limitante para a geração de metano biogênico. Estudos sugerem que archaeas 

metanogênicas e bactérias redutoras de sulfato (SBR) são mutuamente exclusivas 

devido à competição por substratos de carbono (Choi et al., 1991; McCartney & 

Oleszkiewicz, et al., 1993; Dar et al., 2008). Na ausência de sulfato, as SRB podem 

desempenhar um papel na quebra da matéria orgânica em substratos metanogênicos 

(Raskin et al., 1996). No entanto, os dois processos podem ocorrer simultaneamente, 

dependendo das condições redox e disponibilidade de substratos. Nesse caso, o 

domínio de uma determinada classe de micro-organismos depende de muitos fatores, 

como a concentração de H2, que também controlam a produção e oxidação de CH4 

em condições anaeróbicas. 
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Geração biogênica de CH4 depende da biodisponibilidade de matéria orgânica 

(MO) facilmente degradável. Em contextos de bacia sedimentares, o aumento da 

profundidade inviabilizaria os compostos orgânicos à biodegradação devido à 

limitação da vida provocada pelo aumento da temperatura (Wellsbury, 1997; Head, 

2003; Strapoc, 2010; Robbins et al., 2016).  

Ainda que maioria das espécies metanogênicas conhecidas sejam mesófilas, ou 

seja, a temperatura ambiente proporciona as melhores condições de vida, existem 

também espécies que se desenvolvem melhor a altas temperaturas – hipertermófilas 

– e também a temperaturas mais baixas – psicrófilas (Kotelnikova, 2002; Levén et al., 

2007). A produção biogênica de CH4 é comum em depósitos de folhelhos orgânicos a 

temperaturas inferiores a 80°C (Jin, 2010; Pfeiffer, 2010), mantendo correlação 

positiva com a profundidade na maioria das bacias sedimentares (McIntosh, 2008; 

Martini, 2008; Golding, 2013). A relação entre metanogênese e profundidade não é 

controlada apenas pela temperatura, mas também depende da recarga de água 

subterrânea natural que favorece a metanogênese pelo transporte de micro-

organismos para reservatórios ricos em compostos orgânicos e proporciona a 

umidade necessária para a atividade microbiana, bem como diminuição da salinidade 

(Martini et al., 1996; McIntosh, 2008; Strapoc, 2010; Zhang, 2012; Jones, 2013). 

Identificar a influência relativa de cada um dos fatores acima citados em 

determinada acumulação de metano pode ser um desafio. No entanto, é necessário 

para a compreensão dos processos biogeoquímicos de formação de CH4, do seu fluxo 

para atmosfera assim como para a ecologia de micro-organismos no subsolo. 

 

2.2.2. IMPORTÂNCIA DA TEMPERATURA NA GERAÇÃO BIOGÊNICA 

DE CH4 

A biodegradação da matéria orgânica e geração de CH4 biogênico associado ao 

processo de metanogênese pode ocorrer em qualquer ambiente com disponibilidade 

de substrato orgânico e em condições anóxicas. Como já descrito, a comunidade 

microbiana depende de condições ambientais específicas e a temperatura representa 

um dos parâmetros mais importantes à adaptação microbiana, pois influencia 
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fortemente na seleção e desempenho dos micróbios metanogênicos (Nozhevnikova 

et al., 2001; Pap et al., 2015). 

Em ambientes de clima temperado ou polar, como regiões de permafrost, ou em 

sedimentos de lagos profundos, a biodegradação de compostos orgânicos e 

consequente geração de CH4 ocorre pela ação de metanógenos psicrófilos, eficientes 

em temperaturas próximas a 25°C e limitados a temperaturas até 40°C (Dunfield et 

al., 1993; Nozhevnikova et al., 2001). Já a metanogênese em resíduos sólidos, como 

aquela que acontece em aterros sanitários ou biodigestores, ocorre preferencialmente 

em condições termófilas, 50°C a 60°C, sendo limitada a 70°C (Song et al., 2004; Chae 

et al., 2008). Em ambientes profundos de maior temperatura, como a biodegradação 

de petróleo em reservatórios convencionais, a maioria dos micro-organismos são 

hipertermófilos e o processo de biodegradação ocorre a alta temperatura, 70°C (Zekri 

et al., 2005). 

Dada a influência da temperatura na adaptação da comunidade metanogênica e 

na consequente metanogênese, é importante entender como a temperatura pode 

influenciar a geração de metano biogênico em unidades sedimentares ricas em 

matéria orgânica e de que forma o ambiente pode ter influenciado na seleção de 

micro-organismos em contextos de bacias sedimentares, onde a temperatura pode 

variar consideravelmente ao longo da evolução e soterramento da bacia. 

