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Introdução 

A Amazônia Central é uma região de enorme 

biodiversidade e grande sensibilidade que merece 

ser preservada. Em 1986, foi descoberta a 

Província Petrolífera de Urucu (PPU), no município 

de Coari/Amazonas, e a partir do ano de 1988 

entrou em funcionamento no local, o terminal Tesol 

da Petrobrás.Na região pesquisada foi realizada 

modelagem numérica computacional de dispersão 

de óleo ao longo do rio Solimões. O intuito foi o de 

simular um derrame de óleo nas proximidades do 

terminal da Petrobras (TESOL) para, a partir dos 

resultados, gerar subsídio para a elaboração de 

medidas de contenção do óleo derramado (Júnior et 

al, 2008.O presente trabalho foi motivado a partir de 

pesquisas que já vem sendo feitas nesta região, 

pelo projeto PIATAM (Potenciais Impactos e Riscos 

Ambientais da Indústria do Petróleo e Gás na 

Amazônia) em parceria com a UFAM (Universidade 

Federal do Amazonas), o IQ/UFRJ (Instituto de 

Química da UFRJ), o INPA (Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia), a COPPE (Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa 

de Engenharia), com o objetivo de monitorar as 

atividades de produção e transporte de petróleo e 

gás natural oriundos de Urucu. O objetivo deste 

trabalho é verificar a presença de Hidrocarbonetos 

biogênicos e antropogênicos em amostras de 

sedimentos superficiais no Lago de Coari (AM) e no 

rio Solimões resultado da segunda amostragem, 

bem como a avaliar o grau de contaminação do 

ecossistema nesta região. 

Resultados e Discussão 

As amostras foram pesadas, extraídas utilizando 
ultrassom e analisadas utilizando cromatografia 
gasosa acoplada a Espectrometria de Massas 
(CGAR/EM) para identificar os compostos e 
cromatografia gasosa acoplada a. detector por 
ionização em chama para quantificar as amostras. 
Foram analisadas 10 amostras de sedimento 
superficiais, distribuídas por 7 pontos de 
amostragem dentro do lago Coari e 3 no rio 
Solimões. A concentração dos hidrocarbonetos 
alifáticos totais (HAT) variaram de 20,8 a 58,5 μg 
g−1 . Quando a concentração de hidrocarbonetos 

alifáticos totais é inferior a 50 g.g-1, estas são 
geralmente consideradas como típicas de áreas 
não contaminadas

1
. Em todas as amostras, a 

distribuição de n-alcanos variou entre C17 e C35, 

com Cmáx em C29 ou C31 (Figura 1), que é indicativo 
de contribuição de ceras de plantas vascularizadas 
no sedimento com predominância de n-alcanos com 
número de carbonos ímpares em relação aos pares, 
outro indicativo de contribuição por fontes 
terrestres. O cromatograma de íons m/z 191 das 
amostras em estudo, mostrou uma série padrão de 
hopanos com moléculas variando de C27 a C33. O 
17-β(H)-22,29,30-trisnorhopano (Tβ) e 21-α(H)-30-
norhopano (normoretano – M29), são os membros 
mais predominantes da série.  Foram detectados 
compostos hopanóides de origem biogênica como o 
17β(H)-hop-22(29)-eno (diplopteno), hop-17(21)-
eno e 17β(H),21β(H)-homohopano. Esta 
característica confirma a contribuição bacteriana 
para a matéria orgânica e permite a caracterização 
dos sedimentos como sendo recente

3
. O Olean-18-

eno (m/z 218) esta presente em todas as amostras 
em estudo. 

 
Figura 1. Cromatograma de íons totais da fração de 
saturados da amostra S9  

Conclusões 

Os valores de HAT, Cmáx e distribuição dos n-

alcanos, indicaram uma forte contribuição forte 

contribuição biogênica. Os hopanóides de origem 

biogênica como o 17β(H)-hop-22(29)-eno 

(diplopteno), hop-17(21)-eno e 17β(H),21β(H)-

homohopano confirmam a contribuição bacteriana 

para a matéria orgânica e permite a caracterização 

dos sedimentos como sendo recente
2
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