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FLUIDO DO RESERVATÓRIO 

 

Óleo + Gás + Água + Sedimentos 

 

Não é produto final acabado para consumo e/ou descarte no 
meio ambiente 

PETRÓLEO 

CONSTITUINTES DO PETRÓLEO 



 A palavra PETROLEO deriva do latim:  petra (pedra) e 
oleum (óleo). 

 O petróleo no estado líquido é uma substância oleosa, 
inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e 
cor negro e castanho-claro. 

 É constituído, basicamente, por uma mistura de 
compostos químicos orgânicos (hidrocarbonetos).  

 Quando a mistura contém uma maior porcentagem de 
moléculas pequenas seu estado físico é gasoso e quando a 
mistura contém moléculas maiores seu estado físico é líquido, 
nas condições normais de temperatura e pressão. 

Definição 



 Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos por 
moléculas saturadas, insaturadas e aromáticas.  

 Os hidrocarbonetos saturados, também denominados de 
alcanos ou parafinas (do latim parafine “pequena atividade”, por 
serem comparativamente inertes), são aqueles cujos átomos de 
carbono são unidos somente por ligações simples ao maior 
número possível de átomos de hidrogênio, constituindo cadeias 
lineares, ramificadas ou cíclicas, interligadas ou não.  

 Os hidrocarbonetos insaturados, também denominados de 
olefinas, apresentam pelo menos uma dupla ou tripla ligação 
carbono-carbono, enquanto que os hidrocarbonetos aromáticos, 
também chamados de alcenos, apresentam pelo menos um anel 
de benzeno na sua estrutura. 



 Hidrocarbonetos parafínicos normais ou alcanos possuem 

a fórmula geral CnH2n+2.  

 Os nomes dos alcanos são formados por um prefixo 
(especificando o número de átomos de carbono) e do sufixo ano.  

 O mais simples deles é o metano (gás), constituído por um 
átomo de carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio. 



Metano Etano Propano Propano 

Exemplos de parafinas normais: 



 Os hidrocarbonetos parafínicos podem apresentar 
ramificações em um ou mais átomos de carbono e são também 
denominados de isoparafinas, ou alcanos. Têm a mesma fórmula 
geral dos alcanos normais. 

Exemplos de isoparafinas: 



 Em muitos hidrocarbonetos, os átomos de carbono são 
dispostos na forma de anéis. Podem apresentar radicais parafínicos 
normais ou ramificados ligados ao anel ou outro hidrocarboneto 
cíclico.  

 Na indústria do petróleo são conhecidos como naftênicos.  

 A nomenclatura utilizada é a mesma dos parafínicos, agora 
com o prefixo ciclo. 



Exemplo de hidrocarbonetos naftênicos: 



 Os hidrocarbonetos insaturados, dos quais os mais comuns 
são os alcenos. Assim como para alcanos, o prefixo especifica o 
número de carbonos e o sufixo é eno. Os alcenos possuem uma 
ligação dupla na cadeia. 

Exemplos de alcenos: 



 Os hidrocarbonetos insaturados constituem um grupo 
extremamente reativo. Embora sejam biologicamente 
metabolizados em grande quantidade, dificilmente são 
preservados na natureza. 

 Os hidrocarbonetos aromáticos são constituídos por 
ligações duplas que se alternam em anéis com seis átomos de 
carbono. O composto mais simples é o benzeno. Ao contrário dos 
compostos insaturados, o benzeno tem considerável estabilidade 
e, devido ao seu pronunciado odor, todos os compostos que 
contêm o anel benzeno são conhecidos como hidrocarbonetos 
aromáticos. Tal como os naftênicos pode ocorrer a presença de 
aromáticos formados por mais de um anel benzênico, que podem 
estar isolados, conjugados ou condensados. 



Exemplo de hidrocarbonetos aromáticos: 



 O petróleo contém apreciável quantidade de constituintes 
que possuem elementos como enxofre, nitrogênio, oxigênio e 
metais. 