 

2.2.3. SISTEMA  BIOGÊNICO DE CH4  

A geração de gás biogênico não convencional pode ocorrer em dois sistemas 

separados. O sistema de geração precoce caracteriza a geração de gás logo após a 

deposição da matéria orgânica, com sedimentos ainda inconsolidados. Se reunidas 

condições anóxicas, a decomposição de matéria orgânica se inicia e 

consequentemente a ação de micróbios metanogênicos. Por outro lado, se a 

metanogênese acontece em um intervalo de tempo grande após a deposição do 

sedimento, como é comum em reservatório de petróleo ou folhelhos (sedimentos 

consolidados por soterramento), é designado como sistema de geração tardia.  

A ação de micro-organismos em sistemas precoces de geração biogênica de 

CH4 comumente deixam impressões na matriz mineral que acompanham o seu 
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desenvolvimento, quer por precipitação de minerais bio-induzidos como por assinatura 

isotópica (Whiticar, 1999). 

2.3. A FORMAÇÃO IRATI COMO UNIDADE GERADORA DE 

HIDROCARBONETOS – BACIA DO PARANÁ 

A Bacia do Paraná é uma extensa bacia intracratônica (do tipo sinéclise) 

desenvolvida em crosta continental e preenchida por rochas sedimentares e 

vulcânicas. Localizada na América do Sul, a referida bacia ocupa uma área de 

1.400.000 km2, estendendo-se pelo Brasil (1.100.000 km2), metade oriental do 

Paraguai, metade ocidental do Uruguai e na região ocidental da Argentina, onde é 

designada Bacia Chaco-Paraná (Zalán, 1990b). A formação da Bacia do Paraná teve 

início há aproximadamente 400 milhões de anos, no Siluriano, no interior cratônico do 

Gondwana, como resultado da flexura litosférica por sobrecarga, associada a 

cinturões colisonais (Gondwanides), gerados pela convergência entre o Gondwana e 

a litosfera oceânica do Panthalassa durante o Fanerozóico (Milani, 1997). A sua 

formação culmina com vulcanismo intenso no início do Cretáceco – magmatismo 

Serra Geral, que define a maior manifestação ígnea não oceânica durante o 

Fanerozóico, representada por uma espessa cobertura de derrames – Formação 

Serra Geral, sills e uma rede intrincada de diques que cortam o extenso pacote 

sedimentar da bacia (Araújo, 2000). 

O intenso magmatismo Cretáceo afetou fortemente a evolução térmica da Bacia 

do Paraná bem como a geração de hidrocarbonetos, em rochas geradoras da 

Formação Irati (Permiano), resultando em sistema petrolífero atípico (Araújo, 2000), 

proporcionando um ambiente térmico suficiente para a geração de petróleo leve e gás 

na borda atual da bacia (Nomura et al., 2014). O sistema petrolífero Irati-Pirambóia é 

caracterizado por processos sincrônicos de geração e migração de petróleo durante 

o evento magmático Serra Geral (138-127Ma), diferenciando-se de sistemas de outras 

bacias convencionais onde a maturação térmica é controlada pelo soterramento 

(Tissot & Welte, 1984). Além da sua maturação térmica atípica, a Formação Irati tem 

uma particularidade interessante já que ao mesmo tempo que se caracteriza como 

rocha geradora desse sistema convencional de hidrocarbonetos, é também um 
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sistema petrolífero não convencional, devido à ocorrência de folhelhos betuminosos 

(Nicolini et al., 2011) e gás natural (Bertassoli Jr et al., 2016). 

Os folhelhos betuminosos da Formação Irati caracterizam-se pela cor escura, 

ricos em matéria orgânica, podendo conter localmente restos de peixes, répteis e 

troncos silicificados. Do ponto de vista litológico, a Formação Irati varia de acordo com 

a sua posição relativamente ao Arco Ponta Grossa. A norte do arco, ocorre uma 

intercalação de folhelhos orgânicos com os níveis calcários (Membro Assistência), 

enquanto a sul do arco a Formação Irati ocorre exclusivamente como folhelho orgânico 

(Membro Taquaral). Ainda assim, a espessura da Formação Irati, como um todo, varia 

de 5 a 10 m nas margens da bacia e pode atingir até 70 m no depocentro (Hachiro, 

1996). A matéria orgânica é representada por querogênio do tipo I, com índice de 

hidrogênio elevado, e o teor de carbono orgânico varia entre 8 e 13%, com picos de 

até 24% (Milani, 2007; EIA/ARI, 2013). 

