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resumo A Bacia de Moçambique cobre quase toda a região sul de 

Moçambique e uma parte da região central, sendo composta por 

formações que vão desde o Jurássico até ao Quaternário, e se 

sobrepõem ao soco cristalino. A Bacia formou–se através da 

fragmentação da Gondwana, a partir da expansão do fundo 

oceânico desde a zona Oeste da Bacia de Somália, passando 

pela formação do canal de Moçambique até ao Planalto das 

Agulhas no sul. A Bacia de Moçambique é uma das principais 

estruturas para a exploração e produção de hidrocarbonetos. Os 

depósitos do Grudja inferior, localizado na zona offshore da Bacia 

de Moçambique, começaram a ser estudados com o início da 

produção de gás, no âmbito do projecto de Pande–Temane, e 

mais tarde com a descoberta de campo de gás de Inhassoro, 

localizado a Este deste bloco. Do ponto de vista científico, esta 

formação é bastante estudada a nível petrográfico, sísmico e 

estratigráfico, porém os estudos sobre o tipo e nível de maturação 

da matéria orgânica e sua rocha geradora são raramente 

publicadas. O objectivo principal deste trabalho é caracterizar e 

avaliar o potencial do Grudja inferior na parte offshore da Bacia de 

Moçambique, através de análises de difracção de Raio X, 

caracterização geoquímica e caracterização petrográfica da 

matéria orgânica de duas sondagens, realizadas na área acima 

mencionada. Os resultados ajudam ao conhecimento das 

características internas do reservatório e avaliar os graus de 

maturação da matéria orgânica, assim como as características 

dos ambientes deposicionais. 
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keyword  Mozambique basin, organic petrology, mineralogy, hydrocarbons, 

source rocks    

 

abstract  The Mozambique basin covers almost the entire southern region of 

Mozambique and part of the central region. The geological record is 

composed by Jurassic to Quaternary deposits that recovered the 

crystalline basement. The basin formed by the fragmentation of 

Gondwana, which includes the expansion of the ocean floor from 

the western part of Somalia Basin, through the formation of the 

Mozambique Channel to the Agulhas Plateau in the south. The 

Mozambique Basin is one of the main basins for exploration and 

production of hydrocarbons. The main objective of this work is to 

characterize and evaluate the potential of lower Grudja Formation 

located in the offshore of the Mozambique Basin; the studies involve 

X-ray diffraction and geochemical analysis and petrographic 

characterization of the organic matter of two surveys. The results 

help to knowledge of the internal characteristics of the reservoir and 

evaluate the degree of maturation of organic matter, as well as the 

characteristics of depositional environments. The results points to 

conditions for the accumulation of organic matter. The sealing 

sediments are associated with marine transgression periods, 

reflected in the sequence of the source rock intercalated clay and 

rocks at the lower Grudja.  



 

ix 
 

Índice 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 1 

1.1. Contextualização .................................................................................................................................... 1 

1.2. Problema ................................................................................................................................................ 1 

1.3. Justificação ............................................................................................................................................. 2 

1.4. Objetivos ................................................................................................................................................ 2 

1.5. Relevância do trabalho ........................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO 2. CARATERIZAÇÃO DA ZONA DE ESTUDO ............................................................................... 5 

2.1. Enquadramento geológico ...................................................................................................................... 5 

2.1.1. Período de fragmentação .................................................................................................................... 6 

2.1.2. Período de estabilização ..................................................................................................................... 7 

2.1.3. Período de rifting ................................................................................................................................. 8 

2.2. Tectónica ................................................................................................................................................ 8 

2.2.1. Elementos estruturais da Bacia de Moçambique ................................................................................ 9 

2.3. Geologia do petróleo: Conceitos ............................................................................................................ 9 

2.3.1. A formação do petróleo ....................................................................................................................... 9 

2.3.2 Migração do petróleo .......................................................................................................................... 10 

2.3.3. Rochas reservatório .......................................................................................................................... 11 

2.4. Rochas - reservatório da Bacia de Moçambique .................................................................................. 11 

2.4.1. Rocha – mãe, maturação e migração................................................................................................ 14 

2.4.2. Rochas – selantes ............................................................................................................................. 15 

2.5. Trabalhos anteriores realizados na zona.............................................................................................. 15 

CAPÍTULO 3. AMOSTRAS E METODOLOGIA ............................................................................................... 17 

3.1. Amostras .............................................................................................................................................. 17 

3.2. Análise de Petrografia Orgânica ........................................................................................................... 18 

3.3. Análise por difracção de Raios X ......................................................................................................... 20 



 

x 
 

3.4. Análises geoquímicas ........................................................................................................................... 21 

CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................ 25 

4.1. Mineralogia ........................................................................................................................................... 25 

4.2. Petrografia Orgânica ............................................................................................................................ 27 

4.2.1. Geoquimica ....................................................................................................................................... 29 

CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES ......................................................................................................................... 34 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................ 39 

 



 

xi 
 

Índice de figuras  

 

Figura 1. Localização das bacias moçambicanas (SASOL, 2008) .............................................................. 5 

Figura 2 Estratigrafia geral da Bacia de Moçambique (ECL, 2000) ........................................................ 6 

Figura 3. Mapa estrutural da formação de Grudja Inferior (intervalo dos contornos é de 0.05g) (SASOL, 1998)

 .......................................................................................................................................................... 14 

Figura 4. Localização dos Furos Njika 1 e Njika 2 na Bacia de Moçambique (SASOL) ............................... 16 

Figura 5. Litoteca da Empresa ENH ...................................................................................................... 17 

Figura 6 Microscópio de marca Leica DM4000, equipado com um sistema Discus-Fossil. .......................... 20 

Figura 7. Equipamento utilizado para a preparação das amostras ............................................................ 21 

Figura 8 Aparelho para a elaboração dos discos prensados .................................................................... 22 

Figura 9 Espectrómetro utilizado ........................................................................................................... 23 

Figura 10.  Variação mineralógica na sondagem Njika-1. Os algarismos expressam a percentagem do mineral 

correspondente (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a amarelo). ......................... 26 

Figura 11. Variação mineralógica na sondagem Njika-2. Os algarismos expressam a percentagem dos 

minerais analisados (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a amarelo). ................... 27 

Figura 12. Microfotografias em luz branca reflectida. Vitrinite: A (1N1), B (2N1); Betume sólido: C e D (5N1), E 

(1N1); Pirite: F (2N1) ........................................................................................................................... 29 

Figura 13. Histograma das medições da reflectância da vitrinite (Rr%) das três famílias de betumes sólidos 

identificados na amostra 5N1 ............................................................................................................... 30 

Figura 14. Microfotografias em luz branca refletida. Vitrinite: A (4N2), B e C (12N2) ; Pirite: D (10N2) ......... 31 

 



 

xii 
 

Índice de tabelas   

 

Tabela 1. Estratigrafia da bacia de Moçambique .............................................................................. 12 

Tabela 2. Descrição litológica das amostras (dados que constam nos relatórios de sondagem) ..... 18 

Tabela 3. Etapas seguidas durante o polimento das amostras ......................................................... 19 

Tabela 4. Valores de poder refletor aleatório médio (%Rm) da vitrinite e das famílias de betumes 

sólidos para a sondagem Njika-1 ...................................................................................................... 28 

Tabela 5. Valores de poder refletor aleatório médio (%Rm) da vitrinite e das famílias de betumes 

sólidos para a sondagem Njika-2 ...................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização  

O petróleo é considerado como uma fonte de energia não renovável, essencialmente formada a 

partir de fósseis, com larga utilidade como matéria – prima na indústria petrolífera e petroquímica. O 

petróleo é normalmente encontrado nos poros das rochas, que recebem a designação de rochas 

reservatórios. Todavia, a permeabilidade e a porosidade são duas características que precisam de 

estar sempre presentes nas rochas que tenham petróleo, de tal forma, que quanto mais porosa e 

mais permeável a rocha for, maior será o potencial de esta ser considerada como reservatório. As 

pesquisas sobre os hidrocarbonetos constituem uma actividade muito dispendiosa e normalmente 

estão associadas a estudos complexos. Os hidrocarbonetos são uma fonte de energia, sendo 

gerados vários derivados como as benzinas, o diesel, a gasolina, o alcatrão, os polímeros plásticos 

entre outros. Será difícil encontrar uma alternativa à altura, visto que os hidrocarbonetos, para além 

de assumirem uma grande relevância no sector dos transportes, são o maior responsável pela 

produção de energia eléctrica em muitos países. Para a caracterização do reservatório é necessário 

que seja feita uma descrição qualitativa e quantitativa das propriedades dos mesmos e revelar as 

incertezas que podem estar associadas ao mesmo, ou seja, de acordo com a sua variabilidade 

espacial, processo que permitirá prever o comportamento do fluxo no reservatório.      

