
Componente Curricular: Geologia de Petróleo
Curso: Técnico Integrado de Petróleo e Gás
Série: 2ª
Carga Horária: 67 h.r.  (80 aulas)
Docente: 

Ementa
Introdução;  História  do  Petróleo  no  Mundo;  História  do  Petróleo  no  Brasil;
Classificação  do  petróleo;  Propriedades  físicas  e  químicas  dos  minerais;Rochas
ígneas, metamórficas e sedimentares; Teoria da tectônica de placas; Caracterização
das bacias sedimentares; Métodos geológicos; Métodos potenciais; Métodos sísmicos;
Rochas sedimentares; Origem, migração e acumulação do petróleo; Tipos de rochas
geradoras, reservatórios e selantes; Armadilhas, ou trapas geológicas.

Objetivos
Geral
Proporcionar  aos  alunos  um  conhecimento  aprofundado  sobre  a  Geologia  na
exploração do Petróleo.
Específicos

 Conhecer os principais minerais formadores de rochas;
 Identificar os tipos de rochas (ígneas, metamórficas e sedimentares);
 Compreender os princípios básicos da tectônica de placas;
 Identificar e caracterizar os tipos de rochas sedimentares;
 Compreender os métodos prospectivos de petróleo;
 Conhecer os conceitos básicos sobre petróleo e hidrocarbonetos;
 Conhecer os tipos de rochas (geradoras, reservatórios e selantes);
 Conhecer  aspectos  teóricos  sobre  geração,  migração  e  acumulação  de

petróleo;
 Identificar os tipos de armadilhas geológicas.

Conteúdo Programático
UNIDADE I

 Introdução;
 História do Petróleo no Mundo;
 História do Petróleo no Brasil;
 Classificação do petróleo; 
 Conceituação, origem e composição química do petróleo.
 Propriedades físicas e químicas dos minerais;
 Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares;
 Teoria da Tectônica de Placas;

◦ Composição e estrutura da terra.
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UNIDADE II
 Caracterização das bacias sedimentares:

◦ Principais formações;
◦ Bacias extensionais, colisionais, transtensionais e intra-cratônicas;
◦ Principais características das bacias sedimentares brasileiras;
◦ Comparações com outras bacias.

UNIDADE III
 Métodos geológicos;

◦ Superfície;
◦ Subsuperfície.

 Métodos potenciais;
◦ Gravimetria;
◦ Magnetometria.

 Métodos sísmicos;
◦ Sísmica de refração;
◦ Sísmica de reflexão;
◦ Técnica CDP;
◦ Materiais utilizados na aquisição de dados;
◦ Processamento de dados sísmicos.

UNIDADE IV
 Rochas sedimentares;
 As rochas rudáceas;
 As rochas arenáceas;
 As rochas lutáceas.
 Origem, migração e acumulação do petróleo;
 Tipos de rochas geradoras, reservatórios e selantes;
 Armadilhas ou trapas geológicas.

Metodologia de Ensino
Aulas  expositivas,  com  discussões  sobre  a  temática,  ilustradas  com  recursos
audiovisuais;
Atividades de pesquisas, trabalhos em grupo e apresentação de seminários;
As  aulas  serão  ministradas  em  salas  com  lousa  branca,  usando  pincel  atômico,
apagador, retroprojetor, pen drive e netbook, além de mapas topográficos, fotografias
aéreas e estereoscópico;
As aulas quando ministradas no campo, os discentes terão oportunidades de aprender
a manusear a bússola (obtendo os parâmetros geológicos) e GPS. 
Quando  as  aulas  forem  ministradas  no  laboratório  de  mineralogia/geologia  os
discentes  terão  oportunidades  de  identificar  e  classificar  as  rochas  ígneas,
metamórficas e sedimentares.

Avaliação do Processo de Ensino E Aprendizagem
Ao final do semestre será realizada uma prova subjetiva com pontuação máxima de
100  e  um  trabalho  de  pesquisa  bibliográfica  com  valor  de  até  50  pontos  e
apresentação deste trabalho na modalidade seminário com pontuação até 50. Quando
o discente não atingir a média 70, será realizada uma prova subjetiva com pontuação
máxima de 100.

Recursos Necessários
Para as aulas serão utilizados o livros-texto, recursos audiovisuais; datashow, vídeos,
etc. Físicos, humanos e outros materiais.

Bibliografia

Básica
GOMES, J. S. & Alves, F. Barata – O Universo da Indústria Petrolífera – Da pesquisa
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à  Refinação.  2ª  Edição  Revisada  e  Actualizada  –  FUNDAÇÃO  CALOUSTRE
GULBENKIAN – Portugal – Lisboa – 2001.
SGARBI,  G. N.  C.  –  Petrografia  macroscópica das rochas ígneas,  sedimentares e
metamórficas. 2ª Edição ver. E ampliada – Belo Horizonte : Editora UFMG, 2012.
SUGUIO, K. – Rochas sedimentares : propriedades, gênese, importância econômica –
Sã0 Paulo : Edgard Blucher : Ed. Da Universidade de São Paulo, 1980. 
THOMAS,  J.  E.  –  Fundamentos  de  Engenharia  de  Petróleo.  2ª  Edição  –  Rio  de
Janeiro: Interciência : PETROBRÁS, 2004.
TEIXEIRA,  Wilson,  TOLEDO,  Maria  Cristina  M.  de  Fairchild,  THOMAS  Rich
(organizadores) etc al. DECIFRANDO A TERRA –  2ª Ed. - São. Paulo - 2009.
WICANDER, Reed, MONROE, S. James – FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA – São
Paulo: Cengage Learning, 2009.

Complementar
Outras Fontes - Softwares, vídeos, peças, anais, recursos áudios-visuais, glossários,
bases de dados, que poderão ser utilizadas.
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