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RESUM

El treball descrit en aquesta tesi té com a objectiu l'estudi de la matèria orgànica soluble
de conques geològiques reductores amb un elevat contingut en sofre. Els estudis previs
de geoquímica orgànica endegats en conques reductores posen de manifest que els
biomarcadors sofrats són de gran importància per a la descripció dels paleoambients,
donat que reflecteixen els biocompostos funcionalitzats, que, d'altra forma s'haurien
alterat.
Per aquest estudi s'han seleccionat quatre conques sedimentarles que destaquen de
forma significativa per la seva anoxicitat, així com, per haver experimentat una
important sulfato-reducció. Les conques escollides són: Orce, Ribesalbes, Mequinensa
i Organyà.

La conca d'Orce és d'origen lacustre i de tipus endorreica, data del Plio-Plistocè (1-5
milions d'anys) i es localitza al nord de la província de Granada. El seu interès rau en el
descobriment d'importants jaciments paleontològics amb restes antropogèniques.

La conca de Ribesalbes també és lacustre i endorreica, pertany al Miocè mitjà
(Serraval.lià, de 12 a 13 milions d'anys) i es situa a l'oest de la província de Castelló. A
principis d'aquest segle s'hi van explotar les pissarres bituminoses mitjançant tècniques
de piròlisi.

La conca de Mequinensa igualment és d'origen lacustre i de caràcter endorreica,
pertany a l'Oligocè superior (Catià, al voltant dels 30 milions d'anys) i es localitza al
sud del Sistema dels Monegros, a la província de Terol. La importància d'aquesta conca
es deu a l'explotació de lignits molt rics en sofre.

La conca d'Organyà és d'origen marí i data del Cretaci inferior (més de 100 milions
d'anys). Es situa a la província de Lleida, a la comarca de l'Alt Urgell. Els materials que
formen aquesta conca constitueixen una roca mare de petroli.

Els objectius d'aquest treball són:

1. L'anàlisi dels biomarcadors per a la determinació de l'origen de les aportacions
de la matèria orgànica que reberen les conques estudiades, caracteritzant-ne les
contribucions més significatives.

2. La descripció de les condicions paleoambientals que donaren lloc a aquests
dipòsits sedimentaris.

3. L'avaluació de la maduresa de la matèria orgànica.
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La tesi consta de nou capítols: en el primer capítol es fa una introducció general sobre
les paleocondicions del medi deposicional que afavoreixen la preservació de la matèria
orgànica. En el segon capítol es descriu el mètode experimental que s'ha fet servir per a
l'extracció de la fase orgànica soluble. En els quatre capítols posteriors es fa l'estudi
geoquímic orgànic de les conques seleccionades: en el tercer capítol es descriu la
conca d'Orce, en el quart capítol, la conca de Ribesalbes, en el cinquè capítol, la
conca d'Organyà i en el sisè capítol, la conca de Mequinensa. Aquesta ordenació de
les conques es fonamenta en el tipus de querogen que tenen; les mostres de la conca
d'Orce es caracteritzen per un querogen de tipus I, les de Ribesalbes són de tipus I-S,
les d'Organyà, de tipus II-S i el querogen de Mequinensa és de tipus III-S. La descripció
de les conques es comença amb una introducció on es destaquen alguns aspectes
rellevants, es continua amb les descripcions geològiques i petrogràfiques, tot localitzant
les mostres estudiades a la corresponent columna estratigràfica. Després, es mostra
l'anàlisi elemental de la matèria orgànica, per prosseguir amb la descripció dels
biomarcadors apolars i polars: en primer lloc es descriuen els compostos acíclics, lineals
i ramificáis, tot començant pels compostos hidrocarbonats, després els oxigenats i
finalment els sofrats; en segon lloc, els biomarcadors cíclics, començant pels
diterpenoides i continuant amb els triterpenoides, amb especial rellevància dels
esteroides i els hopanoides, i finalment, els oleanoides, ursanoides i lupanoides.
Per a cadascun dels biomarcadors s'indiquen els resultats obtinguts en cada mostra, per
després continuar amb la discussió i les conclusions, i es finalitza amb un recull
bibliogràfic de la presència d'aquests compostos en organismes biològics i materials
geològics.
La descripció de les conques finalitza amb les conclusions sobre els aports de la matèria
orgànica, l'ambient deposicional i la maduresa.

En el cas de la conca d'Organyà només s'han estudiat les fraccions apolars, degut a
l'escassa abundància mostrada pels compostos polars, atribuïda a l'elevada maduresa de
la matèria orgànica.

Al setè capítol també es fa un recull dels biomarcadors identificats per primera vegada
en aquesta tesi, indicant en el seu cas si els seus precursors biològics estan descrits i al
vuitè capítol es presenten les conclusions generals d'aquest estudi.

Finalment, al novè capítol s'inclou les referències bibliogràfiques que s'han fet servir
per a l'elaboració d'aquest treball.