         

1.2. Problema 

Na zona de offshore da Bacia de Moçambique ocorre um sistema petrolífero que não é ainda bem 

conhecido, aparentemente, relacionado com os campos de gás de Pande, Temane e Inhanssoro, 

presentes no sistema de grabbens de Funhalouro – Mazenga. Devido a esta relação, o sistema 

petrolífero tem, provavelmente, os mesmos potenciais elementos que ocorrem nestes campos, o 

que justifica a necessidade de se conhecer melhor o sistema petrolífero desta zona. Os depósitos 

são contemporâneos à fase de abertura do oceano Índico, e o consequente desenvolvimento do 

Rift-Este Africano, possuem espessuras não inferiores a 4000 m e características sedimentológicas 

e estruturais favoráveis à geração de hidrocarbonetos.  
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1.3. Justificação 

Na região sul da costa de Moçambique, entre 1948 e Agosto de 2008, houve uma intensa actividade 

na pesquisa de hidrocarbonetos na zona onshore e offshore da Bacia de Moçambique.  

O Grudja inferior localizado nesta zona da Bacia não contava com nenhum estudo específico, o qual 

só ocorreu mais tarde com o início da produção de gás e condensados do projecto de Pande - 

Temane e com a descoberta do campo de gás de Inhassoro, localizado a Este deste bloco. Um 

estudo detalhado desta zona irá ajudar as entidades e os responsáveis de projectos na área de 

hidrocarbonetos a perspectivar a eventual extensão da zona para a exploração deste recurso 

energético.  

 

1.4. Objetivos 

A matéria orgânica fóssil é um constituinte habitual das rochas sedimentares, embora esta se 

apresente com teores relativamente reduzidos. Todavia, a mesma matéria orgânica está na origem 

da acumulação de hidrocarbonetos. Denomina-se reservatório a rocha com permeabilidade e 

porosidade adequada à acumulação de petróleo. A maior parte das reservas encontram-se em 

arenitos e rochas carbonatadas, embora a acumulação de petróleo também ocorra em xistos, 

conglomerados ou mesmo em rochas ígneas e metamórficas. O trabalho desenvolvido, tem como 

objetivo geral caracterizar e analisar o potencial do reservatório de Grudja inferior na zona offshore 

da Bacia de Moçambique e a sua relação com o ambiente deposicional na acumulação de 

hidrocarbonetos. 

São objetivos específicos:     

 Caraterizar a matéria orgânica presente e a sua origem. Embora a bacia estudada seja, claramente, 

uma bacia formada em ambientes do tipo marinho, admite-se que haja influência de sedimentos 

transportados a partir do continente. 

 Caraterizar a mineralogia e geoquímica das rochas identificadas como potenciais reservatórios 

 Determinar de grau de maturação da matéria orgânica nas rochas identificadas com potencial para 

serem rochas reservatório. 

 Identificar as rochas com características adequadas para serem consideradas como reservatórios. 

 

1.5. Relevância do trabalho   

A zona do Grudja inferior é promissora em termos de hidrocarbonatos, dado que a Oeste se 

encontram condições estruturais favoráveis para a sua ocorrência, ou seja, há sérias possibilidades 

desta região ser uma continuação do campo de gás de Pande e Temane.  
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A relevância deste trabalho incide no facto de poder produzir informação adicional à existente e 

caracterizar o cenário geológico da área em estudo.   

Moçambique é um país extenso e com enorme potencial na área de hidrocarbonetos; o 

conhecimento das potencialidades pode contribuir de forma significativa para a sua maximização. 

Desde o tempo colonial que se efectuam trabalhos sistemáticos de cartografia geológica e após a 

Independência, Junho de 1975, foram levados a cabo inúmeros levantamentos geofísicos, 

geoquímicos e geológicos. Alguma desta informação carece de actualização, face à tecnologia 

actualmente utilizada na prospecção dos geo-recursos. A descoberta de novos jazigos de 

hidrocarbonetos traz benefícios sócio-económicos para o país, daí a necessidade de se saber quais 

as zonas com maior potencial e respectiva extensão.  

Neste sentido, este trabalho poderá contribuir com novos dados para as companhias que têm vindo 

a apostar na pesquisa e exploração de hidrocarbonetos em Moçambique, assim como para as 

instituições que ministram cursos relacionados com esta área de pesquisa.    
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CAPÍTULO 2. CARATERIZAÇÃO DA ZONA DE ESTUDO 

 

2.1. Enquadramento geológico 

Moçambique possui seis bacias sedimentares, potencialmente ricas em geo-recursos: Bacia de 

Moçambique, Bacia de Rovuma, Bacia do lago Niassa, Bacia Maniamba, Bacia do Médio Zambeze 

e Bacia do Baixo Zambeze. As duas primeiras, situadas junto ao litoral (Moçambique e Rovuma), 

constituem as principais estruturas em termos de volume de sedimentos e na ocorrência de 

hidrocarbonetos, o que justifica a concentração de parte das actividades de prospecção em 

hidrocarbonetos (Fig. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização das bacias moçambicanas (SASOL, 2008) 
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A Bacia de Moçambique cobre a parte Central e Sul de Moçambique na parte continental, com uma 

superfície de cerca de 185 000 Km2, e estende-se para além da plataforma continental. Segundo 

Salman e Abdula (1996), esta é composta por rochas sedimentares pertencentes ao Jurássico 

superior, Cretácico e Cenozóico que assentam em discordância sobre os basaltos do Karoo (Fig. 2). 

O registo sedimentar está articulado em cinco sequências deposicionais, limitadas por importantes 

descontinuidades ou hiatos. As mudanças de fácies registam geralmente uma transição, em 

direcção a leste, de depósitos continentais, parálicos e marinhos pouco profundos, e de depósitos 

marinhos típicos em direcção às zonas depocêntricas, as quais podem registar espessuras 

significativas, superiores a 10.000 metros como o que se observa na região do delta do Zambeze. 

Segundo os mesmos autores, a bacia foi afectada pela tectónica da fase Pós–Gondwana, que é 

composta por três períodos: fragmentação, estabilização e rifting.  

 

 

Figura 2 Estratigrafia geral da Bacia de Moçambique (ECL, 2000) 
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2.1.1. Período de fragmentação  

A fase de fragmentação é marcada pela formação de dois grandes blocos no Continente da 

Gondwana: o bloco ocidental (África e América do Sul) e o bloco oriental (Madagáscar, Antártica, 

India, Sri Lanka, Seychelles e Austrália). A separação de Madagáscar em relação ao bloco de Africa 

no Oxfordiano culminou com o desenvolvimento do fundo oceânico na Bacia da Somália e na 

formação do Canal de Moçambique. O período de fragmentação ocorreu entre o Jurássico médio 

(157,6) e o Cretáceo inferior (118 Ma) sendo os depósitos sedimentares constituídos marinhos e 

continentais, os quais compreendem, na base do topo, as Formações de Areias Vermelhas, Lupata, 

Maputo e Sena.  

Neste período ocorreu a primeira transgressão marinha acumulando os sedimentos da Formação de 

Maputo, depositando calcários intercalados com argilitos e arenitos glauconíticos seguidos de uma 

deposição de arenitos arcósicos, conglomerados e argilas ricas em detritos de carvão 

correspondentes a Formação de Sena.  

Os sedimentos da Formação de Areia Vermelha são continentais, equivalentes à Formação de 

Lupata no Norte da bacia. No Cretácico inferior e médio houve uma sedimentação correspondente a 

um conjunto de eventos tectónicos que afectam o soco cristalino e a cobertura do Karoo, 

demostrando dominância da deriva no Cretácico inferior e médio e pulsações térmicas no Terciário. 

As prolongadas forças tectónicas resultaram da criação de grabens, separados por horsts, e por 

uma subsidência importante em certas porções da margem continental.  

 

2.1.2. Período de estabilização  

O período de estabilização na margem continental do Este Africano ocorreu entre o Cretácico 

inferior (118 Ma) e o fim do Eocénico (35 Ma) e é caracterizado por uma expressiva transgressão 

marinha, depositando mais sedimentos marinhos do que continentais, estes últimos marcando 

intervalos curtos de abaixamento do nível do mar. O Cenomaniano superior - Turoniano é 

caracterizado pela deposição de arenitos quartzosos intercalados por argilas negras pertencentes à 

Formação dos Arenitos de Domo, depositados durante uma regressão marinha. Logo após o 

Turoniano e até ao Senoniano houve uma transgressão que durou cerca de 8 Ma resultando na 

Formação das Argilas de Domo Superior que foram sobrepostas por argilas com bandas de arenitos 

arcósicos com glauconite.  

