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1. Introdução 

No contexto deste trabalho a caracterização do setor de Exploração e 

Produção (E&P) de Petróleo e Gás Natural será feita tendo por foco a exploração 

e produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, com especial ênfase 

nos campos situados em águas profundas e ultra profundas1 (IBAMA, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2014). 

Essa opção tem por razão, ademais do fato de ser redundante uma 

retrospectiva sobre a indústria do petróleo desde suas origens, o fato de a 

exploração e produção do petróleo e gás natural em áreas do pré-sal assumir 

uma natureza significativamente diferenciada, sobretudo no que diz respeito à 

sua localização – distâncias iguais ou superiores a 300 km da costa – e as 

tecnologias requeridas – exploração em águas ultra profundas, superiores a 

1.500 metros (Rodriguez et al., 2016).  

Estas características, que somente na Bacia de Santos estão sendo 

experimentadas pela primeira vez no país, impõem condicionantes e aspectos 

que deverão ser cuidadosamente identificados, analisados, monitorados e 

avaliados, principalmente por serem pioneiros e, consequentemente, incertos 

em termos de seus diferentes impactos. 

Esses impactos podem ser positivos e/ou negativos sobre um vasto espectro 

de processos socioambientais, resultando em mudanças que podem afetar 

desde a escala local até a nacional - e mesmo supranacional, quando os efeitos 

podem se propagar por circuitos naturais ou econômicos para além das 

fronteiras nacionais.  

Da mesma maneira, tais impactos devem ser avaliados segundo sua 

duração no tempo, na medida em que podem ser manifestar em eventos de curta 

                                            
1 Nas bacias marítimas, de acordo com a batimetria, os ambientes de E&P são: mar costeiro 

(MC), da linha de costa até a cota batimétrica de 100m; água rasa (AR), no intervalo batimétrico 

de 100m a 400m; água profunda (AP), no intervalo batimétrico de 400m a 1500m; água 

ultraprofunda (AUP), a partir da cota batimétrica de 1500m.(EPE, 2014, p 224). 
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duração, mas com efeitos extremamente danosos, como um vazamento em 

áreas vulneráveis, ou a melhoria nas condições de vida de uma comunidade 

local em função de investimentos de longo prazo em saúde e educação. 

Outro aspecto igualmente relevante a ser considerado nesta caracterização 

da atuação da indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural a 

ser desenvolvida no contexto deste trabalho é a necessidade de que sejam 

previstas a realização de exercícios prospectivos, que tenham como parâmetro 

principal a inovação tecnológica, já que exemplos como a experiência 

internacional do Mar do Norte mostra que está justamente no controle sobre o 

progresso técnico que está a possibilidade de superar a crise que acompanha o 

esgotamento das reservas de recursos naturais. 

As operações de exploração e produção de petróleo potencialmente 

induzem às mudanças nas dimensões econômica, social, cultural e institucional. 

Em estudo anterior, a equipe da Geoeconomica participou da avaliação do 

Estudo de Caracterização do Meio Socioeconômico e Previsão de Impactos na 

Área de Influência da Atividade de Exploração de Petróleo na Bacia de Campos 

realizado para a ANP (Instituto de Geoeciências da UFRJ e REDEPETRO, 

2003). 

Nesse estudo e em publicações similares (Amaral e Rovere, 2003), a 

extensão destas mudanças é especialmente importante para os grupos regionais 

e locais. Segundo estudo da UNEP (UNEP, United Nations Environment 

Programme, 1997), os impactos mais relevantes podem incluir mudanças em: 

• Padrões do uso da terra, tais como agricultura, pesca, exploração 

madeireira, caça, como consequências diretas (por exemplo, ocupação da terra 

e exclusão) ou como consequências indiretas pela construção de novas vias de 

acesso, que levam a assentamentos não planejados e exploração de recursos 

naturais; 

• Quantitativos da população local, como resultado de imigrações (força de 

trabalho) e migrações internas de populações localizadas nas periferias devido 

à melhoria de acesso e criação de novas oportunidades; 
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• Sistemas socioeconômicos, devido às novas oportunidades de emprego, 

diferenciais de renda, inflação, diferenças na renda per capita, quando diferentes 

membros dos grupos locais se beneficiam desigualmente das mudanças 

induzidas; 

• Sistemas socioculturais tais como estrutura social, herança cultural e 

organizacional, práticas e crenças, assim como impactos secundários tais como 

efeitos nos recursos naturais, direitos de acesso e mudanças em sistemas de 

valores provocados por estrangeiros; 

• Disponibilidade de acesso a bens e serviços tais como moradia, educação, 

saúde, água, combustíveis, eletricidade, esgoto e resíduos sólidos, e bens de 

consumo introduzidos na região; 

• Estratégias de planejamento, onde conflitos surgem entre desenvolvimento 

e proteção, uso dos recursos naturais, usos recreacionais, turismo e recursos 

culturais e históricos; 

• Estéticos, devido às construções barulhentas e de aparência desagradável; 

• Sistemas de transporte, devido ao aumento de rodovias, infraestrutura 

aérea e marítima e seus efeitos associados (ex. barulho, riscos de acidente, 

aumento dos requisitos de manutenção ou mudanças em serviços existentes). 

 No caso da Bacia de Campos, no que diz respeito ao mercado de trabalho, 

observou-se demanda seletiva por profissionais de qualificação media ou 

superior que, na sua maioria, não pode ser atendida mercado de trabalho local.  

Em consequência, foi inevitável o deslocamento de mão-de-obra atraída para o 

trabalho no novo polo de desenvolvimento de Macaé. 

Grosso modo, três tipos de mão-de-obra e movimentos imigratórios podem 

ser reconhecidos: 

a) a população empregada nos serviços e comércio da própria cidade, que 

realiza migração pendular, diária, proveniente dos distritos e circunvizinhanças 

de Macaé e não necessita de treinamento; 

b) a mão-de-obra ociosa, fruto da imigração em busca de um novo eldorado 

de trabalho, por uma população não qualificada que, juntamente com a 
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população não qualificada local, permanece ociosa.  É uma migração 

proveniente de municípios da área de influência de Macaé; 

c) a mão-de-obra flutuante empregada nas empresas, de qualificação média 

ou superior, proveniente de municípios próximos do Rio de Janeiro, e de vários 

estados do país onde há também exploração de petróleo, que constitui um 

grande contingente de mão-de-obra flutuante.  A título de exemplo, a Petrobrás 

tem 7.000 funcionários próprios, somente 2.000 dos quais vivem em Macaé, e 

mais 28.000 trabalhadores terceirizados na própria empresa ou nas 

terceirizadas.  Isto é, só ela e suas terceirizadas respondem por 35.000 

trabalhadores não residentes no local (INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA 

UFRJ, 2003). 

Considerada como a área de impacto imediato da implantação da Petrobrás 

e outras empresas, a cidade de Macaé é marcada por desordenado crescimento, 

com presença de forte segregação espacial, de um lado a população de baixa 

renda, da mão-de-obra ociosa ou subempregada que cria novos bairros 

periféricos, de outro a população de alta renda, constituída pelos gerentes das 

grandes empresas multinacionais, que ocuparam ao longo da praia (Figura 1).  

Algumas mudanças positivas também podem acontecer, sobretudo quando 

práticas adequadas de consultas e parcerias forem desenvolvidas. Por exemplo, 

a melhoria de infraestrutura, suprimento de água, tratamento de esgoto e 

resíduos sólidos, sistemas de saúde e educação são prováveis de acontecer. 

Contudo, a distribuição desigual de benefícios e impactos e a sempre existente 

inabilidade, especialmente dos líderes locais, de preverem as consequências, 

podem conduzir a resultados imprevisíveis.  
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Figura 1 - Macaé - Expansão Urbana e áreas de habitação precária 

 
Fonte: SANTOS, T. C.; DELECAVE, J.; GUIMARÃES JUNIOR, W, 2013 

 

Neste sentido, para que os impactos sociais e econômicos negativos das 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural sejam 

minimizados e os positivos potencializados, é necessário que um planejamento 

cuidadoso seja desenvolvido, planejamento este que deve incluir consulta, 

gestão, acomodação e negociação. 

Entre a Bacia de Campos e a de Santos existem aspectos comuns e 

diferenças significativas. De um modo simplificado é possível separar a área 

oceânica das bacias em duas zonas distintas. A primeira corresponde ao mar 

costeiro e às águas rasas que se estende até profundidades de 400 metros. A 

segunda corresponde às águas profundas e ultra-profundas que se estendem a 

partir dos 400 até profundidades superiores a 1500 metros. 
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Boa parte da estrutura produtiva da Bacia de Campos está situada na zona 

mais próxima à linha de costa, o que fez com que o apoio logístico mais 

importante fosse efetuado a partir do Porto de Imbetiba, em Macaé e do heliporto 

de Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes.  

Criado em 1979, o Porto de Imbetiba, foi até 2014 o principal centro de 

operações e suporte logístico às atividades de exploração de produção de 

petróleo. Hoje, no entanto, boa parte do suporte à exploração e produção em 

águas profundas e ultra-profundas, situadas a centenas de quilômetros da costa 

passou a ser realizado pelo Porto do Rio de Janeiro, que é o principal apoio à 

operação de cargas para a Bacia de Santos. 

Da mesma maneira, o heliporto do Farol de São Tomé foi adequado para 

atender a movimentação de pessoas na zona mais próxima da costa. Hoje, no 

entanto, dada às distâncias a serem percorridas, às dimensões do equipamento 

aeroviário e ao fluxo de passageiros, as operações para a zona de águas 

profundas e ultra-profundas, principalmente na Bacia de Santos, passaram a ser 

feitas pelo aeroporto de Jacarepaguá. 

Figura 2 – Infraestrutura de produção na Bacia de Campos 

 

 
Fonte: Chambriard, 2009 

 
Na Bacia de Santos esse processo também ocorre. O apoio logístico aos 

campos de Merluza, Mexilhão e Baúna, situados na zona mais próxima à linha 
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de costa é realizado pelo Porto de Itajaí e pelo heliporto de Itanhaém, entretanto 

a dimensão relativa da zona de produção do pós-sal na bacia de Santos é 

bastante menor àquela encontrada na bacia de Campos e do mesmo modo, a 

logística para os campos situados em águas profundas e ultra-profundas está 

sediada preferencialmente no município do Rio de Janeiro e no entorno da baia 

da Guanabara, dado a sua dimensão urbana e disponibilidade de redes e 

terminais de transportes. 

2. Mudanças recentes na indústria petrolífera mundial 

A recente crise econômica mundial foi precedida por um “boom” de preços 

de commodities sem precedentes em sua magnitude e duração. Os preços reais 

de energia e metais mais do que duplicaram em cinco anos de 2003 a 2008, 

enquanto o preço real de bens alimentares aumentou em 75%. Enquanto no 

caso da energia e dos metais os preços atingiram um dos níveis mais altos da 

história, no caso da agricultura foi uma inversão das fortes tendências de queda 

observadas desde a década de 1980 (e, no caso da agricultura tropical, de certa 

maneira incompleta). Neste sentido, se pode dizer que houve um “boom” nos 

preços da energia e dos minerais, mas não de preços agrícolas.  

O ritmo acelerado do desenvolvimento industrial e da urbanização na China, 

na Índia e em outras economias emergentes atraiu a atenção de analistas 

financeiros e da indústria global que argumentaram que a economia mundial 

atravessou as primeiras fases de uma expansão de super-ciclos. Essa expansão 

é muitas vezes definida como movimentos de décadas de duração, acima da 

tendência, em uma ampla gama de preços de matérias primas. Os super-ciclos 

diferem de flutuações de curto prazo restritas a fatores microeconômicos de duas 

maneiras. Em primeiro lugar, eles tendem a abranger um período muito mais 

longo de tempo com elevações de 10 a 35 anos, gerando ciclos completos de 20 

a 70 anos. Em segundo lugar, eles são observados em uma ampla gama de 

commodities, principalmente em insumos para a produção industrial e 

desenvolvimento urbano de uma economia emergente. Por exemplo, o 

crescimento econômico nos Estados Unidos desde o final do século XIX até o 
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início do século XX levou a uma expansão do super-ciclo dos preços das 

commodities que foi sustentada e prolongada.  

Para autores como Erten e Ocampo (2012, p. 1), outra reviravolta ocorreu 

durante a reconstrução do pós-guerra na Europa e reforçada pela emergência 

econômica pós-guerra japonesa. Esses dois primeiros super-ciclos nos preços 

das commodities foram impulsionados pelo ressurgimento da demanda por 

matérias-primas durante a industrialização de uma economia de grande porte ou 

de um grupo de economias. Da mesma forma, para esses autores, corresponde 

a uma fase de expansão do super-ciclo, a rápida e sustentada industrialização e 

urbanização recente na China. 

Hoje a principal questão a ser enfrentada é o que Eichengreen (2016) 

denomina a era da hiperincerteza, quando não é possível prever o 

comportamento da política externa dos EUA, graças às posições isolacionistas 

de Donald Trump em relação aos acordos comerciais já firmados e sua 

aproximação com a Rússia tendo como eixo a política energética e petrolífera. A 

saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o ‘brexit’, afeta diretamente o 

comportamento futuro dos países que a compõem.  

Do mesmo modo é difícil prever o comportamento dos países do BRICs, 

onde o Brasil e a Rússia se defrontam com uma forte crise econômica e a China 

busca alterar o seu padrão de crescimento, reorientado seu investimento para 

parcelas mais importantes do mercado doméstico e da Bacia do pacífico, onde 

disputa sua influência econômica e política com os EUA, Japão e Coréia do Sul. 