 

2.3.1. EVIDÊNCIAS DE GERAÇÃO DE CH4 BIOGÊNICO NA FORMAÇÃO 

IRATI 

Apesar da sua composição litológica variar ao longo da bacia, em termos gerais, 

a Formação Irati é composta por folhelhos betuminosos, siltitos, dolomitos e calcários 

(Milani, 2007). É subdividida em duas unidades estratigráficas, denominadas 

membros Assistência e Taquaral (Hachiro et al., 1993). O Membro Taquaral, base da 

sedimentação Permiana, é composta por folhelho betuminoso, sotoposta ao Membro 

Assistência que aflora apenas na região norte do arco de Ponta Grossa. O Membro 

Assistência é composto por intercalação rítmica de dolomito e folhelho, com níveis ou 

camadas cuja espessura varia de milímetros a centímetros. Pontualmente, é 

reconhecida a presença de pirita em ambos os membros. 

A presença exclusiva dos níveis carbonáticos a norte do Arco Ponta Grossa foi 

durante vários anos atribuída a presença de níveis de estromatólitos na borda da bacia 

que serviriam como fonte do carbonato do Membro Assistência (Suguio et al., 1985) 

teoria que ainda hoje é considerada por alguns autores (Rohn et al., 2015). No entanto, 

trabalho recente relaciona a precipitação dos níveis dolomíticos do Membro 

Assistência com ação microbial (Calça et al., 2016). Para estes autores, a 
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dolomitização precoce no início da digênese foi fortemente influenciada pela presença 

de EPS (Extracelular Polymeric Substances) como fonte precursora de Ca2+ e Mg2+ 

ao ambiente. Os autores reconhecem ainda a participação de SBR (sulfate-reducing 

bacteria) nos estágios de decomposição microbial, que seriam responsáveis pela 

precipitação de pequenos cristais de pirita. Estudo desenvolvido por Méndez-Duque 

(2012) na Formação Teresina, unidade representante do final do Permiano na Bacia 

do Paraná, reconheceu a existência de estruturas orgânicas extremamente bem 

preservadas de EPS. Para a autora, a presença de níveis dolomíticos estariam 

também intimamente relacionados com bio-indução, onde os biofilmes 

corresponderiam a finas lâminas de calcita-dolomita precipitadas. 

Próximo ao munícipio de Paraisolândia, Estado de São Paulo, ocorrem 

estruturas sedimentares na forma de domos alinhados (com direção NE-SW) 

interpretados como estruturas do tipo seep (Matos et al., 2017; Warren et al., 2017). 

Seeps são estruturas que resultam da migração de hidrocarbonetos até a superfície, 

em locais designados como cold seeps no fundo oceânico (Boetius et al., 2013), que 

precipitam na forma de domos microbialíticos carbonatados, durante a oxidação de 

metano e redução de sulfato (Boetius et al., 2000). A gênese de estruturas 

sedimentares e sua preservação em seeps tem sido objeto de discussão (Peckmann 

et al., 2001; Peckmann et al., 2004). Estudo detalhado dessas estruturas na Formação 

Irati, desenvolvido por Warren et al. (2017) aponta para uma origem biogênica do gás 

metano, tendo em conta a assinatura isotópica dos carbonatos, típica de atividade 

metanogênica, assim como presença de material microbial - EPS -  e pirita framboidal, 

característica de ação de SBR (Campbell et al., 2001; Cavalazzi et al., 2012). 

Estruturas semelhantes foram encontradas nas Formações Serra Alta e Teresina 

(Matos et al., 2012) unidades que também compõem a sucessão permiana da Bacia 

do Paraná. 

Warren et al. (2017) desenvolveu um estudo geoquímico dos depósitos 

carbonáticos da Formação Irati interpretados como seeps. A assinatura isotópica dos 

carbonatos revelou valores de δ13C médios em torno de -2.4‰ e δ18O de -6.8‰ 

(ambos em VPDB), sugestivos de atividade metanogênica (Campbell, 2006). Valores 

semelhantes foram obtidos para os depósitos interpretados como seeps na Formação 

Serra Alta, com δ13C próximos de -7‰ e δ18O variando entre -1.6‰ e -5.9‰ (Matos 

et al., 2017). 
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Estudo detalhado desenvolvido por Faure et al. (1999), que trata da geoquímica 

de folhelhos permianos que ocorrem em bacias do sudoeste do Gondwana, como é o 

caso da Bacia do Paraná, sugere ambiente de floração (bloom) microbial devido aos 

valores de δ13C anomalamente enriquecidos (superiores a -17,6‰) no topo da 

Formação Irati e das formações Whitehill e Black Rock, da Bacia Main Karoo e 

Falkland Island, respetivamente. Resultados similares de assinatura isotópica em 

unidades permianas das bacias de Sydney e Bowen, na Austrália, colocam estas 

formações na posição de maior manifestação microbial preservada na Terra 

(~5.000.000 km2), tratando este ambiente microbial como um episódio de grande 

escala e não apenas limitado à Bacia do Paraná. 