O aprofundamento dos grabens culminou no Maastrichtiano e acomodou sequências espessas de 

sedimentos marinhos. Fora dos limites do grabens os sedimentos são compostos por litologia 
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diferentes, e são muito menos espessos ou podem até mesmo estar ausentes. Todavia, o 

Paleocénico foi caracterizado por uma descida e posterior subida de nível do mar resultando na 

deposição discordante (sobre a formação de Grudja Inferior) de sedimentos de mar pouco profundo 

(areias glouconiticas, margas com bandas de calcário) pertencentes a Formação do Grudja 

Superior.   

 

2.1.3. Período de rifting 

Este período ocorreu entre o fim do Eocénico (35 Ma) e o recente, e relaciona – se com o 

desenvolvimento do sistema de Rift-Este Africano. É constituído por um ciclo de regressão marinha 

de escala regional, provocada por um grande fluxo de sedimentos continentais em direcção ao 

interior da bacia. Este processo culminou com o desenvolvimento dos deltas do Zambeze e do 

Limpopo. Após a regressão Oligocénica, a bacia experimentou uma subida relativa do nível do mar 

que contribuiu com a deposição de dolomites e argilitos vermelhos da Formação de Inharrime. Esta 

formação é subjacente a uma espessa camada de gesso correspondente à Formação de Temane. 

No Miocénico médio a superior, a subida relativa do nível das águas do mar, terminou com a 

transgressão marinha que resultou na deposição de sedimentos carbonatados (calcários, 

calcarenitos e calcários arenosos) da Formação de Jofane. O Pliocénico foi caracterizado por uma 

intensa regressão marinha dominada por dunas continentais.  

 

2.2. Tectónica 

Ao longo da história da sua formação, a Bacia de Moçambique está directamente relacionada com a 

fragmentação do Gondwana e uma tectónica de distensão, a partir do Jurássico superior. Sendo 

assim, ela é caracterizada por falhas normais que se desenvolveram até à formação de grabens. 

Durante este processo, desenvolveu – se uma fase de rifting local que originou a formação de 

horsts e grabens. Todavia, antes da fragmentação de Gondwana, parte da Bacia de Moçambique 

era formada por uma placa estável com uma deposição dominante de fácies terrígeno e lacustres 

dentro de pequenas Bacias desenvolvidas, como fase de infra – rifting entre o Carbonífero superior 

e o Triássico, conhecidos como depósitos de Karoo (Flores, 1970 in Mendes, 2007).  

Os trabalhos prévios não descrevem com detalhe a situação da tectónica da região mais a sul da 

bacia. Os eventos tectónicos registados a partir de dados gravimétricos e magnéticos, sugerem um 

desenvolvimento contemporâneo do Sistema de Grabens de Funhalouro – Mazenga, Graben de 

Chidenguele e Xai – Xai. Segundo ECL (2000), associados a duas fases de extensão dos grabens 

supracitados: a primeira no Jurássico superior - Cretácico inferior e, a segunda, no Cretácico médio 
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– superior. Este é o fundamento que caracteriza uma reactivação da Bacia de Moçambique durante 

a segunda fase. 

 

2.2.1. Elementos estruturais da Bacia de Moçambique 

No que se refere aos elementos estruturais, o modelo da Bacia de Moçambique é composto por 

grabens alongados com uma orientação N – S e pequenos horsts do tipo planaltos, em certos 

lugares intersectados por algumas falhas pobremente definidas, com orientação NE – SW. 

Enquanto que na região Este, encontra – se, de Sul para o Norte, a elevação de Zandamela, 

separada mais para o Norte pela elevação do Domo Nhachengue e pelo estreito do graben de 

Inhambane, com orientação NE – SW. Estas entidades estão limitadas a Oeste pelos sistemas de 

Graben de Funhalouro – Mazenga.  

A nordeste deste sistema encontra – se a elevação de Pande e Temane. Por tanto, muitos grabens 

mesozóicos com a orientação N – S e SW – SE tem blocos levantados e inclinados para o Este. Isto 

verifica – se devido ao afastamento, ou seja o deslizamento e levantamento de blocos mais para o 

Este, o que ilustra também uma forte assimetria na maioria dos grabens. Alguns grabens podem ser 

resultado de movimentos transtensionais desde a fase inicial de fragmentação, seguido pelo 

desenvolvimento do canal de Moçambique e depois um levantamento lateral do Continente Africano 

(GTK, 2006a).    

 

2.3. Geologia do petróleo: Conceitos 

2.3.1. A formação do petróleo  

O petróleo é uma mistura natural formada por hidrocarbonetos, quer se encontrem no estado sólido, 

liquido ou gasoso à temperatura e pressão adequadas à geração do mesmo. A sua composição 

química passa essencialmente pelos seguintes elementos: carbono (80 a 90% em massa), 

hidrogénio (10 a 15%), enxofre (até 5%), oxigénio (até 4%), nitrogénio (até 2%) e alguns vestígios 

de outros elementos tais como níquel, vanádio (Tissot & Welte, 1984).  

A geração do petróleo ocorre em bacias sedimentares através da acumulação de matéria orgânica e 

sedimentos inorgânicos, em ambientes caracterizados pela insuficiência de oxigénio.  

Esta acumulação acontece geralmente em locais como o fundo de lagos, lagunas, mares em que a 

circulação da massa liquida junto ao fundo é restringida. Depois de acumulada, a matéria orgânica 

passa por um processo de modificações e alterações químicas, modificações estas que são fruto de 

reacções químicas inorgânicas e do ataque de bactérias pelo que resulta a geração de um algum 
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gás (gás biogénico) e a transformação da restante parte da matéria orgânica em querogénio, 

caracterizado pela elevada percentagem de hidrocarbonetos sólidos pesados.  

As rochas clásticas finas (xistos betuminosos) e carbonatos (calcários e margas betuminosas) são 

normalmente as rochas mais ricas em querogénio e recebem a designação de rocha – mãe, ou 

rochas geradoras de petróleo porque é nestas que ocorrerá a geração deste.  

Estas rochas devem conter carbono orgânico em proporções compreendidas entre 0,5 a 1%, sob a 

forma de querogénio, podendo atingir valores superiores a 10% para as rochas–mãe mais ricas 

(Chapman,1973). Com a continuação da subsidência da bacia sedimentar em que se deu a 

acumulação da matéria orgânica e quando submetida gradualmente a temperaturas mais elevadas, 

o querogénio transforma-se, por decomposição das suas moléculas, em hidrocarbonetos mais 

simples, o petróleo. 

Esta transformação ocorre em temperaturas compreendidas entre 50-60º C (1200 a 1500 m de 

profundidade, para um gradiente geotérmico normal de 3º C/100 m), dependendo do tipo de 

querogénio. Quando se atinge cerca de 120-150º C (3500 a 4500 m) são gerados hidrocarbonetos 

líquidos e algum gás, acima de 150ºC verifica-se, principalmente, geração de gás (Chapman,1973). 

Para além da temperatura que influencia os volumes e natureza dos hidrocarbonetos gerados mas, 

o tempo desempenha um papel importante, assim como em qualquer outra reacção química, de 

igual forma a natureza do querogénio assume uma importância fundamental. Comummente 

distinguem-se 3 tipos de querogénio, tipo I (lacustre), tipo II (marinho) e o tipo III (continental). 

Sendo que o tipo I é normalmente atribuído a algas e bactérias, portanto mais rico em hidrogénio e 

responsável pela geração de óleo, o tipo III é resultado da acumulação de restos de vegetais 

superiores. Particularmente caracterizado pela geração de gás.  

A transformação do querogénio em petróleo está associada a um aumento de volume que resulta 

na expulsão dos hidrocarbonetos recém - criados na rocha geradora e cujos poros se encontram 

saturados. Portanto este é o mecanismo envolvido no processo da expulsão ou migração primária 

do petróleo, que eventualmente dará origem a uma acumulação de onde poderá ser extraído.  