 Estes constituintes, considerados como impurezas, podem 
aparecer em toda a faixa de ebulição do petróleo, mas tendem a 
se concentrar nas frações mais pesadas tais como resinas e 
asfaltenos. 

 Resinas e asfaltenos são moléculas grandes, com alta 
relação carbono/hidrogênio e presença de enxofre, oxigênio e 
nitrogênio (de 6,9 a 7,3%). A estrutura básica é constituída de 3 a 
10 ou mais anéis, geralmente aromáticos, em cada molécula. 



 As estruturas básicas das resinas e asfaltenos são 
semelhantes, mas existem diferenças importantes. Asfaltenos não 
estão dissolvidos no petróleo e sim dispersos na forma coloidal. 
  

 As resinas, ao contrário, são facilmente solúveis. Os 
asfaltenos puros são sólidos escuros e não voláteis; e as resinas 
puras, além de serem líquidos pesados ou sólidos pastosos, são 
tão voláteis como hidrocarboneto do mesmo tamanho. As resinas 
de alto peso molecular são avermelhadas, enquanto que as mais 
leves são menos coloridas. 



 Os óleos obtidos de diferentes reservatórios de petróleo 
possuem características diferentes. Alguns são pretos, densos, 
viscosos, liberando pouco ou nenhum gás, enquanto outros 
castanhos ou bastante claros, com baixa viscosidade e densidade, 
liberando quantidade apreciável de gás. Outros reservatórios, 
ainda podem produzir somente gás. Entretanto, todos eles 
produzem análises elementares semelhantes às dadas na Tabela 
na próxima página. 



Análise elementar do óleo típico (% em peso). 



 A alta porcentagem de carbono e hidrogênio existente no 
petróleo mostra que os seus principais constituintes são os 
hidrocarbonetos. Os outros constituintes aparecem na forma de 
compostos orgânicos que contêm outros elementos, sendo os 
mais comuns o nitrogênio, o enxofre e o oxigênio. Metais 
também podem ocorrer como sais de ácidos orgânicos. 



 O petróleo contém centenas de compostos químicos, e 
separá-los em componentes puros ou misturas de composição 
conhecida é praticamente impossível. O petróleo é normalmente 
separado em frações de acordo com a faixa de ebulição dos 
compostos. 



Fração 
Temperatura de 

ebulição ( C) 

Composição 

aproximada 
Usos 

Gás residual - C1 – C2 Gás combustível 

Gás liquefeito de 

petróleo - GLP 

Até 40 C3 – C4 

Gás combustível 

engarrafado, uso 

doméstico e 

industrial. 

Gasolina 

40 - 175 C5 – C10 

Combustível de 

automóveis, 

solvente. 

Gasóleo leve 235 - 305 C13 – C17 Diesel, fornos. 

Gasóleo pesado 

305 – 400 C18 – C25 

Combustível, 

matéria-prima p/ 

lubrificantes. 

Lubrificantes 
400 – 510 C26 – C38 

 

Óleos Lubrificantes 

 

Resíduo 
Acima de 510 C38* 

Asfalto, piche, 

impermeabilizantes. 



MASSA ESPECÍFICA 

 É a relação entre a massa de um material e o volume 
ocupado pelo mesmo.  

 Tem a dimensão de unidade de massa por volume, por 
exemplo, a massa específica da água doce à 20°C e 1 atm é igual a 
1 kg/litro, ou seja, nessas condições  1kg de água ocupará um 
volume equivalente a 1 litro. 



DENSIDADE 

 É a relação entre a massa específica de uma substância e a 
massa epecífica da água doce. Por exemplo, se a massa específica 
de um óleo é igual a 0,85 kg/litro então sua densidade será 
calculada da seguinte forma: 

d = (0,85 kg/litro) / (1,00 kg/litro)  então, 

d = 0,85   ou seja, 

A densidade é uma grandeza adimensional. 