2.1. O comportamento cíclico dos preços do petróleo 

O super-ciclo é facilmente observado no que diz respeito aos preços do 

petróleo que se elevaram continuamente a partir de 2002, atingindo um pico em 

2007, com valores acima de 120 dólares norte-americanos por barril. Com a crise 

de 2008-2009 houve uma rápida queda, logo recuperada pela demanda 

aquecida da China e Índia, que fez com que os preços se mantivessem em torno 

de 105 dólares o barril. O super-ciclo aparentemente entra em fase decrescente 
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a partir de 2014, com os preços atingindo valores cerca de 40 dólares o barril, 

níveis observados na década de noventa do século passado (Figura 3). 

 

Figura 3 - Evolução recente dos preços do petróleo 

 

Fonte: EIA, 2016 

 

A demanda aquecida por energéticos e a forte elevação dos preços no 

mercado mundial favoreceu a busca de fontes não convencionais de petróleo e 

gás natural, como a exploração de areias betuminosas - onde se destaca a 

produção da província de Alberta, no Canadá; a prospecção de petróleo 

extrapesado, como na Faixa do Orenoco – que coloca as reservas provadas de 

petróleo da Venezuela como as maiores do mundo, superando inclusive as da 

Arábia Saudita (BP, British Petroleum, 2016). 

Na mesma direção pode-se incluir a exploração de petróleo em rochas de 

baixa permeabilidade (tight oil), como xisto ou arenito. A produção econômica a 

partir de formações petrolíferas de baixa permealidade requer a mesma fratura 

hidráulica e, muitas vezes, utiliza a mesma tecnologia de poços horizontais 

utilizada na produção de gás de folhelho (shale gas). Nesse aspecto, destaca-

se a produção de petróleo e gás natural não convencional nos Estados Unidos, 

que reduziram significamente a sua dependência do petróleo importado. 



Pág. 

16 / 88 
Caracterização da 

Indústria de Petróleo 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 
 

 

   

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

 

2.2. Produção de petróleo e gás natural por fontes não 

convencionais 

O avanço na produção de hidrocarbonetos de fontes não convencionais 

certamente prolongará a permanência do carbono fóssil na matriz energética 

mundial. No entanto, terá efeitos diretos sobre a estrutura de financiamento das 

inversões no setor de petróleo e gás natural e sobre as condições ambientais, 

não apenas nas áreas de onde forem extraídos, mas também nos sistemas de 

circulação atmosférica e oceânicos globais. Do ponto de vista do financiamento, 

a principal questão reside no cálculo das reservas provadas e prováveis, que 

constituem o parâmetro fundamental para estimar a quantidade de combustíveis 

fósseis disponíveis, o ritmo de exploração a ser praticado e o tempo de produção 

dos campos de petróleo e gás natural. 

Do ponto de vista ambiental, a exploração de petróleo e gás natural de fontes 

não convencionais e em situações extremas deixa marcas indeléveis na 

paisagem, ampliando a pegada ecológica em dimensões preocupantes. O 

incidente com a plataforma da British Petroleum no Golfo do México, em 2010, 

que resultou no maior derrame de óleo já registrado, ocorreu em uma zona 

costeira particularmente sensível e expôs os riscos associados à exploração e 

produção em águas ultra-profundas. O desflorestamento e as áreas degradadas 

pela extração e processamento das areias betuminosas no Canadá são o 

testemunho dos severos impactos de seu processamento. 

No que diz respeito à utilização da fratura hidráulica das camadas de xisto 

para extração de petróleo e gás natural, sua aplicação generalizada nos Estados 

Unidos fez com que se invertesse a tendência declinante na produção de 

hidrocarbonetos de fontes convencionais, apontando para uma possível 

recuperação da produção doméstica aos níveis anteriores ao “peak oil” nas 

próximas décadas, principalmente quanto ao gás natural. Os riscos associados 

à extração por fratura hidráulica (“fracking” em inglês) vão desde o aumento das 

emissões de gás metano (Howarth, Santoro e Ingraffea, 2011) até a possível 
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contaminação dos aquíferos devido aos produtos químicos utilizados na água 

injetada no subsolo para fraturar o xisto e extrair gás natural e petróleo.  

Na Europa, a exceção da Polônia, há sérias restrições à extração por fratura 

hidráulica, que em alguns países – como a França, é formalmente proibida. 

Documento do Parlamento Europeu afirma textualmente que “o sucesso da 

produção de gás de xisto nos Estados Unidos pode ser parcialmente explicado 

pela redução das restrições ambientais devido à Lei da Energia Limpa (Clean 

Energy Act de 2005) ” (European Parliament, 2011). 

2.3. Exploração e Produção (E&P) em águas profundas e ultra-

profundas 

As recentes descobertas de petróleo e gás natural no pré-sal no Brasil 

situam-se no limite do que se pode considerar como fontes convencionais de 

hidrocarbonetos. De um lado, as características físico-químicas do petróleo 

encontrado, considerado de excelente densidade (de mediano a leve), são 

convencionais, de outro as extremas condições a que estão submetidas as 

estruturas de exploração e produção, com perfurações abaixo da camada de sal, 

atingindo mais de 7.000 metros, levando a altas cargas nas sondas, implicando 

em equipamentos maiores e mais caros.  

O papel do petróleo e do gás em águas profundas na provisão das 

demandas futuras de energia deve crescer. A capacidade global de produção 

em águas profundas triplicou desde 2000. Há dez anos, a capacidade era de 1,5 

milhões de barris por dia em profundidades de água acima de 1000 metros. Em 

2009, tinha aumentado para mais de 5 milhões de barris por dia. As descobertas 

em águas profundas também compreendem uma parcela significativa de novos 

achados. Em 2008, o total de petróleo e gás descoberto em águas profundas 

excedeu globalmente o volume encontrado em terra e em águas rasas 

combinadas (United States, National Commission on the BP Deepwater Horizon 

Oil Spill and Offshore Drilling, 2011a). 

Na medida em que geólogos e geofísicos se dedicaram a resolver os 

enigmas apresentados pelas profundezas do Pré-sal brasileiro ou do Golfo do 
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México, a indústria petrolífera mundial começou uma reestruturação radical. As 

empresas de petróleo e gás ainda não haviam se recuperado do colapso dos 

anos 80, quando os preços do petróleo caíram novamente no final dos anos 90, 

devido em grande parte à queda da demanda global, que também foi precipitada 

pela crise financeira asiática.  

O aumento da pressão dos acionistas sobre as empresas petrolíferas para 

melhorar os resultados financeiros de curto prazo e a rentabilidade a longo prazo 

estimularam um dos maiores movimentos de fusão da história. Em 1998, a BP 

adquiriu a Amoco. No ano seguinte, a Exxon se fundiu com a Mobil em um acordo 

de US $ 80 bilhões para criar a maior empresa do mundo. A BP-Amoco logo a 

seguir adquiriu a ARCO e a Total fundiu com Fina e Elf (renomeada Total em 

2003). A Chevron juntou com a Texaco e, finalmente, Conoco e Phillips se 

juntaram para criar o sexto "supergrande" (junto com Royal Dutch Shell). Durante 

essas fusões, muitas empresas transferiram funcionários de Nova Orleans e de 

outros lugares para Houston, reforçando a proposta dessa cidade de se tornar a 

capital internacional do petróleo. 

As fusões impulsionaram os resultados, uma vez que a gestão eliminou as 

funções sobrepostas e despediu funcionários, reforçando a tendência para a 

terceirização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e reduzindo as 

competências tecnológicas internas. As fusões beneficiaram a indústria 

petrolífera, por outro lado, ao equipar as empresas com novas reservas de 

capital necessárias para financiar estratégias de crescimento de longo prazo - 

algumas delas dependentes de empreendimentos mais arriscados, mas 

potencialmente mais rentáveis.  

As águas profundas do Golfo do México figuravam de forma expressiva nas 

estratégias de crescimento de todas as "supergrandes" companhias de petróleo 

- embora apenas uma entre várias províncias de fronteira em todo o mundo. Elas 

voltaram a se interessar pelas regiões árticas e subárticas e começaram a 

investir em outras bacias de águas profundas: o nordeste do Atlântico a oeste 

das Ilhas Shetland; a Bacia de Campos ao largo do Brasil; o Golfo da Guiné e a 

costa de Angola; e o noroeste da Austrália. No início dos anos 2000, os analistas 
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consideravam as três províncias que rodeavam o Oceano Atlântico central - o 

Golfo do México, Brasil e África Ocidental - como o "Novo Triângulo Dourado", 

(Figura 4) local onde as maiores reservas futuras de petróleo em águas profundas 

e ultra-profundas provavelmente seriam encontradas. 

 

Figura 4 - O Triângulo de Ouro da Exploração em Águas Profundas 

 
Fonte dos dados básicos: USGS, 2016 

 
Durante esta era, a exploração e produção de petróleo offshore tornou-se 

uma empresa cada vez mais global. Operadoras norte-americanas buscaram 

petróleo em bacias de águas profundas fora do Golfo do México e, mais do que 

nunca, empresas como a norueguesa Statoil, a brasileira Petrobras e a francesa 

Total estavam perfurando no Golfo. Estaleiros ao longo da Costa do Golfo - 

pioneiros no projeto e construção de unidades móveis de perfuração offshore - 

tinham, na década de 1990, quase totalmente entregue este trabalho a 

concorrentes na Coréia e Cingapura. Muitas das maiores empresas de 
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engenharia offshore, construção e de dutos (Heerema Marine Contractors, 

Technip, Worley Parsons e outras) se tornaram empresas de orientação global, 

com sede fora dos Estados Unidos. 

Os desafios tecnológicos da exploração e produção de petróleo offshore são 

evidentes: a construção de plataformas de perfuração que suportem o 

movimento das ondas, o desenvolvimento de técnicas de corte e soldagem de 

metais debaixo da água e o transporte de materiais e equipamentos por vastas 

extensões do oceano. De outro lado, os desafios sociais também não são triviais: 

a atração e manutenção de uma força de trabalho capaz e disposta a viver em 

uma pequena estrutura de metal por períodos de semanas ou de trabalhar a 

centenas ou mesmo milhares de metros abaixo da superfície dos oceanos; a 

organização de uma força de trabalho que possa agir e alcançar resultados 

rapidamente e de forma eficiente; e estabelecendo uma expressiva e muitas das 

vezes incerta indústria isolada como as das comunidades rurais. 

3. A indústria offshore de petróleo: um longo aprendizado 

A indústria offshore de petróleo evoluiu da indústria em terra firme para os 

pântanos e lagos para então chegar à plataforma continental. No Golfo do 

México, no Mar do Norte ou na Bacia de Campos, esta indústria é uma vasta 

configuração de estruturas, navios, companhias e pessoas responsáveis por 

quatro fases primárias de atividades: exploração, desenvolvimento (perfuração), 

produção e descomissionamento. No caso da plataforma continental este 

processo se inicia quando um potencial desenvolvedor identifica onde o petróleo 

deve ser encontrado e obtém uma licença de um órgão governamental. O 

desenvolvedor então perfura poços exploratórios de forma a localizar petróleo e 

gás natural. Se for bem-sucedido o poço é então provisoriamente selado até que 

os preparativos para se extrair o petróleo do fundo do oceano sejam feitos.  

De forma a produzir petróleo deste poço o desenvolvedor deve possuir um 

método para gerenciar a produção do petróleo e um sistema para transportar 

este petróleo até terra firme. Por fim, o desenvolvedor deve ter um plano para o 
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fechamento das operações depois que tiver extraído todo o petróleo que o poço 

possa produzir. 

3.1. A trajetória norte-americana no Golfo do México 

A história da indústria offshore de petróleo e gás natural no Golfo do México 

é marcada por desafios ambientais, sociais e políticos. Como uma extensão da 

vasta indústria de petróleo dos Estados Unidos, a indústria offshore foi e ainda é 

influenciada por questões operacionais, tecnológicas, econômicas e políticas 

que caracterizam esta indústria. Uma vez offshore esta indústria enfrentou novas 

e únicas circunstâncias2.  

Embora a produção de petróleo offshore tenha assumido uma posição 

relevante na estratégia de desenvolvimento de vários países do mundo, o Golfo 

do México continua representando o laboratório primário para as inovações 

tecnológicas e para práticas regulatórias. Esforços para analisar os aspectos 

políticos, sociais e econômicos da exploração e desenvolvimento de petróleo 

offshore podem se beneficiar enormemente de um entendimento do que 

aconteceu nesta região, sobretudo no que diz respeito ao petróleo do pré-sal. 

A mobilidade na perfuração foi crucial para a viabilidade a longo prazo da 

indústria offshore. Os custos de perfuração exploratória de poços por meio de 

plataformas fixas, a maioria das quais não iria descobrir petróleo, eram 

proibitivos. Em 1954, a Companhia de Perfuração e Exploração Offshore 

capitalizou uma nova abordagem para a busca de mobilidade, usando sua 

barcaça submersível de perfuração denominada de Mr. Charlie. O casco do Mr. 

Charlie poderia permanecer submerso no fundo do oceano, a uma profundidade 

em torno de 9 metros de água para a perfuração, e então voltar a flutuar e ser 

movido para outras posições. Trabalhando para a Shell Oil no primeiro contrato 

na modalidade de "day-rate" (US$ 6.000 por dia), Mr. Charlie perfurou e 

                                            
2 - Boa parte das observações sobre a evolução da E&P no Golfo do México foram baseadas 

em UNITED STATES, 2011. 
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desenvolveu dois dos maiores campos petrolíferos da costa do Golfo, na East 

Bay, perto da saída South Pass do Rio Mississippi. 