 

2.3.2 Migração do petróleo  

Por migração entende-se o caminho que o petróleo percorre desde a rocha geradora até ao local 

onde será acumulado, local este que precisa ser altamente poroso e permeável e conter uma rocha 

selante que impeça o seu deslocamento. São distinguidos três tipos de migração:  

Migração primária: É definida como a expulsão do petróleo da rocha geradora. Ela é resultado da 

compactação ou micro-fracturação dos poros da rocha geradora.  
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Migração secundária: É entendida como o deslocamento ao longo de uma rocha porosa e 

permeável, até que seja interceptado por uma armadilha geológica e nela permaneça contido.  

Migração terciária: Ocorre quando não há contenção do petróleo aquando da sua migração, 

permitindo o seu percurso contínuo, em busca de zonas de menor pressão até se perder através de 

exsudações, oxidação e degradação bacteriana perto da superfície.  

 

2.3.3. Rochas reservatório  

Uma rocha reservatório é uma rocha caracterizada por ter elevada porosidade e permeabilidade e 

que permite conter grande quantidade de hidrocarbonetos. Normalmente a rocha em que o petróleo 

é gerado não contem estas características, de tal forma que ele desloca-se para uma rocha que 

para além de apresentar estas propriedades, encontra-se coberta por uma rocha que impede a seu 

deslocamento, esta rocha é denominada rocha selante, rocha de cobertura ou cap rock e a sua 

plásticidade permite-lhe manter a sua propriedade selante mesmo quando submetida a fortes 

deformações. A combinação resultante da associação desta rocha de cobertura a rochas porosas e 

permeáveis é de fundamental importância para a existência de reservatórios petrolíferos. 

Normalmente altas porosidades estão associadas a altas permeabilidades, mas pode acontecer que 

uma rocha porosa não seja igualmente permeável porque em alguns tipos de rochas os poros não 

se encontram em comunicação.  

As argilas são exemplo de rochas com elevada porosidade e permeabilidade. Os arenitos e os 

calcários são os principais tipos de rochas que normalmente fornecem bons reservatórios. 

 

2.4. Rochas - reservatório da Bacia de Moçambique 

Em Moçambique, as formações produtivas de hidrocarbonetos tem idade compreendida entre o 

Cretácico superior e o Terciário inferior e ocorrem nas bacias do Rovuma/Moçambique, do Baixo 

Zambeze e do Save/Limpopo (Fig. 1 e Tab. 1). De todas as formações, aquela que é mais favorável 

à geração de hidrocarbonetos é a Formação de Grudja do Cretácico superior.  

Esta formação ocorre em duas regiões: Inhaminga, situada a norte e a sul da povoação de 

Inhaminga, e Grudja, que se estende desde o rio Mecicabo até perto de Chibabava. A Formação de 

Grudja assenta sobre a Formação de Sena. A base integra as Camadas de Lopha (Alectronya 

ungulata), constituída por grés amarelo – esverdeado com glauconite, margas arenosas, com níveis 

mais compactos, e calcários muito ricos em fósseis, com mais de 200 metros de espessura.  
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Tabela 1. Estratigrafia da bacia de Moçambique 

Formação geológica Idade Características 

Dunas  Quaternário  Depósitos recentes e dunas costeiras  

Formação de Jofane  Terciário (Miocénico) 
Carbonatos marinhos, calcários, calcarenitos e 

arenitos  

Formação de Temane  Terciário (Miocénico) Sequência espessa de gesso 

Formação de Inharime  Terciário (Miocénico) 
Dolomites avermelhadas, argilas vermelhas e 

arenitos com bandas individuas de anidrite.  

Formação de Cheringoma Terciário (Eocénico) 

Calcário Numulítico com bandas de Argilas e 

Calcário arenoso. Apresenta características de 

margem continental passiva com uma 

progradação com a margem de paleotalude.  

Formação do Grudja Superior 

Terciário 

(Paleocénico – 

Eocénico Inferior) 

Sequências de areias glauconiticas, argilas e 

margas com bandas de calcário.  

Formação do Grudja Inferior 

Cretácico Superior 

(Campaniano - 

Maestrichtiano) 

Camadas de argilas com bandas de arenito 

quartzoso–glauconitico.  As camadas de arenito 

foram acumuladas em ambientes de plantaforma 

continental pouco profundos.  

Formação das Argilas do Domo 

Superior  

Cretácico Superior 

(Turoniano – 

Senomaniano) 

Sequências argilosas que gradam a arenitos 

continentais. Deposição num ambiente de 

transgressão marinha. 

 

Um terço da área continental de Moçambique é coberta por formações sedimentares que se 

prolongam para a plataforma continental com um acentuado aumento de espessura das camadas, o 

que aumenta a possibilidade de existência de hidrocarbonetos, tanto na zona de onshore como na 

zona offshore. A Formação de Grudja é a mais produtiva e onde se situam os jazigos de gás natural 

de Pande, Temane e Buzi. Para além desta Formação, os potenciais reservatórios, constituídos por 

espessas sequências de arenitos ou calcários, podem ser encontrados nas Formações de Maputo, 

Domo e Chiringoma (blocos 16 – 19). Todavia, é a Formação de Grudja – Inferior que define o único 

reservatório provado e testado (ECL, 2000) (Tab. 1).  

Formação de Maputo 

Esta formação tem uma espessura que varia entre os 7 e os 11 m e uma porosidade de 17 a 21 %; 

esta determinação apenas se efectuou no extremo Sudoeste da bacia (SPI, 1998).   
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Formação do Domo 

A Formação das Areias do Domo é constituída por uma alternância de arenitos quartzosos e 

argilitos negros de idade Cenomaniana. Nesta formação, os bons reservatórios encontram – se 

apenas na zona sudoeste, onde a espessura dos mesmos varia entre os 28 e os 31, com 

porosidade média de 23 a 28%. O conteúdo em arenitos decresce rapidamente de norte para sul, e 

de oeste para este.      

Formação de Grudja 

A Formação de Grudja é marcada, na base, pela presença de uma camada com Alectryonia 

ungulata, usada como horizonte de referência e associada a uma descontinuidade estratigráfica de 

idade senoniana. A Formação é caracterizada, em geral, pela ocorrência de calcarenitos, por vezes 

glauconiticos e ricos em fósseis, siltitos e margas, intercalados entre níveis de calcários, minoritários 

(Tab. 1). A presença de uma descontinuidade datada do Paleoceno inferior possibilita a divisão da 

formação de Grudja em dois membros (superior e inferior, GTK Consortium, 2006). Estes depósitos 

representam o preenchimento da bacia, desde o Cretácico superior até ao recente; a sedimentação 

iniciada com sedimentos essencialmente siliciclásticos foi substituída por depósitos de natureza 

carbonatada, coincidindo com o início do Terciário e representados pela Formação de Cheringoma.   

Formação do Grudja Inferior 

Estende-se desde a região central e sul da Bacia de Moçambique. É caracterizada por depósitos 

marinhos pouco profundos pertencentes ao Senoniano-Maestrichitiano, onde prevalecem areias, 

siltes, argilas e calcário, e correspondentes a uma fase de estabilização da bacia (Tab. 1). A Norte 

da bacia, os depósitos desenvolvem-se ao longo da depressão ocidental do Delta do Zambeze. Os 

depósitos carbonatados com características marinhas estão presentes na zona ocidental da Bacia 

em resposta às flutuações do nível do mar.  

Durante a elevação verificada no Eoceno Inferior, a Formação do Grudja Inferior foi erodida em 

alguns locais, coincidindo com as zonas mais elevadas que limitam os grabens. No graben de 

Mazenga, a formação atinge a espessura máxima de todo o bloco (661 m) (Fig.3).  
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Figura 3. Mapa estrutural da formação de Grudja Inferior (intervalo dos contornos é de 0.05g) (SASOL, 1998) 

 

Formação de Grudja Superior   

Formação de Grudja Superior é caracterizada por intercalações de arenitos siltosos e arenitos 

margosos, calcários siltosos e areias depositadas durante o Paleocénico. A espessura total é de 

cerca de 300 – 400 m.  

Formação de Cheringoma 

A Formação de Cheringoma é caracterizada por arenitos e calcários com fósseis, depositados 

durante uma regressão marinha ocorrida no Eocénico. Os Funhalouro–1, Nhachengue–1 e 

Mazenga Sud–1, indicaram a presença de carvão e horizontes de calcário e dolomite que não 

evidenciaram propriedades para constituírem bons reservatórios.  