Grau API (° API) 

 É uma propiedade relacionada com a densidade dos 
derivados de petróleo. Foi criada pelo American Petroleum 
Institute e serve como parâmetro de classificação de petróleos e 
derivados. 

5.131
5.141
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onde d é a densidade do óleo ou de um derivado 
do petróleo. 



Grau API g / cm3 lb / gal psi / m 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1,0000 

0,9930 

0,9861 

0,9792 

0,9725 

0,9659 

0,9580 

0,9529 

0,9465 

0,9402 

0,9340 

0,9279 

0,9218 

0,9159 

0,9100 

0,9042 

0,8964 
 

8,3454 

8,2888 

8,2291 

8,1721 

8,1160 

8,0806 

8,0059 

7,9520 

7,8988 

7,8483 

7,7945 

7,7434 

7,6930 

7,6432 

7,5940 

7,5455 

7,4976 

1,4223 

1,4129 

1,4025 

1,3928 

1,3832 

1,3738 

1,3644 

1,3553 

1,3462 

1,3372 

1,3284 

1,3197 

1,3111 

1,3026 

1,2942 

1,2860 

1,2778 

Grau  

API 

(1/3) 



Grau API g / cm3 lb / gal psi / m 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

0,8927 

0,8871 

0,8816 

0,8752 

0,8706 

0,8654 

0,8602 

0,8550 

0,8495 

0,8448 

0,8398 

0,8348 

0,8299 

0,8251 

0,8203 

0,8156 

0,8109 
 

7,4506 

7,4035 

7,3575 

7,3119 

7,3669 

7,2225 

7,1786 

7,1352 

7,0923 

7,0500 

7,0082 

6,9666 

6,9259 

6,8856 

6,8456 

6,8062 

6,7672 

1,2648 

1,2618 

1,2539 

1,2452 

1,2365 

1,2309 

1,2234 

1,2160 

1,2057 

1,2015 

1,1944 

1,1873 

1,1804 

1,1735 

1,1667 

1,1600 

1,1533 

Grau  

API 

(2/3) 



Grau API g / cm3 lb / gal psi / m 
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0,8053 

0,8017 

0,7972 

0,7927 

0,7853 

0,7839 

0,7796 

0,7753 

0,7711 

0,7669 

0,7628 

0,7587 

0,7547 

0,7507 

0,7467 

0,7426 

0,7389 

6.7286 

6,6905 

6,6528 

6,6155 

6,5787 

6,5422 

6,5062 

6,4706 

6,4353 

6,4004 

6,3659 

6,3318 

6,2980 

6,2646 

6,2315 

6,1988 

6,1664 

1,1468 

1,1403 

1,1338 

1,1275 

1,1212 

1,1150 

1,1068 

1,1028 

1,0968 

1,0908 

1,0649 

1,0791 

1,0734 

1,0677 

1,0620 

1,0565 

1,0509 

Grau  

API 

(3/3) 



 

 A classificação do petróleo, de acordo com seus 
constituintes, interessa desde os geoquímicos até os refinadores.  

 Os primeiros visam caracterizar o óleo para relacioná-lo à 
rocha-mãe e medir o seu grau de degradação.  

 Os refinadores querem saber a quantidade das diversas 
frações que podem ser obtidas, assim como sua composição e 
propriedades físicas. 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DO PETRÓLEO 



 Assim, os óleos parafínicos são excelentes para a 
produção de querosene de aviação (QAV), diesel, lubrificantes e 
parafinas.  

 

 Os óleos naftênicos produzem frações significativas de 
gasolina, nafta petroquímica, QAV e lubrificantes, enquanto que 
os óleos aromáticos são mais indicados para produção de 
gasolina, solventes e asfalto. 