A perfuração offshore foi uma proposição relativamente cara nos anos 50, 

mas foi surpreendentemente bem-sucedida. Em 1956, 26% dos poços 

exploratórios offshore atingiram petróleo e gás, em comparação com apenas 

11% em terra. Destes poços, 1 em 20 descobria campos com mais de 50 milhões 

de barris de reservas - mais de cinco vezes a taxa de sucesso equivalente de 

poços terrestres. Em 1957, havia 446 plataformas de produção em águas 

federais e estaduais. Os poços no litoral do Estado da Louisiana e do Texas 

estavam produzindo 200 mil barris por dia, alimentando os vastos complexos de 

refinaria que já existiam ao longo do rio Mississipi, entre Nova Orleans e Baton 

Rouge. Os poços offshore representavam nesta ocasião 3% da produção total 

nos EUA, mas esta porcentagem estava subindo. 

No final dos anos 1950 o ritmo acelerado da exploração offshore no Golfo do 

México desacelerou. Os custos aumentaram significativamente em 

profundidades de água além de 18 metros (então a definição de "águas 

profundas"). Algumas plataformas de jack-up colapsaram em mares agitados. 

Depois que a Glasscock Drilling Company perfurou em 1956 um poço seco de 

US$ 1 milhão para a Shell em uma profundidade de 30 metros de água em 1956, 

a plataforma afundou em trânsito um ano depois durante o furacão Audrey. Além 

dos danos causados às infraestruturas offshore, o furacão Audrey destruiu o 

centro de apoio de Cameron no Estado da Louisiana, onde cerca de 500 pessoas 

morreram tragicamente. Os oleodutos subaquáticos, necessários para levar 

petróleo para a costa, eram caros e difíceis de colocar em águas mais profundas. 

Uma recessão nos Estados Unidos em 1958, um excesso de petróleo bruto 

proveniente de importações crescentes e declínios nas descobertas em águas 

mais profundas fizeram diminuir o entusiasmo por novas explorações. 

Em agosto de 1962, após sete anos de pesquisa e desenvolvimento, a Shell 

anunciou que havia testado com sucesso um novo tipo de plataforma de 

perfuração flutuante, redefinindo a geografia marinha de hidrocarbonetos 

comercialmente exploráveis. A Blue Water 1 era um submersível convertido, 
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constituído por três grandes colunas de cada lado que ligavam a plataforma de 

perfuração a um casco submerso. Linhas de amarração gigantes mantinham o 

navio na posição. Até aquele momento as empresas estavam experimentando 

plataformas de perfuração em forma de navios chamados "drillships" para 

explorar em profundidades de água além de 46 metros, mas estes não podiam 

suportar a ação de ondas pesadas. Como o casco do Blue Water 1 podia ser 

balastrado para descansar com segurança abaixo do nível da onda, o navio era 

notavelmente estável. Classificado como o primeiro "semi-submersível", o Blue 

Water 1 fez o seu teste de sucesso em 90 metros de água, e foi equipado para 

operar em até 180 metros. 

Complementando a nova plataforma flutuante, a Shell testou a primeira 

conclusão de poço bem-sucedida usando controles remotos. Aspecto ressaltado 

por representantes da Shell nesta ocasião dizia respeito à prioridade que 

começava a ser dada a aspectos relacionados à geologia, em detrimento das 

preocupações com a profundidade da água. 

Mais surpreendente foi a decisão da Shell, no início de 1963, de compartilhar 

sua tecnologia com outras empresas. Em sua "School for Industry" de três 

semanas, sete empresas e o US Geological Survey aprenderam sobre o 

programa de perfuração da Shell em águas profundas - garantindo assim que 

fornecedores e empreiteiros estivessem atualizados e que haveria pelo menos 

competição de outras companhias petrolíferas para concessões em águas 

profundas (que de outra forma não seriam concedidos em leilão). A difusão da 

tecnologia da Shell levou à construção de semissubmersíveis nos estaleiros da 

Costa do Golfo do México e permitiu à indústria avançar para águas mais 

profundas. 

As políticas federais nos EUA também ajudaram a acelerar a exploração e o 

desenvolvimento offshore. As cotas de importação de petróleo entraram em vigor 

em 1959 e foram tornadas mais rígidas em 1962. Estas medidas protegeram o 

mercado interno de petróleo offshore, que era de custo mais alto de produção. 

Em 1960 e 1962, sentindo a demanda reprimida após o hiato nas concessões 
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federais durante o final dos anos 1950, o Bureau of Land Management leiloou 

grandes áreas do Golfo do México. 

A perfuração naquele vasto inventário de concessões desencadeou um dos 

maiores “booms” industriais que a Costa do Golfo tinha visto. Em setembro de 

1963, cerca de 90 operações de perfuração estavam em andamento. Em 1968, 

14 dos 62 campos grandes descobertos nos Estados Unidos estavam no litoral 

da Louisiana, e 11 desses 14 ficavam totalmente ou parcialmente dentro das 

áreas administradas pelo governo federal. A produção offshore total do Golfo do 

México subiu de 348 mil barris por dia em 1962 (4,8 por cento da produção total 

dos EUA) para 915 mil barris por dia em 1968 (8,6 por cento do total dos EUA) 

e a maior parte desse aumento veio de áreas federais, principalmente da área 

concedida em 1962. 

Entretanto, as inovações tecnológicas revitalizaram a indústria offshore do 

Golfo do México e geraram interesse em outras bacias oceânicas. Novos 

projetos de poços e técnicas de registro de poços resolveram significativos 

problemas de perfuração no subsolo e reduziram os custos dos poços. 

Experimentos de perfuração em profundidades extremas de água, como o 

Projeto "Mohole", financiado pela National Science Foundation, prepararam o 

cenário para avanços dramáticos na futura exploração de petróleo. Em 1962, a 

Shell equipou a furadeira Eureka com o primeiro sistema automático de 

posicionamento dinâmico e embarcou em um programa de perfuração em 180 a 

1.200 metros de água no Golfo do México. Os núcleos de Eureka confirmaram 

pela primeira vez que o petróleo tinha sido gerado nas areias que o rio 

Mississippi tinha depositado durante anos no largo vale aluvial que se estende 

além da plataforma continental. Desta forma, a partir de 1968, o projeto Joint 

Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling promoveu a viagem da 

embarcação de perfuração Glomar Challenger, cujas amostras nucleares 

forneceram mais evidências de geração de petróleo em profundidades 

oceânicas extremas. 

Embora as capacidades de perfuração exploratória tenham avançado à 

frente das profundidades de produção comercial - um tema recorrente na história 
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do petróleo offshore - a indústria, no entanto, fez grandes avanços durante a 

década de 1960 em todas as fases de exploração e produção offshore. Entre 

outras inovações, a gravação e processamento de som digital aumentaram 

consideravelmente a qualidade dos dados sísmicos e a capacidade dos 

geocientistas foi ampliada no que diz respeito à interpretação da geologia do 

subsolo. 

No final da década dos 1960s, no entanto, o custo de exploração no Golfo 

do México começou a superar o preço do petróleo, que permaneceu entre US$ 

2 e US$ 3 por barril nos Estados Unidos, desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial. Muitas das reservas grandes e fáceis de identificar no Golfo haviam 

sido já descobertas e perfuradas. Algumas empresas foram levadas pela 

geologia a cometer erros que custaram muito caro.  

De outro lado, havia os furacões, que causavam estragos na produção. Em 

1961 o furacão Carla provocou movimentos de solo no Delta do Mississipi que 

destruíram um grande número de gasodutos. Os Furacões Hilda (1964) e Betsy 

(1965) afundaram vinte plataformas e danificaram outras dez.  Em 1969, Camille, 

um furacão da categoria 5, passou diretamente sobre 300 plataformas, a maioria 

das quais sobreviveu às ondas, mas a tempestade causou deslizamentos 

violentos de lama que afetou três grandes plataformas no Golfo do México. 

Além das falhas nas descobertas de novos campos e dos desastres naturais, 

os desafios tecnológicos e a necessidade de concluir o trabalho o mais rápido 

possível comprometeu a segurança. A rentabilidade do projeto dependia de 

quanto tempo a produção poderia ser iniciada. Os navios de perfuração foram 

contratados em aluguéis diários, aumentando as pressões de tempo. Os 

processos de produção eram altamente interdependentes: o atraso em um local 

poderia causar atrasos em outros lugares. Assim, houve exigências implacáveis 

para perfurar os poços, instalar as plataformas e obter o óleo e o gás. Diante 

deste quadro as taxas de acidentes em navios de perfuração móveis 

permaneceram inaceitavelmente altas, especialmente para os jackups. 

Explosões, acidentes de helicóptero, acidentes de mergulho e lesões de rotina 

em plataformas eram muito comuns. A engenharia de instalações em 
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plataformas de produção foi um conceito inovador. As plataformas muitas vezes 

tinham equipamentos espremidos no convés, com pouca preocupação ou 

previsão para a segurança do trabalhador. Os alojamentos da tripulação, por 

exemplo, podiam às vezes ser encontrados perigosamente próximos a 

instalações com alto risco de explosões. 

Em 28 de janeiro de 1969, uma explosão na Plataforma A-21 da Union Oil 

Company no canal de Santa Bárbara lançou uma mancha de 800 quilômetros 

quadrados de petróleo, que enegreceu cerca de 30 quilômetros de praias da 

Califórnia. Embora o dispositivo de prevenção de ruptura do poço tivesse 

funcionado, um projeto de poço inadequado permitiu que o petróleo escapasse 

através de rupturas perto da superfície. O acidente, que teve a duração de 11 

dias, derramou cerca de 80.000 a 100.000 barris de petróleo - o maior acidente 

de perfuração offshore em águas americanas até a explosão de Macondo em 

2010. Ele gerou uma intensa oposição ao petróleo offshore na Califórnia, mas 

as consequências também repercutiram em nível nacional, estabelecendo o 

cenário para a aprovação da Lei Nacional que estabeleceu a Política Ambiental 

Americana em início de 1970 (National Environmental Policy Act - NEPA), um 

símbolo da força crescente do movimento ambiental em nível nacional. 

Em agosto de 1969 o Departamento do Interior emitiu instruções para a 

exploração e produção de petróleo na plataforma continental - a primeira 

atualização desde que as ordens foram estabelecidas - com requisitos mais 

específicos sobre os planos das empresas e equipamentos para prevenção da 

poluição e explosões. Também emitiu novas instruções sobre a instalação e 

operação de plataformas e dutos. Estas foram as primeiras regras em que o 

departamento reivindicou a autoridade para proibir concessões em áreas da 

plataforma continental, onde os riscos ambientais eram muito altos. 

A indústria protestou contra esses novos regulamentos, mas novas 

calamidades no Golfo do México minaram esses protestos. Em fevereiro de 

1970, a Plataforma C da Chevron na Main Pass Block 41 explodiu e pegou fogo. 

O derramamento afetou a vida selvagem e a pesca de ostras e camarões no 

Golfo. Em dezembro de 1970 a Shell sofreu uma grande explosão em sua 
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plataforma B na área de Bay Marchand, matando quatro homens e queimando 

e ferindo gravemente outros 37. Os investigadores atribuíram o acidente a um 

erro humano resultante de várias operações simultâneas realizadas sem 

instruções claras de responsabilidades. Na sequência destas catástrofes, o 

governo reforçou ainda mais o seu programa de regulamentação.  

Em resposta, o Comitê de Operadores Offshore (Offshore Operators 

Committee) e o Comitê de Segurança e Equipamentos Antipoluição Offshore 

(Offshore Safety and Anti-Pollution Equipment Committee) da indústria 

petrolífera trabalharam em estreita colaboração com o Serviço Geológico 

Americano (US Geological Survey) tanto para promoverem mudanças nas 

instruções de operação na plataforma continental, quanto em elaborar um novo 

conjunto de “práticas recomendadas” do Instituto Americano de Petróleo 

(American Petroleum Institute - API) para a seleção, instalação e teste de 

dispositivos de segurança, bem como para os projetos de plataformas. 

Os principais operadores offshore renovaram o treinamento de pessoal para 

operações offshore e formaram uma organização chamada Clean Gulf 

Associates para atualizar as capacidades de manuseio de derramamentos de 

óleo. As agências certificadoras emitiram novos padrões e diretrizes para 

perfuração móvel. 

O registro de segurança da indústria no Golfo melhorou significativamente 

depois que os novos regulamentos e práticas foram introduzidos: a incidência 

relatada e taxa de mortes e lesões diminuíram, assim como a taxa de incêndios 

e explosões. Durante as décadas de 1970 e 1980, a frequência de explosões 

não diminuiu significativamente, mas houve uma queda acentuada no número 

de explosões catastróficas e menos vítimas e fatalidades foram associadas a 

estas explosões. 

À medida que novas regulamentações trouxeram mais cautela para o 

desenvolvimento do petróleo offshore, surgiram forças de compensação para 

acelerar sua produção. A oferta de petróleo doméstico não estava 

acompanhando a demanda. No período pós-guerra, o consumo de petróleo por 

parte dos americanos - em grande parte para automóveis - subiu 
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dramaticamente, aumentando constantemente de 920 litros de gasolina per 

capita em 1950 para 1.753 litros per capita em 1979. 