 

2.4.1. Rocha – mãe, maturação e migração   

Segundo o estudo feito pela Sasol (1998), as rochas-mãe podem ser consideradas essencialmente 

do tipo III, propensas a gerar gás. As Formações de Maputo e do Domo contêm as melhores rochas 

– mãe. O potencial de rocha–mãe no furo de Nhachengue – 1 está presente na Formação de 

Maputo e encontra–se na fase inicial da geração de gás, atingida durante o Neógeno. No furo de 

Funhalouro – 1 apenas a base da formação atingiu o estado de maturação. De acordo com a 

evolução geológica, e a história de subsidência correspondente, a fase inicial de geração de gás foi 

atingida pela formação de Maputo na parte norte do Graben de Mazenga.  
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Provavelmente o gás gerado nas áreas norte e nordeste migrou para a zona do sistema de grabens 

de Funhalouro – Mazenga e também em direcção ao graben de Nhachengue; esta migração 

também pode ocorrer paralelamente ao longo das camadas porosas no interior das unidades 

estratigráficas mais recentes (SPI,1998). 

 

2.4.2. Rochas – selantes  

As rochas selantes foram identificadas a partir dos logs de sondagens e podem ser inferidas a partir 

da configuração dos refletores sísmicos. Os argilitos das Formações de Maputo e de Domo podem 

ser considerados como selantes regionais. Essas capas podem actuar nas zonas laterais, bem 

como nos topos das formações e associadas a sistemas de falhas (SPI, 1998). Os argilitos na base 

das Formações Grudja Inferior e Cheringoma podem também atuar como armadilhas estratigráficas, 

formadas por truncaturas erosivas nos topos das formações. 

A partir dos dados disponíveis não se encontram pressões muito elevadas nos furos realizados 

(SPI, 1998). 

 

2.5. Trabalhos anteriores realizados na zona 

O Bloco 16 - 19, até o início do ano 2000, não contava com nenhum estudo específico (Fig. 4); só 

mais tarde, em 2004, com o início da produção de gás e condensado do Projecto Pande -Temane e 

com a descoberta do campo de gás de Inhassoro, localizado a Este deste bloco, as companhias 

petrolíferas tiveram interesse em pesquisar hidrocarbonetos, tendo sido concessionado à Sasol e 

ENH a 1 de Junho de 2005. Os trabalhos técnicos iniciaram-se com a interpretação dos dados 

sísmicos antigos da Western Geophysical, onde foram identificados os possíveis prospectos.  

Em 2007, estes prospectos foram cobertos por levantamentos sísmicos 3D o que permitiu o 

mapeamento de vários prospectos a diferentes níveis como, por exemplo: 

G5 : 1298 – 1371 m (Prospecto Principal): ‟Baleia” 

G5 : 1330 – 1355 m (Areias Médias)    

G5 : 1347 – 1372 m (Prospecto Inferior)  

G6 : 1520 – 1676 m (Prospecto Secundário): ‟Dugong” 

G10 : 1715 (Prospecto Terciário): ‟Golfinho”   

Em 1990, a empresa petrolífera Shell reinterpretou dados aeromagnéticos existentes na zona 

Oeste, tendo como principal resultado a reconfirmação das profundidades do basamento magnético, 

anteriormente calculado pela ENH, bem como a definição do sistema de grabens. Em 1997, a ENH 

e a Sasol assinaram um Memorando de Entendimento para a avaliação técnica do Bloco de 
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Mazenga, o qual culminou com a elaboração de um relatório compreensivo e onde se propõe uma 

inventariação das estruturas com potencial em hidrocarbonetos em todo o bloco.  

O furo Djika – 2 é o segundo de dois projectados no Bloco 16 - 19 com o objectivo de avaliar o 

potencial desta área. Teve início no final de 2008 e alcançou a profundidade projectada de 1900 

metros. Foram alcançados o prospecto principal Baleia G – 5 e os secundários Dugong G – 6 e o 

Golfinho G - 10, sendo que os dois primeiros apresentaram manifestações de gás e foram ainda 

submetidos a testes de produção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

Figura 4. Localização dos Furos Njika 1 e Njika 2 na Bacia de Moçambique (SASOL) 
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CAPÍTULO 3. AMOSTRAS E METODOLOGIA 

 

3.1. Amostras  

As amostras estudadas neste trabalho foram selecionadas a partir das sondagens, Njika-1 e Njika-2, 

realizadas no offshore da Bacia de Moçambique. A sondagem Njika-1 atingiu os 1615m de 

profundidade e interceptou uma sequência essencialmente siliciclástica. No caso da sondagem 

Njika-2, a profundidade atingida foi de 1925m sendo a sequência interceptada constituída 

essencialmente por material siliciclástico e algum material carbonatado. Atendendo aos objetivos 

deste trabalho, foi selecionado um total de 23 amostras, pertencendo 9 à sondagem Njika-1 e 14 à 

sondagem Njika-2 (Tabela 2). Estas amostras pertencem à Formação de Grudja Inferior. 

Estas sondagens encontravam-se arquivadas na Litoteca da ENH (Empresa Nacional de 

Hidrocarbonetos) sedeada na vila Municipal de Vilanculos, Moçambique. Todas as amostras 

colhidas, em cuttings, encontravam-se secas e lavadas. As imagens da figura 5 mostram a Litoteca 

da ENH e o estado de conservação das amostras. 

Para o estudo da fracção orgânica presente nas amostras foram selecionadas 12 amostras, 

devidamente assinaladas na tabela 2; para os estudos de mineralogia e geoquímica foram 

analisadas todas as amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Litoteca da Empresa ENH 
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Tabela 2 Descrição litológica das amostras (dados que constam nos relatórios de sondagem) 

Sondagem Profundidade (m) Ref. Litologia 

Njika-1 

1335-1340 5N1* Argilitos intercalados com areias 

1355-1359 6N1 Argilitos intercalados com areias 

1365-1370 7N1* Argilas 

1370-1375 8N1 Areias intercaladas com argilitos 

1375-1380 9N1* Areias intercaladas com argilitos 

1515-1520 1N1* Argilitos 

1520-1525 2N1 Argilitos 

1525-1530 3N1* Argilitos 

1530-1535 4N1 Argilitos 

Njika-2 

1365-1370 1N2 Argilitos (20-40%) intercalados com areias (60-80%) 

1370-1374 2N2* Argilitos (20-40%) intercalados com areias (60-80%) 

1388,5-1390 3N2 Arenitos (60-70%) intercalados com Argilitos (30-40%) 

1390-1395 4N2* Argilitos (60-80%), arenitos (10-20%) e Siltitos (10-20%) 

1395-1400 5N2 Argilitos (60-80%), arenitos (10-20%) e Siltitos (10-20%) 

1400-1405 6N2* Argilitos (60-80%), arenitos (10-20%) e Siltitos (10-20%) 

1405-1410 7N2 Argilitos (60-80%), arenitos (10-20%) e Siltitos (10-20%) 

1410-1415 8N2* Argilitos (60-80%), arenitos (10-20%) e Siltitos (10-20%) 

1585-1590 9N2 Argilitos (Tr-10%), areias (10-60%) e Siltitos (80-40%) 

1595-1600 10N2* Arenitos (90%) intercalados com siltitos (10%) 

1600-1605 11N2 Arenitos (90%) intercalados com siltitos (10%) 

1605-1610 12N2* Arenitos (90%) intercalados com siltitos (10%) 

1610-1615 13N2 Arenitos (90%) intercalados com siltitos (10%) 

1615-1620 14N2* Arenitos (90%) intercalados com siltitos (10%) 

*Amostras selecionadas para petrografia orgânica. 

 

3.2. Análise de Petrografia Orgânica 

Preparação das amostras 

A preparação das amostras para a análise de petrografia orgânica foi efectuada no Laboratório de 

Petrologia Orgânica do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

Para a análise petrográfica da matéria orgânica dispersa (MOD), prepararam-se 12 amostras de 

rocha total das amostras previamente seleccionadas (Tab. 2).  

Os sedimentos usados na preparação das superfícies polidas correspondem a cuttings 

representativos do intervalo indicado das sondagens em estudo.  
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A metodologia de preparação de amostras foi executada de acordo com o método descrito na 

norma ASTM D2797-11a. Atendendo às pequenas dimensões dos sedimentos não foi necessário 

proceder à sua moagem num almofariz de ágata. Assim, foram colocados cerca de 5 gramas, 

pesados em balança analítica, de sedimentos representativos de cada amostra em moldes próprios 

para este tipo de preparações. Posteriormente, preparou-se uma mistura de resina (epóxi) com um 

endurecedor (epofix hardener) na proporção de 25 para 3 em volume, respectivamente, que foi bem 

homogeneizado. Esta a mistura foi adicionada aos sedimentos previamente colocados nos moldes, 

e funciona como meio aglutinante, evitando espaços vazios entre os sedimentos. Após este 

processo, deixou-se secar durante 24 horas. Terminado o período de secagem, as preparações 

foram retiradas dos moldes e devidamente identificadas, estando assim prontas para as operações 

de polimento. Na fase seguinte, as preparações foram polidas manualmente através do uso de 

equipamento de polimento (Tab. 3). Durante esta fase, as amostras foram alvo de polimento usando 

quatro tipos diferentes de lixa, de granulometria sucessiva mais fina, assentes num prato 

permanentemente giratório, usando água como líquido abrasivo. De seguida, procedeu-se ao 

polimento com recurso a panos específicos para o efeito tendo como líquidos abrasivos a alumina e 

sílica coloidal.  