Classe parafínica (75% ou mais de parafinas) 

 

 Nesta classe estão os óleos leves fluidos ou de alto ponto 
de fluidez, com densidade inferior a 0,85, teor de resinas e 
asfaltenos menor que 10% e viscosidade baixa, exceto nos casos de 
elevado teor de n-parafinas com alto peso molecular (alto ponto 
de fluidez).  

 Os aromáticos presentes são de anéis simples ou duplos e o 
teor de enxofre é baixo. A maior parte dos petróleos produzidos no 
Nordeste brasileiro é classificada como parafínica. 



Classe parafínico-naftênica (50 – 70% parafinas > 20% de 
naftênicos) 

 

Os óleos desta classe são os que apresentam um teor de resinas e 
asfaltenos entre 5 a 15%, baixo teor de enxofre (menos de 1%), 
teor de naftênicos entre 25 e 40%. A densidade e viscosidade 
apresentam valores maiores do que os parafínicos, mais ainda são 
moderados. A maioria dos petróleos produzidos na Bacia de 
Campos, RJ, é deste tipo. 



Classe naftênica (> 70% de naftênicos) 

 

Nesta classe enquadra-se um número muito pequeno de óleos. 
Apresentam baixo teor de enxofre e se originam da alteração 
bioquímica de óleos parafínicos e parafínico-naftênicos. Alguns 
óleos da América do Sul, da Rússia e do Mar do Norte pertencem a 
esta classe. 



Classe aromática intermediária (> 50% de hidrocarbonetos a 
aromáticos) 
 

Compreende óleos frequentemente pesados, contendo de 10 a 
30% de asfaltenos e resinas e teor de enxofre acima de 1%. O teor 
de monoaromáticos é baixo e em contrapartida o teor de tiofeos e 
dibenzotiofenose elevado. A densidade usualmente é maior que 
0,85. 

Alguns óleos do Oriente Médio (Árabia Saudita, Catar, Kuwait, 
Iraque, Síria e Turquia), África Ocidental, Venezuela, Califórnia e 
Mediterrâneo (Sicília, Espanha e Grécia) são desta classe. 



Classe aromático-naftênica (> 35% de naftênicos) 

 

Óleos deste grupo sofreram processo inicial de biodegradação, no 
qual foram removidas as parafinas. .Eles são derivados dos óleos 
parafínicos e parafínico-naftênicos, podendo conter mais de 25% 
de resinas e asfaltenos, e o teor de enxofre entre 0,4 e 1%. Alguns 
óleos da África Ocidental são deste tipo. 



Classe aromático-asfáltica (> 35% de asfaltenos e resinas) 
 

 Estes óleos são oriundos de um processo de 
biodegradação avançada em que ocorreria a reunião de 
monocicloalcenos e oxidação. Podem também nela se enquadrar 
alguns poucos óleos verdadeiramente aromáticos não 
degradados da Venezuela e África Ocidental. Entretanto, ela 
compreende principalmente óleos pesados e viscosos, 
resultantes da alteração dos óleos aromáticos intermediários. 

 Desta forma, o teor de asfaltenos varia de 1 a 9% em 
casos extremos. Nesta classe encontram-se os óleos do Canadá 
ocidental, Venezuela e sul da França. 



De um modo geral temos que: 

1 – Petróleos pesados têm baixo grau API; 

2 – Petróleos leves têm alto grau API; 

3 – Quanto mais alto o grau API de um petróleo maior o seu valor 
de mercado. 

Resumo  das características físicas e relação de Mercado: 



 O petróleo tem origem a partir de matéria orgânica 
depositada junto com os sedimentos nas bacias sedimentares.  

 O Brasil possui 29 bacias sedimentares, das quais 
atualmente oito são produtoras de petróleo (Solimões, Potiguar, 
Sergipe/Alagoas, Camamú-Almada, Espírito Santo, Campos, 
Santos e Paraná). 

2.3. GEOLOGIA 



Bacias sedimentares brasileiras. 