Um dos aspectos mais controversos da história geológica da Bacia do Paraná 

diz respeito ao ambiente de sedimentação da Formação Irati. O ambiente de 

deposição foi descrito como marinho-transicional, tendo por base biomarcadores 

(Mello et al., 1993; Triguis et al., 1996), enquanto outros estudos sugerem condições 

lacustres (Corrêa da Silva et al., 1985; Faure et al., 1999). A precipitação de dolomita, 

que predomina nas rochas carbonáticas da Formação Irati, ocorre tipicamente quando 

águas meteóricas ricas em carbono inorgânico dissolvido se misturam como águas 

profundas ricas em Mg (Banerjee, 2016). No entanto, como proposto por (Calça et al., 

2016) a dolomita precipitada na Formação Irati parece resultar da bio-indução 

originada pela simbiose de diversos micro-organismos, tais como cianobactérias 

(EPS), SBR e archaeas metanogênicas. Com a circulação da água e o abastecimento 

constante de água de superfície, as bactérias que fariam parte desta comunidade 

microbial teriam papel preponderante na geração biogênica de metano, sua oxidação 

e possível precipitação da dolomita (Calça et al., 2016). O papel da água na geração 

e acumulação de hidrocarbonetos tem sido amplamente estudado, principalmente 

devido ao crescente interesse na exploração de petróleo e gás a partir de níveis 

orgânicos de folhelhos (Lewan, 1997; Carr et al., 2009; Lewan et al., 2011). Se por um 

lado a presença de água parece induzir o craqueamento térmico da matéria orgânica 

e influenciar positivamente a geração e a expulsão de petróleo (Lewan, 1997), por 

outro a água pode ter papel importante na biodegradação de matéria orgânica e/ou 

petróleo. Assim, a água atua como variável importante na geração de metano 

biogênico em folhelhos orgânicos como os da Formação Irati, tanto pelo transporte de 

micro-organismos e diminuição da salinidade, como também pelo fornecimento de 
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nutrientes necessários para o crescimento microbiano (Martini et al., 1996; McIntosh, 

2008; Strapoc, 2010; Jones, 2013). 

Estudos recentes sugerem que a biodisponibilidade do material orgânico diminui 

com o aumento da maturidade térmica de sedimentos, na medida em que reduz a 

fração de porções biodegradáveis (Papendick et al., 2011; Robbins et al., 2016). 

A maturidade térmica dos folhelhos da Formação Irati é altamente variável 

(imatura a supermatura) e para maioria dos estudos, os episódios de geração de 

hidrocarbonetos está relacionada ao magmatismo da Serra Geral (Araújo, 2000; 

Nomura, 2014; Teixeira, 2014). No entanto, outros estudos sugerem a existência de 

um sistema de hidrocarbonetos já no Permiano (Mateus et al., 2014; Matos et al., 

2017), por combinação de gradiente geotérmico e eventos hidrotermais. Desta forma, 

a previsão da geração de hidrocarbonetos na citada formação é ainda desafiadora. 

Relativamente à maturidade térmica, valores de reflectância de vitrinita em 

amostras de folhelho da Formação de Irati, revelam valores variando entre 0,44% e 

1,29% (Souza et al., 2008). Próximo a intrusivas, o poder refletor das vitrintas atingem 

até 2% (Araújo, 2000). Estudos de inclusões fluidas em veios carbonáticos e silicosos 

que ocorrem nas unidades permianas da Bacia do Paraná indicam paleotemperaturas 

entre 90 e 140ºC (Nomura et al., 2014; Teixeira et al., submetido), que seriam 

compatíves com maturidade térmica suficiente para geração de hidrocarbonetos 

líquidos e gasosos. 