 

Tabela 3 Etapas seguidas durante o polimento das amostras 

Etapa Lixa (mesh) Líquido abrasivo Rotação (rpm) 

1ª 220 Água 300 

2ª 500 Água 300 

3ª 1200 Água 300 

4ª 4000 Água 300 

5ª Texmet Alumina 0,3µm 300 

6ª Mastertex Sílica coloidal 0.1µm 300 

   rpm: rotações por minuto. 

 

Por último, todas as preparações foram lavadas com água e ar comprimido, para minimizar qualquer 

resto de produtos de polimento ainda presentes. 

 

Classificação da MOD e determinação do poder refletor aleatório 

As observações microscópicas foram realizadas em luz branca refletida e luz azul incidente 

(fluorescente) num microscópio Leica DM4000, equipado com um sistema Discus-Fossil (Fig. 6).  
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Foi usada a ocular de 10x e a objetiva 50x em óleo de imersão. Tanto o poder refletor da vitrinite 

como o poder refletor dos betumes sólidos foram medidos de acordo com o procedimento standard 

ASTM D7708-11. Para as medições das amostras foi usado o padrão de calibração com refletância 

0,905% e vidro ótico preto (zero). A matéria orgânica dispersa foi classificada de acordo com a 

classificação ICCP-TSOP, sendo usada a nomenclatura ICCP para os constituintes orgânicos (ICCP 

1998, 2001; Taylor et al., 1998). Os betumes sólidos foram classificados de acordo com a 

classificação proposta por Jacob (1989). 

 

 

                  Figura 6 Microscópio de marca Leica DM4000, equipado com um sistema Discus-Fossil. 

 

3.3. Análise por difracção de Raios X 

A preparação das amostras para a análise mineralógica e geoquímica foi efectuada no 

Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro. Para esta análise foram realizadas 8 

lâminas delgadas com o objectivo de analisar os agregados não orientados na análise de fracção 

<0,063 mm. Para esse efeito foi retirada uma pequena parte de amostra (cerca de 1 g) previamente 

desagregada suavemente num almofariz de ágata (de forma a não alterar a granulometria). Em 

seguida, a amostra foi colocada no porta – amostras de alumínio de base móvel, comprimindo 

levemente o pó para não ser conferido uma orientação preferencial aos cristais.  

Para a obtenção dos difratogramas utilizou – se um difractómetro Philips X Pert, constituído por um 

gerador MPPC, um goniómetro PW 3050, um microprocessador PW 3040/60 com registo em 

impressora. 
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O estudo dos agregados orientados realizou-se sobre a fracção ˂ 0,002 mm, a partir de uma 

solução aplicada sobre uma lâmina delgada e que se deixou secar à temperatura ambiente, cerca 

de 24 horas; o procedimento segue a metodologia descrita em Gomes (1988). 

A identificação dos minerais nos difratogramas de Raios X é facilitada por meio de certos 

tratamentos dados às amostras, como a adição de líquidos orgânicos (por exemplo etilenoglicol) e 

aquecimento a temperaturas determinadas (no caso a 300 ºC e 500 ºC) (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Equipamento utilizado para a preparação das amostras 

 

3.4. Análises geoquímicas 

É uma técnica que permite a analisar os elementos químicos maiores que possuam o número 

atómico Z>9; no caso do equipamento utilizado (Espetrometria de Florescência de Raio X - FRX) as 

análises podem ser realizadas em concentrações compreendidas entre 100% e poucos ppm 

(Gomes, 1988). 

A base teórica da FRX é o denominado efeito da absorção fotoeléctrica, traduzido no seguinte 

modo: todos os elementos químicos presentes num espécime são excitados por um feixe 

policromático de raio x primários com determinadas energias, emitindo radiações secundárias ou de 

fluorescência. Estas radiações são dispersas por cristais analisadores ou dispersores de modo que 

as radiações secundárias dos elementos possam ser resolvidas e depois captadas por detectores 

do tipo proporcional e cintilações (Gomes, 1988). Por fim, é necessário estabelecer a correlação das 

intensidades medidas com os teores dos elementos químicos presente. 

A equação de Bragg, está também na base de interpretação dos espectrogramas de fluorescência 

de raio X: Na FRX o espécime a analisar tem um movimento de rotação sobre si mesmo com o qual 
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é satisfeita a condição geométrica de difusão ou difracção (Gomes, 1988). Segundo este autor, a 

FRX permite a obtenção de informação sobre a composição química qualitativa dum material.  

A análise de um espécime FRX necessita de uma grande homogeneização no que respeita à 

distribuição das espécies químicas.  

A amostra deve ser finamente moída e prensado o pó obtido (pastilha prensada). O equipamento 

utilizado não permite quantificar elementos com números atómicos muito baixos. Por exemplo, para 

a determinação do Na (Z = 11) e do K (Z= 19) utilizou – se a Fotometria de chama (FC). Com esta 

técnica foram determinados os teores de óxido de silício (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3), oxido de 

ferro Fe2O3 total (Fe2O3+ FeO), óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO), MnO e óxido de 

titânio (TiO2), em discos fundidos das amostras e dos padrões. O disco fundido permite determinar 

a concentração dos elementos leves (de maioria λ) ao passo que a pastilha prensada permite 

determinar a concentração dos elementos pesados (de menores λ). É na pastilha fundida que os 

feitos de matriz têm maior relevância. O equipamento utilizado na execução dos discos fundidos foi 

o Philips Automatic Bead Machine “PerlX3”, que é um aparelho que possui uma fornalha controlada 

por um microprocessador (Fig. 8). Aqui as amostras são fundidas com um fundente num cadinho e 

depois vertidas para um molde. O aquecimento é fornecido por um gerador de baixa frequência. 

Durante o ciclo de produção da pastilha o cadinho e o molde são encerrados, pela cobertura 

operada pneumaticamente, da fornalha de maneira a proteger o operador de acidente térmico e/ou 

eléctrico. As análises de FRX foram realizadas utilizando um equipamento Panalytical, 

espectrómetro Axios (Fig. 9) 

 

 

Figura 8 Aparelho para a elaboração dos discos prensados 
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Figura 9 Espectrómetro utilizado 

 

A perda de massa por ignição é expressa em percentagem, considerando o peso perdido pela 

amostra depois do teste (ensaio térmico), comparando o peso da amostra calcinada com o da 

amostra previamente seca (Gomes, 1988). A perda por ignição deve – se à perda de água 

desidratação ou disidroxilação, à combustão de matéria orgânica ou à evolução de outros voláteis 

(Gomes, 1988). Na análise da PR, em termos de norma, adoptou – se o procedimento utilizado no 

Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro.           
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Mineralogia  

Os minerais argilosos ocorrem à superfície da crusta terrestre, como resultado da interacção da 

litosfera com a hidrosfera e biosfera e desaparecem em profundidade, em consequência do ciclo 

das rochas (Galan, 1986). Alguns dos minerais presentes nas sondagens estudadas são 

responsáveis pelo processo de cimentação e podem dar indicação relativa a um conjunto de 

aspectos, tais como, a tectónica, fonte de sedimentos, condições de deposição, fácies e ambientes 

sedimentares e metamorfismo (Wear,1960). Os minerais argilosos são também utilizados como um 

dos indicadores de porosidade e de permeabilidade que permitem avaliar a qualidade do 

reservatório, e com relevância no estudo de sistema petrolífero.  

A variabilidade genética dos minerais argilosos pode ser indicadora de horizontes ou áreas de 

potencial económico, além de que 50 % a 60 % das rochas sedimentares, que constituem as 

principais rochas reservatório, contém minerais argilosos (Suguio, 2003). Segundo este autor, os 

argilitos são formados por processos de meteorização que alteram os silicatos de alumínio 

presentes em minerais primários, dando origem a minerais argilosos autogénicos, através da 

hidrólise total e que pode ocorrer tanto na área de fonte como nos ambientes sedimentares ou, 

através da hidrólise parcial dos minerais primários. 