 A matéria orgânica marinha é basicamente originada de 
microorganismos e algas que formam o fitoplâncton e não pode 
sofrer processos de oxidação. A necessidade de condições não-
oxidantes pressupõe um ambiente de deposição composto de 
sedimentos de baixa permeabilidade, inibidor da ação da água 
circulante em seu interior. A interação dos fatores – matéria 
orgânica, sedimentos e condições termoquímicas apropriadas – é 
fundamental para o início da cadeia de processos que leva à 
formação do petróleo.  

 A matéria orgânica proveniente de vegetais superiores 
também pode dar origem ao petróleo, todavia sua preservação 
torna-se mais difícil em função do meio oxidante onde vivem. 



 O tipo de hidrocarboneto gerado, óleo ou gás, é 
determinado pela constituição da matéria orgânica original e pela 
intensidade do processo térmico atuante sobre ela. A matéria 
proveniente do fitoplâncton, quando submetida a condições 
térmicas adequadas, pode gerar hidrocarboneto líquido. O 
processo atuante sobre a matéria orgânica vegetal lenhosa poderá 
ter como conseqüência à geração de hidrocarboneto gasoso. 



 Admitindo um ambiente apropriado, após a incorporação 
da matéria orgânica ao sedimento dá-se aumento de carga 
sedimentar e de temperatura, começando, então, a se delinear o 
processo que passa pelos seguintes estágios evolutivos: 

 - na faixa de temperaturas mais baixas, até 65°C, predomina 
a atividade bacteriana que provoca a reorganização celular e 
transforma a matéria orgânica em querogênio. O produto é o 
metano bioquímico ou biogênio. Este processo é denominado de 
Diagênese; 



- o incremento de temperatura, até 165°C, é determinante da 
quebra das moléculas de querogênio e resulta em hidrocarbonetos 
líquidos e gás – Catagênese; 

- a continuação do processo, avançando até 210°C, propicia a 
quebra das moléculas de hidrocarbonetos líquidos e a sua 
transformação em gás leve – Metagênese; 

- ultrapassando essa fase, a combinação do incremento de 
temperatura leva à degradação do hidrocarboneto gerado, 
deixando como remanescente grafite, gás carbônico e algum 
resíduo de gás metano – Metamorfismo. 



Transformação termoquímica da matéria orgânica e a geração de 
petróleo. 



 Assim, o processo de geração do petróleo como um todo é 
resultado da captação da energia solar, através da fotossíntese, e a 
transformação da matéria orgânica com a contribuição do fluxo de 
calor oriundo do interior da Terra. 

RESUMO DA GENESIS DO PETROLEO: 



Áreas de 
Produção de 
petróleo no 
Brasil. 



Localização das 
Bacias 
sedimentares 
brasileiras 
Offshore. 



Bacias Offshore. 



1 – O petróleo inicialmente é gerado no interior da rocha 
geradora; 

2 –  Posteriormente ocorre a migração através de falhas ou 
estruturas padrão de escape para a rocha reservatório; 

3 – É necessário a presença de trapas ou armadilhas para 
aprisionar o petróleo na rocha reservatório para que exista 
uma acumulação comercialmente interessante é 
imprescindivel. 



Origem do petróleo. 



Rocha capeadora

Rocha geradora

Rocha reservatório

m
ig

ra
çã

o

m
ig

ra
çã

o

Formação de uma jazida – sincronismo

Reservatório de petróleo. 



Armadilha estrutural (compressão horizontal). 



Armadilha estratigráfica (compressão vertical). 



Matriz rochosa. 





 A  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
divulgou nesta quinta-feira (17/02/2011) nota retificando os valores das 

reservas provadas de petróleo e gás natural do Brasil em 2010. 

 

 No ano passado, as reservas provadas de petróleo brasileiras 

cresceram 10,65%, passando de 12.876 milhões de barris em 2009 para 

14.246 milhões de barris em 2010.  