Estudo desenvolvido por Bertassoli Jr. et al. (2016) avaliou o potencial de 

geração de CH4 biogênico por folhelhos da Formação Irati. Este estudo simulou 

condições ambientais e geológicas que afetam o metabolismo metanogênico e 

concluiu que a Formação de Irati possui elevado potencial para a geração deste tipo 

de metano. Além disso, Bertassoli Jr. et al. (2016) demonstra correlação negativa 

entre a geração de metano biogênico e o teor de carbono orgânico total (COT) para a 

Formação Irati, sugerindo que outros fatores limitantes, como acessibilidade de micro-

organismos metanogênicos ou umidade, poderiam desempenhar papel na geração 

biogênica de CH4. 
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2.4. MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS DO ESTUDO 

Como descrito na literatura, muitas questões relacionadas com a geração 

biogênica de metano em folhelhos ricos em matéria orgânica, se encontram ainda sem 

resposta. 

Apesar de inúmeros autores já mencionarem a possibilidade da presença de 

quantidade significativa de CH4 biogênico em acumulações de gás natural, tanto 

gerado por sistema biogênico precoce como tardio, outros autores sugerem que 

sistemas termogênicos são responsáveis pela formação das acumulações comerciais 

de gás natural em bacias sedimentares, sendo a parcela biogênica pouco significativa. 

No entanto, a prevalência de certa via de geração de CH4 ou coexistência de sistemas 

biogênico e termogênico em bacias sedimentares tem a temperatura como fator 

crucial a ser analisado, já que bactérias hipertermófilas podem ocupar ambientes com 

temperaturas suficientes para geração de CH4 termogênico. 

Folhelhos orgânicos de bacias sedimentares passam por processos de evolução 

térmica complexos, tanto por soterramento como por ocorrência de eventos tectônicos 

e magmáticos, que provocam alterações significativas e pontuais no ambiente térmico. 

Neste contexto, este trabalho visa responder a questões relacionas com o efeito 

da temperatura na geração biogênica de CH4 e CO2 em folhelhos ricos em matéria 

orgânica. A evolução térmica atípica da Bacia do Paraná torna a Formação Irati um 

interessante alvo de estudo. Por outro lado, as formações Água de Madeiros e Vale 

das Fontes da Bacia Lusitânica (Portugal) apresentam folhelhos com baixa 

maturidade térmica, controlada por soterramento. Neste estudo, a avaliação da 

geração de CH4 e CO2 biogênicos considera o efeito da temperatura e da composição 

dos folhelhos nas taxas de geração de CH4 e CO2. Os objetivos do trabalho incluem: 

 

a) Realizar experimentos de incubação para avaliar taxas de geração de CH4 e 

CO2 sob temperatura crescente no sentido de reconhecer como as condições 

naturais de soterramento podem afetar a metanogênese – sistema biogênico 

precoce; 

b) Entender como a temperatura influencia na geração biogênica de gases em 

contexto de bacia sedimentares através da realização de testes de incubação 

em diferentes temperaturas – sistema biogênico tardio;  



 

33 CAPITULO II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

c) Reconhecer a influência de compostos elementares maiores (S, Fe e Ca) na 

geração biogênica de CH4 e CO2; 

 

 

Os capítulos que se seguem descrevem os métodos empregados, resultados, 

bem como discussões pertinentes e conclusões obtidas ao longo da pesquisa. 

. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3. MATERIAIS E METODOS 

3.1. COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

As amostras de rocha foram coletadas em quatro afloramentos da 

Formação Irati em pedreiras e afloramentos ao longo de estradas. Seis amostras 

foram coletadas na borda leste da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo, a 

norte do arco de Ponta Grossa e quatro amostras foram coletadas no Estado do 

Paraná, representantes da Formação Irati a sul do arco de Ponta Grossa (Fig.5). 

As superfícies dos afloramentos foram limpas para amostragem a fim de evitar 

zonas degradadas e alteradas. Aproximadamente 500 g de cada amostra de 

shale foram secas a temperaturas inferiores a 40ºC para evitar mudanças nos 

componentes orgânicos. Após a secagem, as amostras foram trituradas em 

prensa e peneiradas para adquirir a fração de tamanho de grão inferior a 0,25 

mm. Esta fração foi utilizada para análise de carbono orgânico total (COT), 

fluorescência de raio-x e experimentos de incubação. 
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3.2. ANÁLISE DE COT E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

Cerca de 10 g de cada amostra com tamanho de grão inferior a 0,25 mm 

foram separadas para análise de COT. Para isso, as amostras foram atacadas 

com ácido clorídrico 10% para eliminação do carbonato. A quantificação de COT 

foi conduzida em um Analisador Perkin Elmer 2400 CHN, na Central Analítica do 

Instituto de Química da USP. 

