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PETRÓLEO: é um combustível fóssil composto principalmente 

por hidrocarbonetos associados a pequenas quantidades de 

outras classes de compostos. 

   Carbono - 82%  

   Hidrogênio - 12%  

   Nitrogênio - 4% - encontrado na forma de amina 

   Oxigênio - 1% - muito pouco é encontrado  

   Sais - 0,5% - raramente aparecem 

   Metais (Fe,Cu,...) - 0,5% - considerados como resíduos 
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A formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de 

material orgânico sob condições específicas de pressão e 

isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, 

sofrendo transformações por milhares de anos.  

O petróleo (óleo de pedra) fica armazenado no interior de 

poros ou espaços vazios de rochas impermeáveis (arenito), 

chamadas de rochas-reservatório. E como é gerado pela 

decomposição de seres vivos, é um recurso esgotável, ou 

seja, não é renovável. 
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Devido a origem fóssil que a grande maioria das 

reservas petrolíferas encontra-se em bacias 

sedimentares e depressões geológicas abaixo do 

fundo do mar, que podem estar próximas à superfície 

ou a mais de cinco mil metros de profundidade.  
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O petróleo não é usado na forma crua, mas sim depois 

de ter seus diversos componentes separados através 

de processos físicos e químicos, tais como a destilação 

fracionada, nas refinarias. Cada fração separada é 

usada com uma finalidade, e as diferenças físico-

químicas desses compostos baseiam-se basicamente 

na quantidade de carbonos em suas cadeias.  
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 Fonte:  

Brasil Escola. 

OBS: Quanto maior a massa molar de um composto 

orgânico, maior é o seu ponto de ebulição. 
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Porém são poucos compostos que já saem da coluna de 

destilação prontos para serem comercializados. A maioria 

deve ser processada quimicamente para criar outras 

frações, melhorar a qualidade ou atender as necessidades 

do mercado. Por exemplo, dependendo do processo e do 

tipo de petróleo, pode-se obter mais gasolina ou mais 

diesel, sendo possível adequar a produção dos derivados 

à demanda do mercado interno ou às negociações no 

mercado externo. 
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Alguns processos químicos utilizados nas refinarias: 

 

-craqueamento: divide grandes cadeias de 

hidrocarbonetos em cadeias menores; 

 

-reforma: combina pedaços menores de hidrocarbonetos 

para criar outros maiores; 
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-alquilação: rearranja várias cadeias para fazer os 

hidrocarbonetos desejados; 

 

-extração de aromáticos: extrai naftas aromáticas leves 

para a indústria química e petroquímica; 

 

-hidrotratamento: trata cataliticamente com hidrogênio 

frações leves e médias, como gasolinas e diesel, visando 

melhorar as respectivas qualidades. 
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Fonte: Brasil Escola. 
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Fonte: Brasil Escola. 



 
 

Petróleo, Gás Natural e Carvão, Madeira, Hulha, Biomassa, 
Biocombustíveis e Energia Nuclear 

 

OBS: A primeira fração do petróleo a ter importância 

comercial foi o querosene, pois era usado na 

iluminação de casas, fábricas e comércios, ajudando, 

com isso, a preservar as baleias, já que até então o 

seu óleo era o principal combustível de lamparinas e 

lampiões. Já a gasolina só passou a ser o derivado 

mais valioso do petróleo no final do século XIX com a 

invenção do motor a explosão. 
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Atualmente, o petróleo que era conhecido como óleo 

cru, passou a ser conhecido por até mesmo Ouro 

Negro, uma vez que se tornou a principal fonte de 

combustível da sociedade moderna.  
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Citamos que o petróleo é encontrado em bolsões 

profundos, seja em terra firme seja abaixo do mar. Mas 

será que todo o solo terrestre apresenta petróleo em 

sua profundidade? Como identificar o local exato para 

realizar a perfuração e extração do petróleo? Para 

realizar a sua exploração são necessários basicamente 

três passos: Prospecção, Perfuração e Extração.  
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1º) Prospecção:  

 

é a localização das bacias sedimentares por meio de 

uma análise detalhada do solo e do subsolo, feita por 

um geólogo que determina a probabilidade de haver 

rochas-reservatório com petróleo aprisionado nelas. 
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O geólogo utiliza alguns equipamentos, entre eles: 

 

* Gravímetro 

* Magnetômetros 

* Sniffers (farejadores) 

* Sismólogos 
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2º) Perfuração:  

Faz-se uma única perfuração do solo e, se realmente 

existir petróleo, outros poços são perfurados e 

analisa-se se a extração é viável economicamente. 

Essa perfuração, que pode atingir profundidades de 

800 a 6000 metros, é feita em terra por meio 

de sondas de perfuração e no mar com o uso 

de plataformas marítimas. 
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3º) Extração: 

Quando o poço é perfurado em terra o petróleo jorrar 

espontaneamente até a superfície em razão da 

pressão do gás. Quando essa pressão diminui é 

necessário o uso de equipamentos.  

* Se o petróleo for muito denso é necessário um 

segundo poço para diminuir sua pressão e viscosidade 

através da injeção de jatos de vapores de água. 
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Já no mar, a extração é mais difícil, e é necessária a 

utilização de equipamentos especiais de perfuração e 

extração por meio de bombas em plataformas e 

navios-sonda. Há diversos tipos de plataformas para 

exploração de petróleo em alto-mar, entre elas: 

plataforma fixa, plataforma auto-elevatória, 

plataforma semi-submersível, navio-sonda.  
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Depois da extração, o petróleo é transportado aos 

portos de embarque através de oleodutos e gasodutos, 

que são tubos subterrâneos que transportam, 

respectivamente, o óleo e o gás. Grandes navios-

tanques, conhecidos como superpetroleiros, também 

realizam esse transporte.  
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Mesmo sendo bastante vantajoso economicamente, o 

transporte marítimo do petróleo já causou grandes 

acidentes nos oceanos, o que acaba causando a morte de 

muitas espécies marinhas, como aves e peixes, além de 

plantas. Esse impacto gerado sobre o ecossistema aquático, 

como vazamentos nos poços de petróleo, nos 

superpetroleiros e o rompimento dos dutos, é algo 

devastador e difícil de ser calculado. 
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Para prevenir a poluição acidental e operacional 

causada pelos superpetroleiros, a IMO (agência 

especializada da ONU para assuntos marítimos) 

realiza convenções, como a Convenção Internacional 

para a Prevenção da Poluição por Óleo (OILPOL, 

posteriormente MARPOL), para gerar ações e 

regulamentações referentes a esse tipo de transporte. 
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Um exemplo é a obrigatoriedade do casco duplo nos 

petroleiros, pois ele reduz a probabilidade de a carga 

transportada ser derramada no meio ambiente 

quando da ocorrência de acidentes que geram avarias 

no casco do navio. 