Nas figuras 10 e 11 é possível observar a variação dos minerais identificados para os níveis 

estudados nas sondagens Njika-1 e Njika-2. Na sondagem Njika-1, a camada mais superficial é 

constituída por areias intercaladas com níveis de argilitos (1340 m - 1360 m), que recobrem uma 

espessa camada de argilitos (1360 m - 1540 m) (Tab. 2). Depositados em ambiente marinho, estes 

depósitos caracterizam-se pela presença de esmectite, ilite, clorite, caulinite, calcite, pirite, feldspato 

e plagióclase e pirite. No conjunto destas camadas observa-se o aumento da clorite e o decréscimo 

da caulinite (Fig. 10). Para a amostra total, existe um aumento dos feldspatos e dos óxidos de Fe 

dum conjunto litológico para o outro, e um decréscimo do quartzo. A associação de minerais 

argilosos, juntamente com as suas características particulares como a cristalinidade, a morfologia e 

a dimensão, reflectem não apenas as condições de pressão e temperatura durante o processo de 

diagénese desenvolvidos com o enterramento dos sedimentos, como também indicam a interacção 

de outros factores tais como: a natureza dos minerais percursores, o quimismo do meio de 

sedimentação, a natureza dos fluidos diagenéticos e características textuais 

(porosidade/permeabilidade). 
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Figura 10.  Variação mineralógica na sondagem Njika-1. Os algarismos expressam a percentagem do mineral 

correspondente (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a amarelo). 

 

Na sondagem Njika-2 (Fig. 11), os níveis arenosos são mais ricos em caulinite junto à base do 

conjunto analisado, até aos 1520 m, diminuindo acentuadamente até aos níveis argilosos; este 

aspeto parece estar associado aos baixos teores de feldspatos e filossilicatos. A ilite apresenta um 

comportamento oposto. Os minerais secundários mostram tendências idênticas e algo contrárias à 

dos minerais principais. Estes aspetos estão associados a elevados teores de Al2O3, SiO2, e Fe2O3 e 

teores baixos de MgO e CaO. 
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Figura 11. Variação mineralógica na sondagem Njika-2. Os algarismos expressam a percentagem dos minerais 

analisados (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a amarelo). 

 

Na sondagem é visível uma inversão de tendência para alguns elementos (1520 m -1500 m), só que 

ao contrário da sondagem Njika-1, ocorre em litologias arenosas, o que poderá estar relacionado 

também, com uma alteração nas condições de sedimentação.  

Os níveis mais argilosos mostram maiores teores, embora que ligeiros, em ilite e esmectite e 

menores valores clorite, o que está associado a um aumento de calcite, filossilicatos e plagioclase. 

Este comportamento está ligado a uma diminuição acentuada de SiO2 e um aumento mais marcado 

de CaO, K2O e LOI; os restantes óxidos não mostram variações significativas. 
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4.2 Petrografia Orgânica  

A análise descritiva das amostras pertencentes às sondagens Njika-1 e Njika-2 resulta da 

observação microscópica dos blocos polidos em luz branca refletida e luz azul incidente 

(fluorescência). Esta observação permitiu identificar partículas pertencentes ao grupo da vitrinite, 

inertinite e três tipos de betumes sólidos, bem como estabelecer a relação entre os constituintes 

orgânicos e inorgânicos presentes nas amostras.  

Os betumes sólidos foram agrupados em diferentes famílias de acordo com a classificação proposta 

por Jacob (1989). Procedeu-se, também, à medição do poder reflector (Tabelas 3 e 4) da vitrinite e 

dos betumes sólidos (sempre que presentes). 

 

4.2.1 Sondagem Njika-1 

As amostras pertencentes à sondagem Njika-1 apresentam um predomínio da componente 

siliciclástica. Presença de pirite framboidal de cor branca (Fig. 13) que, em alguns casos, se 

encontra na forma de óxidos de ferro de cor avermelhada, quando observada em luz branca 

reflectida. 

 

Tabela 4. Valores de poder refletor aleatório médio (%Rm) da vitrinite e das famílias de betumes sólidos para a 

sondagem Njika-1 

Sondagem 

Njika-1 

Vitrinite BS1 BS2 BS3 

%Rm dp n %Rm dp n %Rm dp n %Rm dp n 

5N1 0,81 0,06 5 1,82 0,08 8 2,19 0,12 13 2,73 0,06 2 

7N1 0,71 0,03 4 1,62 0,28 5 2,20 0,10 2 2,60  1 

9N1 0,76 0,001 2 1,75 0,01 2 2,21  1    

1N1 0,76 0,06 6    2,27 0,14 2 2,68  1 

3N1 0,75 0,07 9 1,60 0,25 8 2,21 0,16 6    

BS: Betume sólido; %Rm: poder reflector médio; dp: desvio padrão; n: número de partículas medidas. 

 

A matéria orgânica (MO) é pouco abundante e pertence aos grupos da vitrinite e da inertinite. As 

partículas de vitrinite são de pequenas dimensões e, em luz branca, apresentam cor cinzenta 

(Fig.12). As partículas de vitrinite identificadas apresentam valores de reflectância média entre 0,71-

0,81 %Rm (Tab. 4).   
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Figura 12. Microfotografias em luz branca reflectida. Vitrinite: A (1N1), B (2N1); Betume sólido: C e D (5N1), E 

(1N1); Pirite: F (2N1) 

 

Os betumes sólidos presentes (Fig. 12) nesta sondagem têm textura que varia de regular a irregular 

e ocupam os espaços livres na matriz mineral. Atendendo às características óticas dos betumes 

sólidos (textura e poder reflector) foram definidas três famílias. A família B1 foi identificada na 

maioria das amostras estudas e apresenta um valor de poder refletor de 1,70 %Rm (valor médio; 

Tab. 4), caracteriza-se por uma cor cinzenta, em luz branca. A família B2 está presente em todas as 

amostras e, também apresenta cor cinzenta (em luz branca). A reflectância varia entre 2,19 e 

2,27%Rm (Tab. 4).  

50µm 50µm 

50µm 50µm 

50µm 50µm 

A B 

C D 

E F 
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Os betumes da família B3 aparecem em menores quantidades do que os betumes das restantes 

famílias, apresentando valores de reflectância que variam entre 2,60-2,72 %Rm (Tab. 4). Na figura 

13 está representado o histograma de medidas da reflectância efetuadas na amostra 5N1 onde é 

bem visível a variação nas três famílias de betumes sólidos identificadas. 

 

 

Figura 13. Histograma das medições da reflectância da vitrinite (Rr%) das três famílias de betumes sólidos 

identificados na amostra 5N1 

 

De acordo com a classificação de Jacob (1989), os betumes presentes na sondagem Njika-1 são 

classificados como impsonites. 

 

4.2.2. Sondagem Njika-2 

Na sondagem Njika-2 mantém-se o predomínio da componente siliciclástica. Observou-se a 

presença de pirite framboidal de cor branca (Fig. 14) que, em alguns casos, se encontra na forma 

de óxidos de ferro de cor avermelhada, quando observada em luz branca reflectida. 

A matéria orgânica (MO) é pouco abundante e pertence aos grupos da vitrinite e da inertinite. A 

vitrinite é, geralmente, de dimensões muito reduzidas e, em luz branca, apresenta cor cinzenta (Fig. 

14). As partículas de vitrinite identificadas apresentam valores de reflectância que varia entre 0,68-

0,75 %Rm (Tab.5).  
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Tabela 5. Valores de poder reflector aleatório médio (%Rm) da vitrinite e das famílias de betumes sólidos para a 

sondagem Njika-2 

Sondagem 

Njika-2 

Vitrinite BS1 BS2 

%Rm dp n %Rm dp n %Rm dp n 

2N2 0,68 0,11 15 1,88 0,16 2 2,21 0,11 7 

4N2 0,73 0,18 2       

6N2 0,71 0,13 6       

8N2 0,75 0,05 3       

10N2 0,73  1       

12N2 0,72 0,11 17       

14N2 0,75 0,10 6       

BS: Betume sólido; %Rm: poder reflector médio; dp: desvio padrão; n: número de partículas medidas. 

 

 

  

  

Figura 14. Microfotografias em luz branca refletida. Vitrinite: A (4N2), B e C (12N2) ; Pirite: D (10N2) 

 

Na sondagem Njika-2 apenas foram identificados betumes sólidos numa amostra (1N2; Tab. 5). 