Todas as amostras utilizadas para os testes de incubação foram 

submetidas a análise de fluorescência de raios-x para determinação de teores 

Figura 5. Localização da Bacia do 

Paraná na plataforma Sul Americana 

(A); B) área de exposição da 

sequencia permiana da Bacia do 

Paraná no Brazil C) Secção 

estratigráfica simplificada do sistema 

petrolífero Irati-Pirambóia 

As estrelas representam pontos de 

amostragem; 

Adaptado de Calça, 2014 
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de elementos maiores. Isto teve como objetivo avaliar se a variação 

composicional pode afetar a metanogênese. Após os experimentos de 

incubação (item 3.3), as amostras foram retiradas de frascos e secas em estufa 

durante 24h a 40°C e re-submetida a análise de fluorescência de raios-X. 

As análises de fluorescência de raios-X foram realizadas com analisador 

portátil de raio-X FRX (S1 Titan Model 600). 

 

3.3. EXPERIMENTOS DE INCUBAÇÃO 

Foram desenvolvidos experimentos de incubação para avaliar a influência 

da temperatura na geração biogênica de metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2) em ambiente controlado. Os experimentos foram realizados sob 

temperaturas de 22°C, 50°C, 70°C e 80°C para simular condições superficiais e 

em profundidade. As amostras de folhelho pulverizadas (<0,25mm) foram 

divididas em triplicatas de 15 g cada e dispostas em frascos de vidro (100 ml) 

com 20 ml de água deionizada. Os frascos foram então selados com rolhas 

butílicas e lacres de alumínio. Os frascos foram evacuados e preenchidos com 

N2 para simular condições anóxicas, essenciais a atuação de metanogênicas. 

No decorrer dos experimentos, os vials foram armazenados protegidos da luz 

evitando agitação para não comprometer a comunidade (Dannenberg, et al., 

1997). A amostragem de gás para analisar as concentrações de CH4 e CO2 foi 

realizada por meio da injeção de 3ml de N2 no interior dos vials e posterior 

retirada de igual volume, de forma a garantir a constância de volume de gás 

dentro dos frascos. A concentração dos gases foi medida sete vezes por cada 

temperatura de incubação. As amostras foram mantidas por aproximadamente 

30 dias a cada temperatura. 

O cálculo das concentrações de CH4 e CO2 incluiu fatores de diluição 

devido à re-injeção de nitrogênio durante a amostragem de gás. As 

concentrações de CH4 e CO2 foram determinadas utilizando cromatografia de 

gás em cromatógrafo Thermo-Scientific Trace 1310 (GC) com detector de 

ionização de chama (FID) com metanizador acoplado. A calibração do 

equipamento foi feita utilizando injeção de três padrões sintéticos com diferentes 
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concentrações de CH4 e CO2. O primeiro padrão foi de 1,519 ppm de CH4 e 

300,6 ppm de CO2. O segundo foi de 3,048 ppm de CH4 e 2514,0 ppm de CO2 e 

o terceiro 50,590 ppm de CH4 e 6007,0 ppm de CO2. A injeção dos padrões para 

calibração foi feita no início e no final de cada medida para garantir a 

confiabilidade de dados, com o valor de R2 entre 0.9999 e 1.0000 para todas as 

análises realizadas. 

Dois experimentos independentes foram realizados para avaliar a 

influência da temperatura na produção biológica de CH4 e CO2. Em um primeiro 

experimento, as amostras foram incubadas em temperaturas específicas para 

avaliar as taxas de geração de CH4 e CO2 biogênicos. Para isso, três amostras 

de folhelho (NA02, PR05 e PT01) e uma amostra de calcário com petróleo (IP01) 

foram incubadas em triplicata a temperaturas de 22°C, 50°C, 70°C e 80°C. O 

controle de temperatura foi feito armazenando os vials em estufa digital. As taxas 

de produção de CH4 e CO2 sob cada temperatura foram avaliadas por cerca de 

30 dias. No segundo experimento, as taxas de produção de CH4 e CO2 foram 

avaliadas sob aumento progressivo de temperatura. Este experimento teve como 

objetivo simular condições de aquecimento progressivo, análogas ao 

soterramento ou efeito térmico de corpos ígneos. Assim, a geração de CH4 e 

CO2 ocorreu sob alteração térmica progressiva de substratos. As amostras foram 

incubadas à temperatura ambiente (22°C) e sujeitas a uma mudança de 

temperatura após 30 dias, sem alterações no ambiente de microcosmos, ou seja, 

sem adição ou troca de amostras ou renovação da atmosfera dos vials 

(headspace). A estabilidade das diferentes temperaturas foi igualmente 

garantida com o uso de estufa com controle digital de temperatura. 