A produção de petróleo nos EUA atingiu seu pico em 1970. Juntamente com 

o embargo ao petróleo da OPEP de 1973 e o consequente aumento dos preços 

dos produtos petrolíferos, este evento estimulou a procura de novas reservas 

offshore. Com os preços do petróleo bruto triplicando para US$ 10 por barril, as 

empresas de petróleo podiam justificar a perfuração offshore. Sob a égide do 

"Projeto Independência", a Administração Nixon anunciou um aumento 

dramático no ritmo de concessões no Golfo do México e uma retomada das 

ofertas nas costas do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico e Alasca.  

Em junho de 1975 a Companhia Shell fez uma monumental descoberta em 

uma dessas novas concessões. Os geofísicos da Shell haviam empregado uma 

técnica sísmica inovadora chamada "ponto brilhante" (bright spot) para 

direcionar os perfuradores a uma perspectiva atraente que foi chamada Cognac, 

a 305 metros de profundidade no Canyon do Mississippi, não muito longe da foz 

do rio. A perfuração descobriu uma reserva estimada em 100 milhões de barris. 

Cognac foi pioneira de outras descobertas do que seria conhecido como "Flex 

Trend", uma área no Golfo que atinge um pouco além da borda da plataforma 

continental, onde há uma flexão no fundo do mar. O Flex Trend foi o primeiro 

empreendimento de exploração de petróleo no mundo em profundidades de 

água superior a 305 metros, a definição moderna de "águas profundas". 

Quando a Shell adquiriu essas concessões ainda não tinha estabelecido um 

conceito de projeto para a produção em águas profundas. Barcaças não eram 

grandes o suficiente para lançar uma jaqueta de aço a mais de 300 metros de 

profundidade em uma única peça. Desta forma, adaptando um projeto da Exxon 

- a companhia instalou seu empreendimento denominado Hondo em 260 metros 

de água no canal de Santa Barbara, em 1976 - Shell escolheu construir a 

estrutura de Cognac em três partes e montá-los verticalmente no lugar. Cognac 

foi um sucesso técnico e comercial. O projeto ganhou em 1980 o prêmio da 

Sociedade Americana de Engenheiros Civis (American Society of Civil 

Engineers) de Relevante Descoberta em Engenharia Civil (Outstanding Civil 
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Engineering Achievement), o primeiro recebido por uma empresa petrolífera. A 

produção começou em 1979, no mesmo ano em que a Revolução Iraniana levou 

o preço do petróleo para quase US$ 40 por barril. 

Junto com Hondo e outros grandes desenvolvimentos realizados no Mar do 

Norte, principalmente pela Phillips, Conoco e BP, Cognac abriu o caminho para 

imensos projetos de engenharia de produção de petróleo offshore. Em 1976, 

Brown & Root e J. Ray McDermott abriram gigantescos estaleiros de construção 

em Harbour Island, perto da Baía de Corpus Christi, para acomodar a montagem 

e carregamento de estruturas em águas profundas.  

Os longos ciclos de exploração e desenvolvimento de petróleo nem sempre 

se alinham bem com os ciclos mais curtos da economia. Assim como a Shell 

apostou fortemente em águas profundas, a severa recessão em 1981 continuou 

a reduzir a queda da demanda por petróleo. Pela primeira vez em 34 anos, o 

consumo de petróleo dos EUA havia atingido um patamar e começou a cair. As 

medidas de conservação e eficiência energética propostas em meados dos anos 

70, em resposta à subida dos preços do petróleo, reverteu a tendência de longo 

prazo, de uma economia americana cada vez mais intensa em petróleo. 

Durante 1985-1986, os preços do petróleo caíram para US$ 10 por barril, já 

que os produtores internacionais saturaram o mercado global com petróleo 

bruto. Os projetos de desenvolvimento dispendiosos do Golfo foram cancelados 

ou arquivados. A construção de navios de perfuração móveis e de outros tipos 

de equipamentos offshore caiu drasticamente. Trabalhadores de campos 

petrolíferos desempregados entraram em novos negócios ou migraram do sul da 

Louisiana, em busca de melhores oportunidades. 

Os projetos offshore que avançaram enfrentaram enormes desafios. Shell 

perfurou alguns poços secos que custaram mais de US$ 10 milhões cada. O 

desenvolvimento estendeu os limites dos recursos tecnológicos e financeiros. 

Para produzir petróleo do campo Bullwinkle, a empresa instalou em 1988 uma 

plataforma fixa de US$ 500 milhões, com altura superior ao edifício mais alto do 

mundo na época. A plataforma Bullwinkle foi a maior e última do gênero a ser 

construída. A escala e os custos de construir algo maior se tornaram proibitivos. 
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Os custos de exploração e produção de petróleo em águas profundas foram 

acompanhados pelos riscos de segurança e ambientais. Em 1985, um estudo 

sobre perfuração de petróleo em águas profundas no Ártico feito pelo Escritório 

de Avaliação Tecnológica (Office of Technology Assessment) destacou os riscos 

especiais de segurança de ambientes agressivos e locais remotos. O estudo 

identificou a necessidade de novas abordagens para prevenir lesões e mortes 

relacionadas ao trabalho em explorar e produzir petróleo no Ártico e nas 

fronteiras de águas profundas. Também advertiu antecipadamente sobre as 

deficiências flagrantes na supervisão de segurança offshore, observando que 

não havia exigências regulatórias para a apresentação de planos integrados de 

segurança que abordassem aspectos técnicos, gerenciais e outros aspectos de 

operações seguras em offshore. 

O colapso dos preços do petróleo nos meados da década de 1980 levou a 

que muitas empresas desistissem de adquirir novas concessões no Golfo do 

México. Entretanto, a Shell e outros optaram por tomar uma visão de longo 

prazo. Durante cinco anos, em detrimento dos baixos preços do petróleo e do 

gás natural, a indústria adquiriu 1.500 áreas em águas profundas no Golfo do 

México. 

O anúncio da Shell em dezembro de 1989 de uma descoberta importante em 

uma área chamada Auger, situada em Garden Banks situada a 220 quilômetros 

da costa da Louisiana, fez aumentar o interesse por novas descobertas no Golfo 

do México. Dois anos antes, o novo e gigantesco semissubmersível da Global 

Marine, o Zane Barnes, encontrou petróleo para a Shell, depois de perfurar em 

260 metros de lâmina de água e outros 5.000 metros abaixo do fundo do mar. A 

Shell manteve a descoberta sem anúncio, pois trabalhou para delinear a 

extensão do campo, que acabou por conter cerca de 220 milhões de barris de 

óleo equivalente, a terceira maior descoberta offshore da empresa no Golfo. O 

que reforçou a decisão da Shell de avançar com Auger foi a descoberta de taxas 

de fluxo de óleo relativamente altas das areias turbiditas em Bullwinkle, onde os 

engenheiros descobriram que poderiam abrir poços com vazão de 3.500 barris 

por dia (três vezes a taxa considerada boa para um poço em regiões rasas da 
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plataforma continental do Golfo). Se Auger tivesse taxas de fluxo semelhantes, 

o campo poderia ser lucrativamente desenvolvido, mesmo em águas com mais 

do dobro da profundidade de Bullwinkle. 

Como a empresa formulou uma estratégia ambiciosa para lançar uma série 

de novas plataformas, uma questão de natureza econômica arrefeceu a euforia 

da Shell na descoberta de Auger e no avanço da produção em Bullwinkle. A 

questão foi o custo do desenvolvimento de Auger, que excedeu US$ 1 bilhão. 

Ao avaliar o próximo empreendimento, chamado de Mars, a Shell procurou 

maneiras de economizar dinheiro e minimizar parte do risco financeiro. Para este 

fim, em 1988, trouxe a British Petroleum (BP) como parceira, com 28,5% de 

participação no projeto. 

Na época, Mars parecia um empreendimento arriscado, com baixa 

probabilidade de uma grande descoberta. Além disso, a BP representava pouca 

ameaça. A empresa havia sido expulsa do Irã e da Nigéria em 1979 e estava 

lutando com uma estrutura de gestão inchada, com ativos globais de baixa 

performance e liderança sem inspiração. Em verdade, a Shell considerava a BP 

no projeto como exercendo o papel de um simples banco. 

Tudo isso mudou em 1989, quando o Discoverer Seven Seas, da empresa 

Sonat, perfurou Mars. O campo, localizado a sul da foz do Mississippi, ficava em 

uma lâmina de água de aproximadamente 915 metros. A descoberta encontrou 

várias camadas de óleo e gás empilhadas uma sobre a outra ao longo de várias 

centenas de metros. Mars era mais do que o dobro do tamanho de Auger - o 

maior campo descoberto no Golfo em 25 anos. Para a Shell, Mars representou 

uma grande recompensa para as apostas que havia feito em concessões em 

águas profundas. Para a indústria de uma maneira mais ampla, Mars confirmou 

a tendência Mini-Basin no Golfo como uma realidade. Para a BP, Mars permitiu 

que os gerentes, engenheiros e cientistas da empresa fossem à escola na 

tecnologia de águas profundas da Shell, salvando-a da falência. 

Durante os anos seguintes as grandes companhias de petróleo - e ainda 

mais significativamente, os contratados na indústria de serviços offshore - 

impulsionaram a evolução da tecnologia em novas e inovadoras direções. A 
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revolução dos anos 70 na imagem sísmica digital tridimensional (3-D), 

desenvolvida pela Geophysical Services Inc. (GSI) e o uso de computadores na 

década dos 1980s que possibilitou um processamento mais rápido dos dados 

gerados nos levantamentos sísmicos, permitiu um aumento significativo da 

precisão da indústria na localização de poços para desenvolvimento de novos 

campos - um fator crítico, pois perfurar um único poço em águas profundas 

poderia custar até US $ 50 milhões.  

De outro lado, à medida que as grandes empresas começaram a se desfazer 

de propriedades produtoras mais antigas, em favor de novas perspectivas em 

águas profundas, as empresas menores adquiriram aquelas propriedades 

antigas e as redimensionaram com adições de reservas significativas, mediante 

o uso de imagens sísmicas tridimensionais. No total, a imagem sísmica 

tridimensional efetivamente triplicou ou até quadruplicou a quantidade estimada 

de reservas de petróleo e gás no Golfo do México.  

A perfuração e a engenharia submarina também avançaram de forma 

semelhante. Os empreiteiros de perfuração desenvolveram uma nova geração 

de embarcações que levaram a perfurações de 1.500 a 3.000 metros de lâmina 

de água e de 3.000 a 6.000 metros de profundidade abaixo do fundo do mar. 

Novas técnicas de perfuração direcional, possibilitadas por "motores orientáveis 

para poços", permitiram aos engenheiros manobrar um poço da vertical para a 

horizontal, de forma a obter maior precisão e aproveitar melhor os reservatórios. 

Os perfuradores também encontraram formas de obter informações de dentro 

dos poços profundos, usando ferramentas e sensores de "measurements while-

drilling" que fornecem dados de posição, temperatura, pressão e porosidade 

enquanto o poço está sendo perfurado. Melhorias em tubos de escape marinhos 

(marine raisers) usando materiais compósitos leves, juntamente com novos 

métodos para prevenir o óleo de coagular em tubulações de águas profundas, 

permitiu que a indústria fizesse longas conexões entre poços submarinos e 

instalações de produção. Para apoiar as instalações e as operações submarinas, 

a indústria se utilizou de sofisticados veículos operados remotamente, montados 
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com câmeras de TV e contendo fios de fibra óptica para a transmissão de 

imagens. 

No final dos anos 1990s, a Shell tinha o controle de um terço de todas as 

concessões do Golfo do México em profundidades superiores a 460 metros. Em 

1997, um "clone" de Mars chamado Ram-Powell, uma joint venture com a Exxon 

e a Amoco, entrou em operação em 975 metros de lâmina de água e a 130 

quilômetros a sudeste de Mobile, Estado do Alabama. Em março de 1999, a Shell 

e seus sócios minoritários, BP, Conoco e Exxon, iniciaram a produção da 

plataforma de Ursa, em uma concessão próxima à plataforma de Mars. Quase o 

dobro do peso de Mars, a Ursa foi projetada para operar a taxas iniciais de 

produção de 30.000 barris por dia, o que era considerado na ocasião como 

surpreendente. Em setembro de 1999, um poço da plataforma Ursa quebrou 

todos os recordes com uma taxa de produção de quase 50.000 barris de óleo 

equivalente por dia. Finalmente, em 2001, a Shell colocou em produção a 

plataforma de Brutus, que operava em um campo de 200 milhões de barris em 

915 metros de lâmina de água no Green Canyon. 

As novas tecnologias da Shell solidificaram a posição da empresa como líder 

no Golfo. Suas plataformas tension-leg, assim como as principais plataformas 

fixas como a de Bullwinkle e o West Delta 143, não só produziam 

hidrocarbonetos dos campos abaixo delas, mas também serviam de hubs 

usados para capturar e processar a produção de petróleo e gás de poços 

submarinos satélites, estendendo dessa forma a vida útil dessas plataformas, 

uma vez que sua própria produção havia declinado. A produção em águas 

profundas das plataformas e poços submarinos da Shell e, eventualmente, de 

outras empresas vizinhas, alimentava a rede de oleodutos de petróleo cru 

pertencentes à Shell ou operados por ela. A Shell também fez arranjos especiais 

para transportar a produção em expansão de petróleo bruto de suas 

propriedades em águas profundas para as instalações de armazenamento de 

Clovelly, propriedade do Porto de Petróleo Offshore do Estado da Louisiana, no 

Sul deste Estado. Em 2001, a Shell operava 11 dos 16 principais oleodutos de 

petróleo que atendiam águas profundas. 
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A liderança da Shell nas águas profundas do Golfo era substancial, mas não 

inatacável. Durante a segunda metade da década de 1990, muitas empresas 

ganharam terreno, incluindo uma crescente percentagem de pequenas e médias 

empresas independentes. Mas a única empresa que perseguiu e, finalmente, 

ultrapassou a Shell foi a BP. 