 

 É o maior percentual registrado desde 2002, quando houve 

aumento de 15,4% em relação ao ano anterior.  

 

 As reservas totais, que incluem as provadas, as prováveis e as 

possíveis, deram um salto de 34,57% no mesmo período, maior crescimento 

verificado desde 2000, passando de 21.154 milhões de barris para 28.467 

milhões de barris. 



 No gás natural, as reservas provadas tiveram aumento de 15,23% 

na comparação entre 2009 e 2010, passando de 367.095 milhões de metros 

cúbicos para 423.003 milhões de metros cúbicos.  

 A elevação é inferior apenas a registrada em 2004 em relação a 

2003, que foi de 32,91%. Nas reservas totais de gás natural, no mesmo 

período, a elevação foi de 37,11%, de 601.518 milhões de metros cúbicos 

para 824.723 milhões de metros cúbicos, a maior desde 2004, quando o 

aumento foi de 41,68% frente ao ano anterior.  

 Os dados de 2010 incluem as reservas referentes ao pré-sal da 

Bacia de Santos (antigas áreas exploratórias de Tupi e Iracema no Bloco 

BM-S-11), descobertas nos campos de Barracuda, Caratinga, Marlim, Marlim 

Leste e Pampo na Bacia de Campos, além de projetos de aumento de 

recuperação de petróleo nos campos de Albacora Leste, Maromba, 

Marimbá, Marlim Sul, Marlim Leste e Roncador na Bacia de Campos e na 

concessão de Leste de Urucu na Bacia do Solimões. 



Gás 

Óleo 

Água 

Estratificação de fluidos no reservatório. 

Gás 

Óleo 

Água 



3. Prospecção do Petróleo 

3.1. Perfuração de poços de petróleo 

3.2. Produção de poços de petróleo 

 
4. Perfuração e completação de poços 

4.1. Transferência de óleo e gás 

4.2. Equipamentos e instalações utilizados na transferência e 
estocagem de petróleo 

4.3. Principais termos técnicos de interesse na indústria de 
petróleo 
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É a etapa que precede a perfuração do primeiro poço 
exploratório. 

Consiste em métodos e técnicas específicas para identificar 
áreas com potêncial acúmulo de hidrocarbonetos. 

Envolve os profissionais geólogos e geofísicos. 

3. PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO 



Linhas (submarinas 
ou de superfície) 

COLETA 

Poço 

ELEVAÇÃO 

reservatório 

RECUPERAÇÃO 

Linhas (submarinas ou 

de superfície) 

EXPORTAÇÃO 

Etapas do escoamento do petróleo. 



Os métodos utilizados são métodos geológicos de prospecção 
sísmica: 
 Métodos geológicos contemplam as atividades voltadas 
para o estudo de bacias sedimentares, através das disciplinas de 
geologia, geofísica, paleontologia e geoquímica.  
 Também são realizadas análises aerofotogramétricas 
(fotos aéreas, imagens de radar e de satélites) e geodésicos que 
envolvem prospecção gravimétrica e de medidas de variação da 
intensidade do campo magnético da terra; 



Os métodos geofísicos mais usados na indústria do petróleo são 
os levantamentos sísmicos.  
Destaca-se a sísmica de reflexão pelo auto grau de eficiência. O 
método baseia-se na reflexão de ondas elásticas geradas 
artificialmente. As reflexões são captadas por equipamentos 
especiais denominados geofones (registros em terra) ou 
hidrofones (registros no mar).  
Os equipamentos de captação convertem as vibrações magnéticas 
derivadas de fluxo de som em oscilações elétricas, as que são 
transmitidas e registradas. 



O navio reboca duas baterias de canhões e vários 

cabos com receptores. 
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A sísmica de reflexão baseia-se 

na diferença da velocidade das 

ondas em diferentes meios. 