Atendendo às características ópticas dos betumes sólidos (textura e poder reflector) foram definidas 

duas famílias. A família B1 apresenta um valor de poder reflector de 1,88 %Rm, caracteriza-se por 
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50µm 

50µm 50µm 
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uma cor cinzenta, em luz branca. A família B2 com valor de reflectância de 2,21%Rm (Tab. 5). De 

acordo com a classificação de Jacob (1989), os betumes presentes na sondagem Njika-2 são 

impsonites. 

 

A reflectância da vitrinite varia entre 0.50 e 0.72 %Rr (Fig. 15), o que significa que a matéria 

orgânica presente nesta formação encontra-se na catagénese, em estado maturo para a produção 

de hidrocarbonetos líquidos (Tissot & Welte, 1984).  

 

 

Figura 15. Variação da reflectância da vitrinite com a profundidade e a indicação do início da geração dos 

hidrocarbonetos líquidos para cerogénio tipo II (%Rm = 0,5) 

 

A presença de betumes sólidos é comum em várias bacias dispersas pelo mundo, podendo estar 

associado tanto a rochas geradoras como a rochas reservatório. De acordo com diversos autores 

(p.ex., Curiale, 1986; Jacob,1989) os betumes sólidos são produtos secundários que preenchem 

espaços ou fracturas de rochas (carbonatadas ou siliciclásticas) e que resultam de avançados 

estágios de maturação térmica.  

Nas sondagens Njika-1 e Nj1ka-2 foram identificadas três famílias de betumes sólidos. Segundo a 

classificação proposta por Jacob (1989), estas famílias são epi-impsonites (família BS1) e meso-
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impsonites (famílias BS2 e BS3). Estes betumes sólidos necessitam, ainda, de um estudo 

pormenorizado para a identificação da sua origem e eventual relação entre com a matéria orgânica 

autóctone. No entanto, e de acordo com Jacob (1989), a abundância de impsonites pode indicar 

uma possível presença de gás natural ou condensado.  

 

4.3 Geoquímica  

A figura 16 ilustra os resultados das análises geoquímicas para todas as amostras da sondagem 

Njika-1; verifica-se que há um aumento, da base para o topo, do SiO2 e uma diminuição do MgO; os 

restantes compostos Al2O3, Fe2O3, CaO e K2O não mostram variações significativas. Os níveis 

superiores são mais ricos em TiO.  

 

 

Figura 16. Variação dos elementos químicos na sondagem Njika-1. Os algarismos expressam a percentagem 

dos compostos analisados (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a amarelo). 

 

Na sondagem Njika-2 é possível observar teores quase constantes dos compostos presentes nos 

níveis arenosos e, à medida que o conteúdo em argila aumenta, os teores tendem também a 

aumentar (Fig. 17); em contrapartida o SiO2 diminui drasticamente, assim como o Al2O3 embora 

bastante menos. Nos níveis argilosos, provavelmente em posição mais distal dentro da bacia, 

verifica-se um incremento dos teores em CaO e LOl, em particular e, ainda em menor grau, MgO e 
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K2O, que acompanham o aumento da ilite, da esmectite e da calcite (Fig. 17); as argilas mostram 

que os óxidos de manganês e de fósforo são residuais.  

 

 

Figura 17. Variação dos elementos químicos da sondagem Njika-2. Os algarismos expressam a percentagem 

dos elementos analisados (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a amarelo). 

 

Quando se relacionam os resultados da mineralogia e da geoquímica do furo Njika-1, observa-se 

que os níveis argilosos apresentam, em geral maiores teores de clorite, ilite e esmectite associados 

ao Al2O3, SiO2, enquanto os óxidos de ferro, magnésio, fósforo e manganês mostram teores baixos 

(Fig. 17). 

É de salientar a inflexão mais ou menos acentuada nos teores, para todos os elementos analisados, 

às profundidades de 1520 m e 1440 m, ambas associadas aos níveis argilosos e possivelmente, 

relacionadas com mudanças nas características do ambiente sedimentar. 

Os níveis arenosos mostram maiores teores, embora que ligeiros, em ilite e caulinite e menores 

valores em ilite e clorite, o que está associado a um decréscimo de feldspato, filossilicatos e calcite; 

o quartzo é o mineral predominante, como seria de esperar. Este comportamento reflecte-se no 

aumento do SiO2 e uma diminuição do MgO o que pode traduzir uma diminuição do acarreio 
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detrítico e uma maior distalidade; os restantes óxidos, como por exemplo, Al2O3, Fe2O3, CaO e K2O 

não mostram variações significativas, apesar do TiO2 mostrar um comportamento mais irregular.  

 

    

Figura 18. Relação entre os minerais e elementos químicos na sondagem Njika-1. Os algarismos expressam a 

percentagem dos compostos analisados (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a 

amarelo). 

 

Na sondagem Njika-1, o aumento que se verifica nos teores da clorite da unidade arenosa para 

argilosa indicia um aumento dos processos diagenéticos, hipótese reforçada por similar evolução 

dos óxidos de ferro, que também aumentam, e pelas mudanças opostas nos teores de caulinite e do 

quartzo que por diminuírem indiciam uma diminuição do transporte detrítico, favorecendo feldspatos 

e plagióclase e filossilicatos e o desenvolvimento da diagénese responsável pela clorite. Assim os 

meios arenosos correspondem a meios proximais enquanto, os argilosos a depósitos mais distais; 

os teores em caulinite e clorite são maiores nos níveis arenosos do que nos argilosos, decrescendo 

a ilite e a esmectite (Fig.18). 
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No que se refere, à sondagem do furo Njika–2 verifica–se que nos níveis arenosos ocorrem maiores 

teores não só de caulinite mas também de clorite, o que indica que neste caso a clorite, por 

acompanhar a caulinite, é detrítica, o que é confirmado também por nestes níveis possuírem os 

maiores os valores de quartzo e de feldspato (Fig. 19). É possível que estes horizontes ocupem 

uma posição mais proximal dentro da bacia que os níveis arenosos da sondagem Njika-1. Por outro 

lado, nos níveis argilosos, aumenta a ilite e a esmectite, indicando uma vez mais transporte detrítico 

reduzido, com um aumento global dos filossilicatos e também da calcite.  

 

 

Figura 19. Relação entre os minerais e elementos químico da sondagem Njika-2. Os algarismos expressam a 

percentagem dos compostos analisados (níveis argilosos representados a cinzento e níveis arenosos a 

amarelo). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos através da análise mineralógica, da geoquímica e a da petrologia orgânica, 

parecem apontar para a existência de existe algumas condições para a geração e migração de 

hidrocarbonetos no reservatório do Grudja Inferior. Contudo, dados anteriores apontam para que 

não existam condições para que este reservatório tenha quantidades consideráveis de petróleo para 

ser explorado, apesar de ter estruturas que possam funcionar como armadilhas, como é o caso do 

sistema de falhas que limitam os flancos do graben próximo da rocha mãe. Estes aspectos devem-

se ao facto do regime térmico da bacia que, no geral, é caracterizado por um gradiente geotérmico 

não muito adequado à existência de quantidades significativas de petróleo que justifiquem uma 

eventual exploração, mais sim de gás natural. 

Os dados obtidos devem ser encarados como uma componente no estudo de reservatórios deste 

tipo, dada a incerteza a eles associados. A descoberta de novos jazigos de hidrocarbonetos pode 

trazer muitos benefícios sócio económicos para o país, dai a necessidade de se saber, quais as 

zonas com maior potencial e a sua respectiva extensão, de forma a contribuir não só para a 

economia mas, também, para a melhoria das condições técnicas, e científicas, associadas a estes 

recursos, e minimizar o impacto ambiental dos ecossistemas da zona em causa. 

 

Trabalhos futuros 

Em relação aos trabalhos futuros, salienta-se que para a materialização deste estudo, foi possível 

trabalhar com informações de duas sondagens feitas na Bacia de Moçambique na província de 

Inhambane, na costa Este do arquipélago de Bazaruto, que tem a designação de Njika - 1 e Njika - 

2. Apesar dos resultados obtidos nesta pesquisa, o ideal seria que futuramente se estudasse ou se 

fizesse analises mais detalhadas com outros dois furos Njika 3 e Njika 4, feitos no mesmo bloco e 

na mesma época. Assim, seria possível fazer uma melhor correlação dos furos e chegar a uma 

melhor conclusão. Caso esta sugestão seja aderida, gostava que a direcção da Empresa Nacional 

de Hidrocarboneto (ENH) e as minhas orientadoras analisassem com muita ponderação e carinho 

em torno deste desafio que se calhar pode-se materializar num futuro breve.   
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