Na década de 1990, avanços tecnológicos em imagens e em perfurações 

através de camadas de sal maciço abriram um novo cenário “sub sal”, primeiro 

na plataforma continental e depois em águas profundas. Descobertas em pelo 

menos quatro diferentes "fold belts" em todo o Golfo do México estenderam a 

busca de petróleo para águas ultra profundas (ultra-deepwater), o que, por sua 

vez, levou a outra onda de inovações na produção offshore. Em 1990, a maior 

parte do petróleo e do gás do Golfo do México ainda provinham de águas rasas, 

sendo que a profundidade média tinha chegado a 75 metros. Em 1998, a média 

ultrapassou a marca de 305 metros, altura em que a produção em águas 

profundas (cerca de 700.000 barris por dia de petróleo e 2 mil milhões de pés 

cúbicos por dia de gás) ultrapassou pela primeira vez a produção em água rasa. 

O sal é o elemento estrutural dominante no sistema petrolífero do Golfo do 

México. Os exploradores de petróleo há muito tempo descobriram óleo preso 

nos flancos de cúpulas de sal ou entre os diapiros de sal nas minis bacias de 

águas profundas. Mas os geólogos tinham normalmente assumido que não 

poderia haver reservatórios de petróleo sob qualquer sal que encontrassem. Na 

década de 1970 o avanço do conhecimento sobre a geologia regional da bacia 

do Golfo do México sugeria que o óleo poderia ser encontrado sob o sal. Os 

geólogos inventaram uma nova terminologia para descrever diferentes tipos de 

formações de sal no quadro que eles reuniram - abrigos, línguas, nappes, caixas 

de ovos e domos de tartarugas - e estabeleceram um subcampo especial da 

geologia para explicar como o sal se move. Entretanto, o que eles realmente 

estavam interessados era o que estava debaixo do sal. 

O cenário do pré sal começou em 1990, quando a Exxon (juntamente com a 

Conoco) fez a primeira descoberta em uma prospecção chamada Mickey. 

Localizada a 305 metros de lâmina de água na concessão Mississippi Canyon 



 
 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização da 

Indústria de Petróleo  

Pág. 

35 / 88 

   

     

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

211 (cerca de 16 quilômetros a nordeste de onde BP mais tarde iria perfurar 

Macondo), Mickey não era então grande o suficiente para ser colocado em 

produção. Dois anos mais tarde, a Chevron perfurou um poço em Garden Banks 

165 através de quase 2.134 metros de sal e outros 1.524 metros de sedimento 

sub salino. O poço não encontrou petróleo, mas foi um marco porque 

demonstrou que a tecnologia existia para perfurar um enorme corpo de sal. 

Finalmente, em 1993, a Phillips Petroleum anunciou a primeira descoberta 

comercial de petróleo no pré sal. Anos antes a Phillips tinha começado a 

pesquisar sistematicamente em locais onde camadas de sal poderiam estar 

escondendo reservatórios de petróleo. Em 1989, a empresa adquiriu 15 

concessões, incluindo uma em um local chamado Mohogany. Foi um movimento 

especulativo. O sal faz truques com as ondas sonoras sísmicas, que viajam 

através do sal a uma velocidade muito maior do que através dos sedimentos 

circundantes e também são refratadas, a exemplo de quando se coloca um lápis 

em um copo de água.  

Desta forma, obter imagens claras de rochas em sua localização apropriada 

sob o sal parecia quase impossível. Para obter um melhor foco, a Phillips fez um 

levantamento sísmico 3-D sobre a prospecção. E para compartilhar as despesas 

substanciais de conduzir a perfuração através do sal - duas vezes o custo de um 

poço normal - a companhia fez um acordo com as companhias Anadarko e 

Amoco. Os geofísicos da Phillips processaram então os dados sísmicos com um 

algoritmo de computação recém-desenvolvido, produzindo uma imagem 

suficientemente melhorada para produzir uma informação confiável do alvo.  

O primeiro poço, perfurado por um semissubmersível Diamond Offshore, 

passou por 1.160 metros de sal, até que em um ponto encontrou uma rocha 

instável que ameaçava derrubar o poço. Finalmente, a broca atingiu um campo 

de 100 milhões de barris. Em 1996, a plataforma de Mohogany da Phillips 

começou a produzir 20.000 barris por dia. 

O cenário do pré sal progrediu, de maneira hesitante, a partir de Mahogany. 

Perfurar através do sal envolveu inúmeras complicações técnicas. Sob alta 

temperatura e pressão, as massas de sal fluem, deslizam e se deformam como 
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plástico. Este movimento pode mudar o revestimento do poço e tubulação de 

produção. Esses poços também precisavam ser perfurados a grandes 

profundidades, aumentando seus custos. Adicionalmente, as limitações na 

capacidade dos computadores dificultaram a obtenção de imagens sísmicas 

confiáveis debaixo do sal, acrescentando risco à exploração. 

3.2. A Petrobras e a experiência brasileira na Bacia de Campos 

A decisão de direcionar as prospecções de petróleo para o litoral marítimo 

foi tomada pela PETROBRAS, em 1966, concretizando ideias que começaram a 

ser cogitados em 1961-1962.  As semelhanças geológicas das costas marítimas 

no Brasil com as da África Ocidental, cujos melhores exemplos são a Nigéria e 

Angola, com suas ricas jazidas de petróleo, espelhavam a possibilidade da 

existência de acumulações de hidrocarbonetos também na plataforma marítima 

do Brasil.   

Para empreender a “inversão de rumos” em direção ao mar, os investimentos 

em terra deveriam diminuir diante das exigências de grande aumento de gastos 

na nova fronteira exploratória, em aquisições ou aluguel de plataformas de 

perfuração, dispêndios em pesquisas relativas às condições geológicas, 

sísmicas e gravimétricas das costas marítimas, e capacitação de recursos 

humanos para as especificidades dos trabalhos de perfuração de poços no mar, 

entre outras despesas com explorações offshore 3.   

Para iniciar a exploração offshore a PETROBRAS encomendou, em 

dezembro de 1966, a construção no Brasil da plataforma de perfuração 

autoelevável PETROBRAS I, para realizar explorações em lâminas de água de 

até 30 metros de profundidade, ao largo da costa marítima. Foi a primeira 

plataforma de perfuração construída no Brasil, pela Companhia de Comércio e 

Navegação no Estaleiro Mauá, em Niterói (RJ), com base em projeto da The 

Offshore Co e Petroleum Consultants, de Houston (EUA), capaz de perfurar 

poços de até 4.000 metros de extensão (MORAIS, 2013, p. 112) 

                                            
3  - O texto a seguir foi apoiado em MORAIS, 2013. 
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A decisão de arriscar investimentos na busca por petróleo nas costas 

marítimas começou a ser recompensada pouco depois: a primeira descoberta 

de petróleo ocorreu no litoral de Sergipe, em setembro de 1968, no Campo de 

Guaricema, cujo poço pioneiro se localizava sob lâmina d’água de 28 metros; 

nas perfurações foi utilizada a plataforma de perfuração móvel Vinegarroon, do 

tipo jack-up, alugada pela PETROBRAS nos Estados Unidos.  

Alguns meses antes, a plataforma havia realizado a perfuração de um poço 

no Espírito Santo, sem encontrar petróleo. No mundo, principalmente no Golfo 

do México, as perfurações, em 1968, já eram realizadas em águas com mais de 

300 metros de profundidade no mar. A decisão de desenvolver o Campo de 

Guaricema, cuja produção foi iniciada em 1973, foi tomada pela razão 

estratégica de se introduzir no Brasil o aprendizado prático da produção no mar, 

para avançar nas planejadas explorações que se seguiriam, uma vez que o baixo 

preço do barril de petróleo não justificava, em cálculos econômicos, 

investimentos em plataformas fixas e demais equipamentos necessários à 

produção no mar.  

Para iniciar a produção foi importado dos Estados Unidos todo o sistema 

produtivo, composto de plataforma com jaquetas, sistema de produção de 

petróleo no convés da plataforma e a estação de processamento em terra, em 

Atalaia, estado de Sergipe.  Seguiram-se as descobertas dos Campos de 

Dourado (1969), Camorim (1970) e Caioba (1971), em Sergipe, locais em que, 

junto com Guaricema, foram implantadas as primeiras plataformas fixas de 

produção no mar, apoiadas por navios para a estocagem da produção, em 

lâminas d’água entre 30 a 50 metros.  

Até 1975, as plataformas e os equipamentos eram quase todos importados; 

importavam-se plataformas fixas para águas rasas de apenas quinze metros de 

profundidade, mas a partir daquele ano começou a construção no Brasil de 

plataformas fixas de produção, por meio de consórcios de firmas nacionais e 

estrangeiras; não obstante ainda se continuar a importar partes de plataformas 

fixas nos casos de maiores profundidades. 
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As descobertas pioneiras em Sergipe incentivaram o aumento das 

prospecções nas bacias sedimentares das costas marítimas do Nordeste, onde 

foram descobertas novas jazidas em águas rasas. No Rio Grande do Norte foi 

descoberto o Campo de Ubarana, em 1973; no mesmo ano foi revelado o Campo 

de Robalo, em Alagoas, e, em 1974, o Campo de Mero, em Sergipe. No Ceará, 

as prospecções iniciaram- se em 1971, mas a primeira descoberta, o Campo de 

Xaréu, só ocorreu em 1976, sob lâmina d’água de 30 metros; a seguir foram 

descobertos os Campos Curimã e Espada, em 1978, e Atum, em 1979. 

O aumento das descobertas levou a PETROBRAS e o CENPES a 

desenvolverem projetos próprios de plataformas fixas de produção que 

atendessem às características das condições ambientais brasileiras nos novos 

campos. O esforço tecnológico resultou em três projetos de plataformas fixas 

distintas, conhecidas como plataformas de 1ª, 2ª e 3ª famílias.  

As plataformas da 1ª família podiam ser instaladas em até 60 metros de 

lamina d’água e contavam com um pequeno módulo para acomodação de 

pessoal. As plataformas da 2ª família comportavam a produção de até nove 

poços, permitiam a separação primária dos fluidos produzidos (água-gás-

natural-petróleo) e tinham um sistema de transferência de petróleo para o 

transporte a terra. As plataformas da 3ª família, mais aprimoradas, podiam 

operar como plataformas centrais, permitiam a perfuração e a completação de 

até quinze poços; possuíam uma planta de processo completa para teste, 

separação, tratamento e transferência de fluidos, sistemas de segurança e para 

acomodação de pessoal. Suas dimensões eram de 26x29 metros, e operavam 

em lâmina d’água de até 150 metros. 

No mesmo ano da primeira descoberta de petróleo nas costas marítimas do 

Nordeste, em 1968, a PETROBRAS iniciou levantamentos geológicos, sísmicos 

e gravimétricos na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, que 

permitiram a perfuração do primeiro poço em 1971, em lâmina d’águas de 49 

metros. As perfurações prosseguiram nos anos seguintes, a profundidades 

superiores a 60 metros; em 1973, surgiram os primeiros sinais de petróleo, e em 

novembro de 1974 ocorreu a primeira descoberta, o Campo de Garoupa; 
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seguiram-se as descobertas dos Campos de Pargo, Badejo e Namorado, em 

1975 (primeiro campo gigante no Brasil), Enchova, em 1976, e Bonito e Pampo, 

em 1977. 

Com a descoberta de Garoupa e o mapeamento de outras estruturas 

geológicas promissoras na Bacia de Campos, engenheiros de perfuração, 

avaliação e completação de poços foram deslocados da Bahia para darem 

suporte às atividades de desenvolvimento dos campos de petróleo na bacia, 

como Enchova, Garoupa, Cherne e Pampo. A PETROBRAS começou a formar 

uma nova geração de profissionais com especializações em várias áreas para 

dar conta de enorme expansão que se seguiria com os novos campos e para 

equipar as plataformas.  

Para o gerenciamento das explorações foi instalado em Vitória, no estado do 

Espírito Santo, o Distrito de Produção do Sudeste (Disud), em que operavam as 

áreas de exploração, de perfuração e de produção. A administração das 

operações nos primeiros campos desenvolvidos permaneceu na cidade de 

Vitória até 1979, quando por falta de infraestrutura no porto local e nas 

instalações administrativas, e necessitando a PETROBRAS de 150 metros de 

extensão no porto, resolveu estabelecer uma base de operações ampliada na 

cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. 

Para o controle da exploração das jazidas e o planejamento da construção 

de plataformas fixas - em substituição às plataformas flutuantes temporárias nos 

campos em que a adoção do sistema fixo se mostrasse viável - foi instituído, em 

1978, o Grupo Executivo da Bacia de Campos (GECAM), que iria desenvolver 

os projetos das plataformas fixas com tecnologia adquirida da Inglaterra e dos 

Estados Unidos.  

Até a implantação da primeira plataforma flutuante de produção na Bacia de 

Campos, a produção de petróleo na plataforma marítima brasileira vinha sendo 

realizada com o uso de plataformas fixas, em lâminas d’água de até 50 metros, 

no Nordeste brasileiro. A adoção de plataformas flutuantes decorreu da 

estratégia da PETROBRAS de avaliação e importação de tecnologias que se 

mostrassem adequadas à exploração de petróleo nas condições daquela bacia. 
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Passar de lâmina d’água em torno de 50 metros para 120 metros, no início 

da produção na Bacia de Campos, representou um grande salto em 

profundidade, porém o empreendimento pôde ser viabilizado porque as 

tecnologias podiam ser importadas, pois já eram empregadas no Golfo do 

México e no Mar do Norte, e receber adaptações para operar nas condições 

locais da Bacia de Campos. 

