
 

 

PAULO TIBANA 

Paulo Tibana formou-se em Engenharia Elétrica e Mecânica pela Escola Federal de 
Engenharia de Itajubá (MG), em 1956. Logo ingressou no Centro de Aperfeiçoamento e 
Pesquisas do Petróleo (CENAP), na Universidade Federal da Bahia (UFBA), curso que 
formou os primeiros geólogos de petróleo da Petrobras.  

Atuou nas universidades americanas de Stanford e de Illinois, onde se capacitou em rochas 
carbonáticas, objeto de interesse da Petrobras. Formava-se, assim, o primeiro especialista 
brasileiro em Petrologia e Petrografia de rochas carbonáticas, tema que norteou sua vida 
profissional. Teve contato com todas as principais unidades carbonáticas do território 
brasileiro, investigando as bacias do Espírito Santo, Campos, Sergipe-Alagoas, 
Barreirinhas, Potiguar, Amazonas, Paraná, Parnaíba e de áreas pré-cambrianas.  

Na sua trajetória pela Petrobras, supervisionou mais de duas dezenas de estágios de 
professores e profissionais brasileiros e estrangeiros que buscavam conhecimentos sobre 
rochas carbonáticas. Escreveu importantes relatórios técnicos, publicou artigos científicos e 
elaborou roteiros de campo para excursões geológicas  

Paulo Tibana atuou pela Braspetro (subsidiária da Petrobras) no Iraque, onde orientou a 
exploração do megacampo de petróleo de Majnoon. Esta iniciativa forjou uma parceria 
pioneira com o Instituto de Geologia da Universidade de Basrah, levando-o a ministrar aulas 
naquela instituição de ensino, o que contribuiu para o reconhecimento, pelos iraquianos, da 
competência e espírito cooperativo dos geólogos brasileiros. Em sua atuação internacional 
conduziu, ainda, investigações sobre rochas carbonáticas na Guatemala e em Trinidad 
&Tobago.  

Iniciou sua atividade no ensino, ministrando Geologia de Petróleo, no CENAP (BA). 
Também lecionou Sedimentologia, Estratigrafia, Paleoambientes de Sedimentação, 
Recursos Energéticos, Análise de Bacias e de Rochas Carbonáticas, nas universidades 
federais da Bahia, de Ouro Preto (UFPO), do Rio de Janeiro (UFRJ), de Brasília (UnB) e do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) e as estaduais do Rio de Janeiro (UERJ), de São Paulo (USP), 
Paulista (UNESP) e de Campinas (UNICAMP). Nesta, colaborou para a implantação do 
curso de mestrado em Geoengenharia de Reservatórios.  

Orientou e co-orientou expressivo número de graduandos e pós-graduandos e participou de 
várias bancas examinadoras de mestrandos e doutorandos em diversas universidades do 
país. Sua atuação na UNESP foi das mais profícuas, participando da implantação de 
laboratórios, do desenvolvimento de projetos de pesquisa e ensino, dentre os quais, em 
parceria com a Petrobras, a investigação dos reservatórios do Pré-Sal brasileiro.  

Seu papel de pesquisador da indústria  e sua conexão com a Academia representam seu 
compromisso com o Brasil. 

Paulo Tibana nasceu em 1933 e faleceu em 2020. 

  