 

3.4. ANÁLISE DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE CARBONO EM CH4 E 

CO2 

Após o término dos experimentos, amostras de headspace foram coletadas 

e armazenadas em Exetainers (marca Labco) previamente evacuados para 

análises de isótopos estáveis de carbono (δ13C) de CH4 e CO2. Devido à reduzida 
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quantidade de amostra, as análises foram desenvolvidas no laboratório de 

isótopos estáveis da UCDavis – Califórnia. 

As proporções de isótopos estáveis de carbono (δ13C) em CH4 e CO2 foram 

medidas usando espectrômetro de massa de razão isotópica ThermoScientific 

Delta V Plus – EA-IRMS acoplado a um concentrador automatizado de gás 

(Thermo-Scientific PreCon), que permite a análise em volume reduzido de 

amostra. Os valores finais de δ13C foram entregues expressos em relação aos 

padrões internacionais V-PDB (Vienna PeeDee Belemnite). 

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO DE BIOFILME E MINERAIS AUTIGÊNICOS 

POR MICROSCOPIA ÓPTICA E ELETRÔNICA E DIFRAÇÃO DE 

RAIOS-X 

O biofilme e matéria mineral formados durante os experimentos de 

incubação foram extraídos dos frascos de vidro. Estes materiais foram coletados 

no final dos experimentos realizados a cada temperatura. O topo do frasco de 

vidro foi cortado e a amostra foi retirada com auxílio de espátula, de forma a 

garantir a integridade dos cristais autigênicos e biofilme. Desse material, foram 

preparadas lâminas para analise por microscopia óptica e eletrônica de 

varredura (com e sem recobrimento). Além disso, uma pequena porção foi 

separada para análise de difração de raios-X para determinação mineralógica. 

 Seções delgadas foram montadas com o biofilme removido do interior dos 

frascos de vidro. O estudo deste material por microscopia óptica foi realizado no 

Laboratório de Petrografia Sedimentar do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo (IGc-USP), em um microscópio petrográfico ZEISS, 

modelo AXIOPLAN 2, com fonte de luz refletida e transmitida e equipado com 

câmera Leica ® Qwin 550TM e software de processamento e visualização de 

imagens Leica® Qwin®. 

Além da análise por microscopia óptica, a fração mineral da mesma 

amostra foi submetida a análise de difração de raios-X no Laboratório Difração 

de Raio-X (LDRX) do IGc-USP. As amostras foram pulverizadas para montagem 

em lâminas de vidro e difratogramas foram obtidos em equipamento D8 Advance 
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(Brucker) com um tubo de Cu (kα) na faixa de 5° a 70° (2θ), passo de 0,020 (2θ) 

e 0,5 seg por passo. Os dados foram analisados com o programa DIFFRAC eva 

4.2. O banco de dados utilizado foi PDF2001 (ICDD s.d.). 

As amostras também foram analisadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) para investigar a morfologia dos compostos orgânicos e sua 

relação com os minerais autigênicos. 

Primeiramente, o material foi analisado sem recobrimento em baixo vácuo, 

para garantir a integridade tanto do biofilme como dos minerais autigênicos. As 

imagens foram obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental de 

Pressão Variável (EVPESEM), da marca FEI, modelo Quanta 250, equipado com 

espectrômetro de energia dispersiva de Raio-X, do tipo seco, com detector de 

estado sólido de Si(Li) da marca Oxford Instruments, Ltd. e controlado por 

software Inca 300. A pressão da câmara foi de 60 mbar e tensão de trabalho 

(EHT) de 20kV. 

Além disso, uma nova sessão foi elaborada com a amostra recoberta com 

carbono, em equipamento de maior vácuo, permitindo maior aumento e detalhe 

nas imagens. Para isso foi utilizado microscópio eletrônico de varredura da 

marca LEO Electron Microscopy Ltd, modelo LEO 440i, equipado com 

espectrômetro de Energia Dispersiva de Raio-X, detector de estado sólido de 

Si(Li) da marca Oxford Instruments Ltd, e controlado por software Inca 300.  A 

tensão de trabalho (EHT) utilizada foi de 20 kV à distância (WD) de 4mm. 