O planejamento para viabilizar a exploração dos campos de Albacora e 

Marlim exigiu a reunião de esforços de várias áreas técnicas da PETROBRAS e 

CENPES. Partiu da área de Exploração e Produção da Companhia a 

necessidade de criação de um programa para gerenciar os projetos específicos 

em águas profundas. Isso foi feito, inicialmente, por meio da criação da 

Comissão Interdepartamental para Águas Profundas (CIAP), em 1985, que 

reuniu recursos humanos de diversos departamentos da Companhia envolvidos 

no projeto de produção em águas profundas, em esforço multidisciplinar que 

começou a orientar o processo de aprendizado no programa de capacitação 

tecnológica a ser adotado. 

Após as conclusões de estudos pela CIAP, foi elaborado pelo CENPES e 

departamentos técnicos da Companhia um conjunto de projetos de pesquisa 

voltados ao incremento da capacidade técnica para a produção de petróleo e 

gás natural em águas com profundidade de até 1.000 metros, que constituiu a 

base para o lançamento do Programa de Capacitação Tecnológica em Sistemas 

de Produção para Águas Profundas (PROCAP). 
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Figura 5 - Petrobras: a conquista da fronteira das águas profundas 

 

Fonte: REPSOLD JUNIOR, 2006 

 

Em 2000, as perfurações encontravam-se em torno de 1.500 m de 

profundidade. A produção offshore do Brasil foi da ordem de 452 mil barris/dia, 

em 2000. Desse total, a produção da Bacia de Campos correspondeu a 80% do 

total. 

A contrução deste território de produção exigiu uma vultosa infra-estrutura 

de operações e instalações tanto no mar como em terra (plataformas, redes de 

dutos para o escoamento da produção, bases de apoio, tanques de 

armazenamento, emissário para o descarte de águas tratadas, além de 

complexas operações de abastecimento de navios e transporte da produção, as 

quais se localizam em uma área extremamente valorizada, que é a Zona 

Costeira.  

 

 

 



Pág. 

42 / 88 
Caracterização da 

Indústria de Petróleo 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 
 

 

   

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

 

Figura 6 - Bacia de Campos -Situação em 2000 

 

Fonte: ANP 

Ao longo da costa, os resultados dos investimentos em prospecção offshore 

representaram a construção de estruturas específicas que se sobrepuseram 

àquelas já existentes. Nesse sentido, há um processo de desestruturação e 

reestruturação que tem sua expressão na forma de inserção das distintas regiões 

no cenário nacional. Se a quebra do monopólio criou uma nova 

institucionalidade, permitindo a entrada de novos agentes, nas regiões, as 

tendências de uma nova organização começam apenas a ser esboçadas. Como 

expressão desses elementos podemos diagnosticar uma dupla inserção: 

estratégica e funcional. 

Inserção estratégica:  resulta da convergência de situações específicas de 

natureza distinta. A magnitude das reservas que aí se localizam revela um 

fenômeno geológico de extensão significativa. Tal ocorrência não teria, 

entretanto, expressão econômica se decisões de investimento não tivessem sido 

implementadas para transformar os recursos potenciais em efetivos. Nesse 

sentido, o desenvolvimento do aparato tecnológico para prospecção e produção 

em águas profundas e ultra-profundas e a valorização do recurso como 
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fundamento da matriz energética, viabilizaram sua incorporação na dinâmica 

econômica. Aliada a essas condições, a proximidade dos centros de refino e do 

complexo urbano-industrial da região sudeste do país tornam essa bacia ainda 

mais atrativa para a realização de novos investimentos. Na escala regional, os 

investimentos na base logística de apoio à produção favorecem e reforçam sua 

acessibilidade.  

Inserção funcional: a concentração setorial e espacial da atividade de 

exploração de petróleo e gás configura uma inserção funcional apoiada na 

disponibilidade, aferição e valorização dos recursos e em um sistema de técnico- 

operacional moderno. Como decorrência dos investimentos realizados, rede de 

dutos que viabiliza a conexão com as unidades de refino, localizadas próximas 

aos centros consumidores, a Bacia de Campos caracteriza-se, do ponto de vista 

funcional, como principal área supridora de energia primária. Tal inserção denota 

intensificação e ampliação da especialização de uma porção significativa do 

território, podendo acirrar a competição pela localização de investimentos 

ligados a esse setor.  

Do exposto, é possível reconhecer algumas tendências decorrentes dessas 

duas modalidades de inserção. São elas: a) articulação em rede entre a zona de 

produção, processamento, refino e cidades portuárias de porte variado, cuja 

lógica atende aos requisitos do sistema energético em escala nacional; b) 

dificuldade por parte municípios integrantes das zonas de produção principal 

para o desenvolvimento de cadeias produtivas que poderiam sustentar as 

economias locais, quando do esgotamento das reservas;  c) fragilidade das 

estruturas locais face aos imperativos econômicos das empresas e instituições 

extra locais que atuam nos diferentes municípios; d) as zonas de produção 

principal integram um espaço onde os fluxos materiais e financeiros são, na sua 

maior parte, mundiais, sem que os rebatimentos no território sejam da mesma 

magnitude; e) os royalties favorecem certa polaridade, mesmo que restrita ou 

parcial, dos que abrigam a infraestrutura de apoio à produção offshore . 

No campo tecnológico e operacional o Brasil desempenhou papel de 

vanguarda. Destaque para a competência da Petrobras nesse tema. Diante 
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disso, na última década, o Brasil foi o país líder das grandes descobertas de 

hidrocarbonetos. Das dez maiores descobertas realizadas em águas profundas, 

sete foram logradas no Brasil. Dentre as trinta e cinco maiores descobertas feitas 

entre 2001 e 2011, todas contendo mais de um bilhão de barris, onze foram 

realizadas no Brasil. Considerando o volume total de petróleo e gás contido 

nesses campos, o país teria descoberto o equivalente a um terço do total de 

recursos contabilizados naquele ranking, o equivalente a 35 bilhões de barris de 

petróleo equivalente4. 

De fato, os recursos já descobertos no pré-sal conformam apenas uma parte 

do potencial das bacias sedimentares brasileiras na camada pré-sal. Foram 

licitados somente 40 quilômetros dos 150 quilômetros quadrados conhecidos 

como o pré-sal da Bacia de Santos. Dentre as diversas estimativas já publicadas, 

uma muito utilizada pelos agentes que operam no Brasil aponta que a ordem de 

grandeza do total de recursos do pré-sal seria de 100 bilhões de barris de óleo 

equivalente. 

Independente do volume exato, o relevante é que há muito tempo não se 

conseguia descobrir tamanhos volumes de óleo e de gás em uma fronteira 

exploratória nova. O potencial do polígono do pré-sal é muito grande. Os 

tamanhos dos reservatórios descobertos foram surpreendentes, ainda no 

período de inércia, o qual se caracteriza pela fase inicial na curva de 

aprendizagem, quando ainda não se conhece muito da nova fronteira. É sabido 

que muitos avanços técnicos já foram logrados, mas outros tantos são 

desejados, a fim de que esses recursos sejam bem aproveitados. 

Atualmente, a bacia do atlântico brasileira é o maior laboratório de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) offshore do mundo. À medida que avança o 

conhecimento sobre essas formações e novas tecnologias são adicionadas 

tendem a aumentar, a saber: i) as descobertas, ii) a produtividade dos poços; iii) 

o fator de recuperação de petróleo; iv) a rentabilidade da produção e; v) a 

capacidade de mitigar riscos e os possíveis impactos ambientais. 

                                            
4  O texto a seguir foi largamente baseado em VIEGAS, 2011 
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As atividades exploratórias estão atingindo profundidades cada vez maiores. 

Elas vêm sendo feitas inclusive em bacias consideradas maduras. A título de 

exemplo, a Petrobras que vem realizando perfurações para encontrar novas 

reservas abaixo dos campos em declínio, da Bacia de Campos. A principal 

vantagem desse projeto é acelerar a produção ao aproveitar a infraestrutura já 

instalada no local. A empresa já logrou êxito nessa campanha. A maior 

descoberta no pré-sal da Bacia de Campos foi de 3,5 bilhões de barris 

recuperáveis, realizada por um consórcio operado pela Repsol (petroleira 

espanhola), envolvendo a Petrobras. Esses resultados ampliam ainda mais os 

horizontes de oportunidades exploratórias no país. 

Assim, a atividade exploratória no Brasil vem se consolidando como a mais 

atrativa do mundo. Os altos índices de sucesso na perfuração em poços 

pioneiros e os elevados volumes de recursos encontrados fundamentam essa 

condição de referência. Essas condições permitem que o custo de encontrar o 

petróleo possa até ser mais baixo que descobertas em águas rasas em regiões 

onde o sucesso exploratório é menor. O êxito operacional dessas atividades em 

grandes profundidades contribui para que o ambiente regulatório se mantenha 

favorável. A estabilidade política e o crescimento econômico também despertam 

interesses e estimulam as inversões no país. 

Nesse cenário, o Brasil reúne as condições para que os investimentos e as 

descobertas continuem acontecendo em ritmo acelerado, sejam elas realizadas 

no ambiente pós-sal, sujeitas ao contrato de concessão ou na esfera da província 

pré-sal (ou áreas estratégicas), sob o regime de partilha. As atividades em águas 

profundas não pararam de crescer. Elas deverão ser responsáveis por parcelas 

significativas da adição de produção na oferta mundial nos próximos anos. 

3.3. O caminho angolano na costa da África Ocidental 

No ano de 2015 a economia angolana deu sinais de abrandamento. O 

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a 2,8%, inferior aos 4,8% registados em 

2014, sobretudo em consequência da queda dos preços do petróleo. O declínio 

do preço do petróleo bruto no mercado internacional teve um impacto 
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significativo nos saldos orçamentários. O preço médio do petróleo bruto de 

Angola era de US$ 104 no terceiro trimestre de 2014, tendo caído para US$ 85 

no quarto trimestre. Os preços continuaram a cair em 2015, ficando o preço 

médio do petróleo em US$ 52, o que representa um declínio de 

aproximadamente 48% em 12 meses. Os preços continuaram a cair ainda mais 

no princípio de 2016, chegando a um valor médio de US$ 30 nos dois primeiros 

meses do ano. 

A produção de petróleo de Angola oscilou em torno de 1,7 milhões bp/dia 

nos últimos cinco anos, enquanto a meta de longo prazo é de 2 milhões bp/dia. 

Depois de ter atingido o pico em 2010 – 1 786 milhões bp/dia – a produção caiu 

ligeiramente para 1 660 milhões bp/dia em 2014. Apesar da queda dos preços 

do petróleo, a produção teve um aumento de 5,7% em 2015, comparativamente 

a um declínio de cerca de 2,6% em 2014 (Koning, 2014). 

O crescimento da economia não petrolífera também abrandou em 2015 em 

virtude de atrasos na execução de investimentos essenciais na produção de 

eletricidade e no setor industrial. Estima-se, contudo, que o crescimento do setor 

não-petrolífero tenha chegado a 1,3%, com um crescimento de 2,5% no setor da 

energia, 3,5% na construção, 3,2% nos diamantes e 0,2% no setor da agricultura. 

O segundo maior produto de exportação de Angola são os diamantes. A 

produção de diamantes cresceu rapidamente até 2006, quando o volume de 

produção atingiu 9,2 milhões de quilates. Desde então, a produção tem oscilado 

entre 8,2 e 9,2 milhões de quilates. Em 2015, aumentou 4% e alcançou os 9 

milhões de quilates. O país ainda tem um potencial elevado para expandir a 

mineração uma vez que apenas são conhecidos 40% dos recursos minerais de 

Angola. A exploração de diamantes vem sendo conduzida em 13 províncias e há 

108 novos projetos disponíveis para investidores privados. 

As exportações de petróleo nos últimos 10 anos representaram em média 

97% das exportações angolanas. De 2014 a 2015, a percentagem do petróleo 

nas exportações totais fixou-se em torno do mesmo nível. As exportações de 

petróleo trouxeram US$ 60.200 milhões em receitas para o país em 2014. Em 

2015, as entradas de divisas resultantes das exportações de petróleo ficaram em 
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torno de US$ 33.400 milhões, um declínio de 44,5% em relação ao mesmo 

período do ano.  

Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, atrás 

apenas da Nigéria e o primeiro em descobertas e exploração em águas 

profundas.  

Pouco antes da Independência de Angola foi criado um Grupo de Trabalho, 

no seio da indústria petrolífera, para apoiar esta mesma indústria e para mobilizar 

os angolanos que nela trabalhavam. O Grupo de Trabalho tinha como objetivo 

estabelecer uma estratégia que permitisse a continuação das atividades de 

exploração e produção de petróleo após a proclamação da independência, o que 

veio acontecer em novembro de 1975. Posteriormente, o Grupo de Trabalho deu 

lugar à Comissão Nacional de Reestruturação da Indústria Petrolífera. 

Em 1976, a nacionalização da ANGOL Sociedade de Lubrificantes e 

Combustíveis dá origem à Sonangol e a Direção Nacional de Petróleos, que 

dependia do Ministério da Indústria. A ANGOL tinha sido constituída em 1953, 

como subsidiária da SACOR (uma companhia Portuguesa), para atuar na área 

da comercialização e distribuição de combustíveis, lubrificantes e gases 

liquefeitos em Angola. 

O Decreto-lei Nº 52 de 1976 estabeleceu a Sonangol (Sociedade Nacional 

de Combustíveis de Angola), como uma empresa estatal vocacionada para gerir 

a exploração dos recursos de hidrocarbonetos em Angola. No entanto, apesar 

de ter como único acionário o estado angolano, desde sempre a Sonangol é 

gerida como se fosse uma empresa privada sob padrões de desempenho 

rígidos, de modo a assegurar total eficiência e produtividade. 

Logo a seguir à fundação da Sonangol, para a criação das infraestruturas 

que assegurassem seu bom funcionamento, foi constituída uma Comissão de 

Gestão a que se seguiu o Núcleo Central da Sonangol. 

Após a independência, várias companhias que operavam localmente 

abandonaram o País, deixando para trás as suas infraestruturas e funcionários. 

Por esta razão, a Sonangol comprou as instalações da Texaco, da Fina e da 

Shell e, fruto de um acordo, ficou com as da Mobil. No processo a Sonangol 
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absorveu ainda os antigos trabalhadores dessas empresas petrolíferas, que 

procuravam emprego. 

A maioria das atividades de exploração em Angola tem, desde 1996, se 

centrado principalmente na Bacia do Baixo Congo, área de águas profundas e 

tem demonstrado que esta é uma província de hidrocarbonetos 

extraordinariamente prolífica. As descobertas foram encontradas nos blocos 14, 

15, 17 e 18, incluindo vários campos gigantes (> 500 milhões de barris de 

petróleo). 

A empresa Chevron Texaco descobriu sete campos no Bloco 14. Tendo por 

referência essas descobertas, a Chevron Texaco concluiu que o Bloco 14 tem 

reservas recuperáveis de petróleo de mais de 3 bilhões de barris de petróleo. 

A ExxonMobil é a operadora do Bloco 15 (localizado a cerca de 370 km a 

Noroeste de Luanda), e que fica ao lado do bloco 14 na direção sul, tem uma 

área de 4.000 km quadrados. A ExxonMobil fez 13 descobertas de petróleo neste 

bloco desde que o primeiro campo de petróleo, o Kissanje, foi encontrado em 

fevereiro de 1998. A estimativa é a de que o bloco 15 contém reservas 

recuperáveis de mais de 3,5 bilhões de barris de petróleo.  

Em 1991 a Sonangol, a empresa de petróleo estatal de Angola, ofereceu 

para exploração o Bloco 17 um dos primeiros trechos em águas profundas. A Elf 

tornou-se a operadora deste bloco. Em 1993 trabalhos sísmicos foram feitos 

neste bloco, que tem a extensão de 5.030 km². Em 1994 o primeiro poço foi 

perfurado, o qual tinha mostras de petróleo e de gás, mas o poço não foi testado. 

O segundo poço foi perfurado na estrutura gigante chamada Girassol, que 

acabou se tornando um enorme sucesso. O petróleo foi encontrado em arenitos 

do Grupo Terciário Malembo, compreendendo três reservatórios principais, com 

intervalos de 95m. Teste mostrou que o óleo de boa qualidade e que Girassol é 

um campo gigante com mais de 700 milhões de barris de petróleo. 

Total-Fina-Elf encontrou em 1997 sua segunda descoberta na estrutura 

Dalia. O primeiro poço, o Dalia 1, encontrou dois intervalos de arenito terciário 

Malembo, sendo estimado o volume de 16.000 bp/dia de cada um deles. O 

segundo poço, o Dalia 2, e outros dois poços de avaliação confirmaram que o 
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campo de Dalia tem reservas recuperáveis de 800 a 1200 milhões de barris de 

petróleo. A terceira grande descoberta é Rosa (1998), com uma vazão de teste 

de 12.000 bp/dia e a mesma qualidade de óleo do encontrado em Girassol. 

Conjuntamente os campos de Dalia e Rosa tem o potencial de ser maior do que 

o campo Girassol. 

Outras descobertas feitas pela Total-Fina-Elf neste bloco foram: Lirio (1998), 

Tulipa (1999), Orquidea (1999), Cravo (1999), Camélia (1999), Jasmim 1 (2000) 

e perpétua (2000). Em 2001 foram também descobertos os poços Violeta e 

Antúrio, mas estes dois têm a situação de tight-hole. Do total das 12 descobertas 

no Bloco 17 se estima que as reservas recuperáveis de petróleo se situam entre 

3 e 3,5 bilhões de barris de petróleo, fazendo com que a Total-Fina-Elf seja a 

empresa líder entre aquelas atuantes no offshore de Angola, seja em termos do 

tamanho dos campos gigantes individuais, seja em número das descobertas. 

O Bloco 18 foi menos significativo, em comparação aos três blocos acima 

mencionados, sobretudo em termos do número de descobertas e vazões 

testadas, mas a empresa BP Amoco encontrou 6 descobertas neste bloco, 

perfurando seis poços. A primeira descoberta, o Campo Platina, foi feita no início 

de 1999, apresentando uma vazão de 6,500 bp/dia. A seguir veio o Campo 

Plutónio, que apresentou a vazão de 5.700 bp/dia. Estes dois campos foram 

estimados abrigarem reservas de até 500 milhões de barris de petróleo. O 

Campo Gálio foi encontrado em 2000, com uma vazão de 4700 bp/dia, e, em 

seguida, os Campos Paládio, Cobalto e Crómio foram descobertos, também em 

2000. Obviamente, a BP Amoco teve excelente desempenho em termos de taxa 

de sucesso de exploração neste bloco, sendo estimada uma reserva de até um 

bilhão de barris de petróleo. 

Outros blocos de águas profundas concedidos incluem os Blocos 16, 19, 20, 

21, 22, 24 e 25. Contudo, os trabalhos feitos pela Shell no Bloco 16 mostraram-

se um fracasso completo, sendo perfurados um total de nove poços sem que 

uma única descoberta comercial tenha acontecido. A área pesquisada, que foi 

imaginada conter cerca de 155 milhões de barris de petróleo, foi abandonada 

em junho de 1999, mas reaberta depois. Um novo consórcio liderado pela 
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Texaco se interessou em assumir o bloco. Os outros blocos estão em diferentes 

estágios de exploração, com apenas um achado no Bloco 24, que foi Semba-1 

perfurado pela ExxonMobil e se deparou com dois reservatórios portadores de 

óleo que fluíam a uma taxa de teste de 3.039 bp/d. 

Águas ultra profundas (profundidades superiores a 2.000 metros) também 

se tornou uma área atraente para a exploração de petróleo em Angola. Os blocos 

de 31 a 34, que se encontram apenas a oeste dos blocos 14 a 18, contêm um 

potencial expressivo de reservas de petróleo, sobretudo tendo em consideração 

a analogia que estes blocos têm com aqueles da Bacia de Santos no Brasil. 

Quatro blocos foram licenciados em 1999 para a BP Amoco, Total-Fina-Elf, 

ExxonMobil e Sonangol, respectivamente. Para os blocos 31 a 33, 

levantamentos sísmicos 3D têm sido feitos e a BP Amoco já registrou duas 

descobertas no Bloco 31. 

Como as opções mais seguras para exploração de petróleo em Angola 

estejam no mar, há ainda muito espaço para perfurações “wildcats”5 em águas 

profundas e em águas ultra profundas e muitos blocos ainda deverão ser 

abertos. Atualmente os blocos 28 a 30 e os blocos de 35 a 48, em águas ultra 

profundas, estão nesta situação. Estes são blocos na Bacia do Kwanza e blocos 

situados a oeste dos Blocos 31 a 34. Contudo, há de se considerar que estes 

blocos são geologicamente mais incertos, tecnologicamente mais desafiadores 

e financeiramente mais exigentes para as companhias independentes, o que são 

questões relevantes a serem consideradas, principalmente tendo-se em conta 

que as grandes companhias petrolíferas já têm um portfólio completo de blocos 

em águas profundas e que há sinais de que pelo menos uma delas já diminuiu 

seu ritmo de atividades em Angola. 

Atualmente, o onshore angolano é composto pelas partes terrestres das 

Bacias do Congo, Kwanza, Benguela, Namibe e pelas Bacias interiores de 

                                            
5 O termo “wildcat drilling” tem sua origem provavelmente pelo fato de as primeiras 

perfurações de petróleo, na primeira metade do século XX, terem acontecido em áreas remotas, 

onde a presença de gatos selvagens e outros animais serem uma constante. 
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Kassanje, Okawango e Owango. Na fase atual, a única bacia em produção é a 

do Baixo Congo, da parte terrestre do Congo, também denominada área do 

Soyo6. 

A Bacia do Congo encontra-se em fase plena de exploração, estando 

dividida em dois blocos: o Cabinda Norte, cujo operador é a Sonangol Pesquisa 

& Produção, e o Cabinda Sul, que tem a Rakoil como operador. 

A zona do Soyo tem sido operada pela companhia francesa Total. Porém, 

em breve, toda sua operação será transferida para uma empresa angolana, a 

Somoil, assegurando como parceiro técnico de relevo a Sonangol P&P. Na Bacia 

do Kwanza foram admitidos a concurso público, em 2007, para licenciamento 

dois novos Blocos, o 11 e o 12, e foram feitos estudos de exploração, estando 

prevista a realização, pela Sonangol, de trabalhos de sísmica 2D. 

Concernente às Bacias de Benguela e do Namibe, em ambas estão sendo 

desenvolvidos trabalhos de exploração, sobretudo, trabalhos de campo, recolha 

de amostras e reconhecimento geológico. 

Além dos sucessos de exploração, o desenvolvimento de vários campos de 

petróleo gigantes também tem atraído a atenção da indústria. O campo Kuito no 

Bloco 14 foi o primeiro campo de petróleo em águas profundas em produção em 

Angola. Usando uma abordagem de desenvolvimentos em fases, a Fase 1A 

começou em setembro 1998 e a Fase 1B começou em maio de 1999. Até o final 

de 1999 todo o trabalho havia sido concluído, fazendo com que o Campo Kuito 

fosse colocado em produção em tempo mais rápido do que qualquer outro 

projeto desse tipo na África Ocidental - apenas 15 meses após a concessão do 

contrato. 

O desenvolvimento acelerado do Campo Kuito pela ChevronTexaco 

certamente inspirou outras empresas a seguirem este exemplo. Talvez o 

                                            
6 Estas informações foram obtidas da página web da Sonangol em: 

http://www.sonangol.co.ao/Portugu%C3%AAs/%C3%81reasDeAtividade/Explora%C3%A7%C3

%A3o%20e%20Produ%C3%A7%C3%A3o/Paginas/Explora%C3%A7%C3%A3o-em-

Terra.aspx 
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desenvolvimento mais importante em águas profundas de Angola é o Campo 

Girassol, cujas reservas estimadas de petróleo são de mais de 630 milhões 

barris e se situam na profundidade de 1350 metros. Ele foi desenvolvido 

utilizando uma instalação de subsea7 conectada a uma Unidade Flutuante de 

Armazenamento e Transferência (Floating Production Storage and Offloading – 

FPSO), que é a maior do mundo, com uma capacidade de armazenamento de 2 

milhões de barris. Atualmente o Campo de Girassol é produzido por uma joint 

venture entre a Total-Fina-Elf, ExxonMobil, BP, Statoil e a Norsk Hydro. 

Total-Fina-Elf começou a desenvolver o campo Girassol em 1998, e sua 

produção teve início em 2001. No entanto, a data de partida foi adiada um ano 

devido a problemas técnicos. A produção atual é de 200.000 bp/dia e deve se 

manter neste nível pelos próximos anos. Isto significa que a produção de petróleo 

em águas profundas não é um empreendimento de rápida realização, 

especialmente tendo em consideração os preços atuais do petróleo. 

Outro projeto de desenvolvimento de classe mundial é Kizomba A no Bloco 

15. Em 24 de agosto ExxonMobil Corporation anunciou que sua subsidiária, a 

Esso Exploration Angola Limited, começou a construção do maior 

desenvolvimento em águas profundas da África Ocidental. O projeto inclui a 

combinação de uma plataforma de superfície de cabeça de poço e um sistema 

de produção sub-sea vinculado a um Unidade Flutuante de Armazenamento e 

Transferência (FPSO), cuja capacidade de armazenamento é de 2,2 milhões de 

bp/dia. O primeiro óleo foi extraído no final de 2004 com uma produção de 

190.000 bp/dia, e a reserva recuperável de Kizomba A é estimada em torno de 

1 bilhão de barris. 

Outros projetos de desenvolvimento incluem o reservatório de Dalia e 

Kizomba B. Total iniciou em 2015 a produção de Dalia Fase 1, um novo 

desenvolvimento de sua operação em águas profundas no Bloco 17, localizado 

a 135 km da costa de Angola. Dalia Fase 1 irá desenvolver reservas adicionais 

                                            
7 Subsea é um termo usado para descrever aplicações, operações ou equipamentos 

totalmente submersos no oceano, especialmente em localizações offshore, em águas profundas 
ou no fundo dos oceanos. 
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de 51 milhões de barris e irá contribuir com a produção de 30.000 bp/dia à 

produção do Bloco 17. 

O projeto de Dalia Fase 1 envolve a perfuração de sete poços, que serão 

ligados à Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência de Dalia. 

No início de 2003 a Esso iniciou a construção do projeto Kizomba B, que se 

espera recuperar um total de 1 bilhão de barris de petróleo a uma taxa de 

produção de 250,000 bp/dia. O primeiro óleo de Kizomba B foi extraído em julho 

de 2005. 