 

3.6. MEDIDAS DE PH 

Durante os experimentos de incubação, os valores de pH da fase aquosa 

foram determinados no início e no final de cada experimento. Para evitar 

influências externas, no final de cada experimento a diferentes temperaturas, os 

frascos foram abertos para medidas de pH. Os valores de pH foram obtidos por 

escala colorimétrica, com utilização de papel de tornassol. O volume reduzido da 

fase aquosa impediu o uso de eletrôdos para medidas de pH. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente estudo identificou a produção significativa de CH4 e CO2 na 

Formação Irati, que é a unidade de folhelho de maior importância do Brasil, 

considerando seu conteúdo de COT e distribuição geográfica. 

A temperatura destaca-se dentre os fatores que podem afetar a geração 

biogênica de CH4 e CO2 em subsuperfície. Este trabalho constitui o primeiro 

estudo que avaliou o efeito da temperatura na produção desses gases em 

folhelhos da Formação Irati na Bacia do Paraná e folhelhos das formações Água 

de Madeiros e Vale das Fontes da Bacia Lusitânica - Portugal. 

Os resultados obtidos neste estudo indicam que além da temperatura e do 

teor de carbono orgânico, outros fatores parecem influenciar a atuação da 

comunidade metanogênica nas taxas de produção de CH4, como a composição 

química e mineralógica da matriz rochosa. 

Além da elevação da temperatura (22°C a 80oC) favorecer a ação de 

bactérias metanogênicas no substrato orgânico e geração combinada de CH4 e 

CO2, também tem papel fundamental na solubilização de minerais e alteração 

da composição química do meio. Nos experimentos realizados, a elevação da 

temperatura proporcionou a solubilização de sulfetos e carbonatos e o 

crescimento de cristais de gipsita. A geração de CH4 sob estas condições sugere 

a presença de bactérias extremofílicas, como por exemplo A. Ferroxidans, as 

quais são mais eficientes a temperaturas elevadas e capazes de suportar 

ambientes extremamente ácidos. Assim, e de uma forma generalizada, amostras 

ricas em S mantém uma predisposição mais elevada para geração biogênica de 

CH4, e CO2, por propiciarem o desenvolvimento de ambientes ácidos e 

consequentemente selecionar microrganismos capazes de atuarem em 

ambientes extremos, como as metanogênicas, eliminando a competição pelo 

substrato. Em contrapartida, ambientes ricos em Ca que pelas suas 
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propriedades alcalinas, transformam o meio perfeito para a atuação de inúmeras 

bactérias competidoras pelos substratos de carbono, diminuindo o potencial de 

geração de CH4 e CO2. 

A concordância da resposta da geração biogênica com a elevação da 

temperatura, para os níveis orgânicos da Bacia Lusitânica, cuja matéria orgânica 

é mais imatura (Ro=0,45%) relativamente à Formação Irati, sugere que a 

geração biogênica de CH4 é favorecida por temperaturas mais elevadas, no 

mínimo 80°C, confirmando janela de temperatura para geração de CH4 biogênico 

em bacias sedimentares mais ampla do que se pensava até então, sendo que a 

metanogênese pode ocorrer ativamente até, no mínimo, 80°C de temperatura. 

Assim, em unidades sedimentares de folhelhos, as comunidades metanogênicas 

seriam maioritariamente hipertermófilas. 

O estudo desenvolvido para as amostras da Bacia Lusitânica permitiu 

também alertar para o facto de que, mesmo com baixa produção de CH4 

biogênico, é possível gerar quantidades alarmantes de CO2 como co-produto da 

metanogênese, em condições de alta temperatura (min. 80°C) abrindo espaço 

para importante discussão de contribuição de gases biogênicos para o budget 

mundial de carbono. 

No entanto, vale ressaltar a importância de estudos microbianos para 

caracterizar a comunidade metanogênica presente nas amostras estudadas, 

tanto da Formação Irati como das formações Água de Madeiros e Vale das 

Fontes. 

Os desenvolvimentos dos experimentos laboratoriais cumpriram o esforço 

de simular as condições naturais das bacias, no sentido de obter um valor o mais 

próximo possível do real. Ainda assim, a extrapolação direta da produção de CH4 

e CO2 em incubações para taxas medidas à escala de bacias não é 

aconselhável, uma vez que as condições geológicas e naturais, como falhas, 

porosidade, etc., variam ao longo da bacia, o que pode influenciar diretamente o 

consórcio microbiano, bem como a disponibilidade do substrato. No entanto, 

essa limitação não deve impedir grandes relações entre as características dos 

níveis orgânicos (folhelhos) e as produções biogênicas de CH4 e CO2 

encontradas neste estudo. 
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