Angola tem expressivos recursos de gás natural. Estima-se que Angola pode 

ter reservas de gás natural da ordem de 25 Tcf8. Isso não seria uma bênção para 

Angola se nenhuma medida fosse tomada, uma vez que 85% desta produção de 

gás era queimada. Em 2002 um consórcio liderado pela ChevronTexaco acordou 

em desenvolver um projeto de Gás Natural Liquefeito (GNL) que converte o gás 

natural proveniente dos campos de petróleo offshore em GNL para exportação. 

Em 2008 o projeto foi definido como um desenvolvimento conjunto envolvendo 

a Sonangol (22,8%) e as companhias Cabinda Gulf Oil Company, uma 

subsidiária da ChevronTexaco (36,4%), BP (13,6%), Eni (13,6%) e Total 

(13,6%). As companhias líderes do projeto são a ChevronTexaco e a Sonangol. 

A planta de GNL de Angola tem uma capacidade de produção de 5,2 

toneladas por ano e utiliza tecnologia de liquefação da ConocoPhillips. 

Adicionalmente à produção de GNL a planta também produz propano, butano e 

condensado. A planta é suprida pelos campos de gás dos Blocos 14,15,17 e 18 

e pelos campos não associados de Quiluma, Atum, Polvo e Enguia. A operação 

da planta teve início em 2013 e em junho de 2013 foi feito o primeiro embarque 

de GNL. 

A exploração de petróleo e gás natural em águas profundas em Angola é 

atraente por uma série de razões e são estas razões que, eventualmente, 

conduzem a província offshore de Angola a uma posição tão destacada. Em 

primeiro lugar, é uma nova fronteira que geologicamente pertence à Bacia do 

                                            
8 Tcf – Trillions Cubic Feet (Trilhões de pés cúbicos) é uma medida usualmente empregada 

pela indústria de petróleo e gás natural. 



Pág. 

54 / 88 
Caracterização da 

Indústria de Petróleo 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 
 

 

   

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

Baixo Congo e à Bacia do Kwanza, que são partes da bacia da margem 

continental passiva do Atlântico Sul. Embora a indústria do petróleo em Angola 

tenha quase cinquenta anos de existência e sua companhia petrolífera estatal, a 

Sonangol, tenha sido criada em 1976 e atuado como única concessionária para 

a exploração e produção de petróleo em Angola, ela não abriu as suas reservas 

em águas profundas até o início de 1990. Embora os últimos anos de exploração 

acelerada tenha encontrado enormes reservas de petróleo, principalmente nos 

Blocos 14, 15, 17 e 18, ainda há áreas significativas não perfuradas. Mesmo em 

blocos onde a exploração já tenha terminado, ainda há possibilidades de que 

novos campos sejam descobertos. O tempo relativamente pequeno de 

exploração conjugado com as restrições de capital são fatores que contribuem 

para manter a área não consolidada. 

Em segundo lugar, nos últimos anos de exploração realizados 

principalmente por consórcios de empresas internacionais em associação com 

a Sonangol tem demonstrado que em águas profundas Angola abriga campos 

gigantes, com reservas médias da ordem de 200 milhões de barris. Isto significa 

que o offshore de Angola é uma província geologicamente favorável. Para além 

da contribuição dos dados sísmicos 3D, a surpreendente taxa de sucesso na 

exploração indica que o risco geológico é baixo. Até o presente momento todas 

as descobertas são estruturais ou armadilhas combinadas, o que significa que 

ainda há muitas oportunidades para a pesquisa de novos campos petrolíferos. 

Em terceiro lugar, o governo de Angola tem sido favorável em fazer negócios 

com companhias petrolíferas internacionais e tem respondido aos interesses de 

exploração destas companhias mediante a revisão das leis relativas aos 

hidrocarbonetos, abrindo novas áreas para exploração e sendo flexível para a 

cooperação. Motivada pela necessidade das receitas do petróleo, as normas 

fiscais em Angola estão entre as mais favoráveis para os operadores. 

Em quarto lugar, o ambiente do oceano na costa de Angola é relativamente 

calmo. Embora as operações em águas profundas não serem nunca fáceis, 

mares relativamente calmos e ventos leves permitem a perfuração em águas 

mais profundas usando a mesma tecnologia que as usadas para aguas pouco 
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profundas. Além disso, a produção offshore está longe de áreas de conflito em 

terra, o que permite que o óleo extraído possa ser facilmente enviado para 

diferentes destinos, sem muita influência dos conflitos que ocorram no país. 

No entanto, existem várias desvantagens que devem ser tomadas em 

consideração. No domínio político a corrupção, a má gestão financeira e o abuso 

dos direitos humanos são os principais problemas. Tecnologicamente, os custos 

de exploração e desenvolvimento são enormes. Um poço em águas profundas 

tipicamente custa US$ 20 milhões para ser perfurado e, como mencionado antes, 

o custo de desenvolvimento é elevado também. Desta forma, para recuperar os 

altos investimentos iniciais são necessárias reservas expressivas e altas taxas 

de produção. Em um modelo de desenvolvimento autónomo, o número de 

produção justificável não pode estar abaixo de 10.000 barris por dia. Certamente 

isto é uma restrição severa para campos pequenos e dispersos. Além disso, o 

transporte por longas distâncias do petróleo aumenta seus custos, transporte 

este que se torna necessário uma vez que o consumo local é baixo devido a uma 

economia fraca. 

A exploração offshore de petróleo em Angola é extremamente cara, 

especialmente para as pequenas empresas, exigindo investimentos iniciais 

expressivos. Essa talvez seja a razão pela qual apenas as principais empresas 

de petróleo operem em Angola. Os grandes sucessos nos últimos anos podem 

conduzir a que os restantes dos blocos ainda não explorados sejam negociados 

a preços elevados. Entretanto, contrariando esta possível tendência, os custos 

médios de exploração do bloco 17 foram, no momento de sua negociação, 

estimados em 20 centavos de dólar por barril, o que se situa entre os mais baixos 

registrados em qualquer lugar do mundo. 

Todos os desenvolvimentos em Angola em águas profundas foram previstos 

para a produção de óleo a partir de 2005 e 2006. Naquele momento analistas 

estimavam que a África Ocidental iria fornecer 21% de todas as reservas de 

petróleo offshore em produção e que o sucesso da África Ocidental coincidia 

com a perspectiva de declínio da produção nas principais áreas produtoras, a 

exemplo das águas rasas do Golfo do México (Gulf of Mexico - GOM) e do Mar 
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do Norte. No entanto, a produção de petróleo do Mar do Norte apenas atingiu o 

pico superior a 6 milhões de bp/dia em 2000, e não caiu drasticamente nos anos 

seguintes. De outro lado a produção do Golfo do México continuou a aumentar, 

mesmo que a taxas de crescimento relativamente lentas. Portanto, devido aos 

baixos custos de produção do offshore de Angola, 1,5 milhões bp/dia em 2005 

ou 2006 poderia ter certo impacto negativo sobre a produção no Golfo do México 

e no Mar do Norte, especialmente quando os preços do petróleo estavam baixos. 

Em poucas palavras, a exploração no offshore de Angola tem sido um 

tremendo sucesso e atividades de desenvolvimento continuam em pleno 

andamento. Com a perspectiva de que não venham a ocorrer acontecimentos 

políticos graves, Angola tem todas as condições para ser um grande produtor de 

águas profundas, tendo atingido, em dezembro de 2015, o volume de produção 

de 1,86 milhões bp/dia. 

3.4. Síntese dos avanços em águas profundas no Triângulo de 

Ouro9 

A observação do processo de desenvolvimento da E&P nos três vértices do 

Triângulo de Ouro permite inferir algumas tendências futuras. Em primeiro lugar 

que o avanço da fronteira de exploração e produção de petróleo e gás natural 

em águas profundas e ultra-profundas é inexorável e está na agenda dos 

grandes conglomerados globais da indústria petrolífera. 

Segundo, apesar das diferenças regionais nas condições naturais de 

produção, existe uma certa convergência para um padrão tecnológico comum, 

que resulta de maciças inversões em Ciência e Tecnologia, sendo, portanto, 

                                            
9 Na história da indústria do petróleo existem dois Triângulos de Ouro: o primeiro deles no 

Texas, EUA, entre as cidades de Beaumont, Port Arthur e Orange, onde no início do século XX 

se inicia a exploração nesse estado norte-americano. O segundo diz respeito ao Triangulo do 

Petróleo nas águas profundas e ultra profundas no Golfo do México, Brasil e África Ocidental, no 

final do século XX. Há uma enorme diferença entre as dimensões e os desafios presentes nos 

dois Triângulos de Ouro. 
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intensamente competitivo e demandante de fortes inversões em progresso 

técnico, o que força as grandes empresas a uma corrida acelerada pela redução 

de custos, de modo a reduzir sua dependência das flutuações cíclicas do 

mercado global de energia. 

Terceiro, dadas as características do processo operacional em águas 

profundas e ultra-profundas, as exigências de qualificação da mão de obra são 

intensas, desenvolvendo competências que circulam entre os vértices do 

Triângulo. Assim a capacitação técnica é uma exigência constante para manter 

a competividade da força de trabalho no setor, implicando também em possíveis 

transferências de mão de obra capacitada. 

Por final, depois do dramático incidente com a plataforma “Deepwater 

Horizon” no Golfo do México, com efeitos danosos sobre a vida e a economia na 

zona costeira do Golfo, forçando o governo norte-americano a reforçar as 

exigências de segurança e controle de risco tecnológico e ambiental, devem ser 

consideradas e avaliadas experiências de regulamentação e de políticas 

públicas ambientais e socioeconômicas orientadas para a E&P em aguas 

profundas e ultra-profundas em escala global. 

4. A Bacia de Santos no contexto nacional 

Na Bacia de Santos, muito antes das atuais explorações no Pré-sal, as 

primeiras prospecções sísmicas começaram em 1969; um poço pioneiro foi 

perfurado em 1971. O primeiro campo descoberto foi Merluza, em 1979, 

seguindo-se os campos de Tubarão, em 1988, e Estrela-do-Mar, Coral e 

Caravela, todos em águas em torno de 300 metros de profundidade. As 

explorações na Bacia de Santos diminuíram após as grandes descobertas na 

Bacia de Campos, nas décadas de 1980-1990. No princípio da década de 2000, 

a PETROBRAS intensificou as atividades exploratórias nas rochas sedimentares 

da Bacia de Santos, acima da camada de sal. As perfurações de poços 

resultaram na descoberta de vários campos de gás, como Mexilhão, em 2003 - 

o maior campo de gás natural na plataforma continental do Brasil - Tambaú e 
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Pirapitanga, e de diversos campos de petróleo, como Carapiá, Tambuatá, 

Uruguá e Atlanta, todos acima da camada de sal (MORAIS, 2013, p. 221).  

Os avanços na E&P de petróleo e gás natural em águas profundas e ultra 

profundas foram responsáveis pelo crescimento, tanto da produção, quanto das 

reservas de petróleo e gás natural no Brasil10.  Essa expansão sustentou-se em 

dois pilares básicos, de um lado os preços internacionais acima de 100 dólares 

norte-americanos o barril permitiu investimentos em novas tecnologias e na 

incorporação de novas áreas produtoras, viabilizava novos investimentos em 

condições competitivas diante da aquecida demanda internacional. 

Em 2010 foram introduzidas mudanças profundas no marco regulatório do 

setor de petróleo e gás natural no Brasil. Nesse ano foi promulgado um conjunto 

de leis que alteraram grande parte do marco regulatório e institucional que rege 

o setor. As alterações envolveram a modificação do regime contratual de 

exploração das reservas, a criação de uma estatal para gerir os novos contratos 

e o estabelecimento de um fundo a partir dos recursos provenientes das 

atividades de exploração, produção e comercialização de petróleo. Ademais, o 

papel da Petrobras também sofreu alterações, que resultaram no aumento da 

participação e da responsabilidade da estatal nas atividades de exploração de 

petróleo (RIBEIRO, 2011). 

No Brasil convivem o regime de concessão criado em 1997, com o regime 

de partilha da produção e o de cessão onerosa, ambos instituídos em 2010. A 

superposição de três regimes de regulação define uma superfície complexa, 

onde os recursos que estão no polígono do pré-sal estão submetidos ao regime 

de partilha, enquanto parcela dos recursos energéticos que estão no continente, 

bem como as reservas de hidrocarbonetos que estão no pós-sal e já vinham 

sendo exploradas, permanecem sob o regime de concessão. 

                                            
10 As reservas podem ser categorizadas como Provadas (1P), Provadas e Prováveis (2P) 

ou Provadas, Prováveis e Possíveis (3P).  
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O resultado dessa situação favorável pode ser visualizado na Figura 7 onde 

é patente o crescimento da produção acumulada de petróleo e gás natural, como 

também das reservas provadas (1P) e prováveis e possíveis entre 2010 e 2015. 

4.1. Crise e indústria do petróleo no Brasil 

A crise internacional e a queda no preço do petróleo no mercado mundial em 

2014 incidiram diretamente sobre a indústria de petróleo, tanto na escala global, 

como no Brasil. A esse impacto aliou-se as dificuldades financeiras e de 

governança interna da Petrobras, que retardaram investimentos previstos e 

interromperam diversos projetos em andamento. As condições internas de 

produção, considerando manifestação mais evidente dessa situação crítica pode 

ser acompanhada pelo comportamento recente das reservas provadas de 

petróleo e gás natural do Brasil.  

Conforme o Boletim Anual de Reservas (BAR) de 2015, “houve redução das 

reservas de petróleo 1P e 3P em aproximadamente 21% e 23%, 

respectivamente. Houve redução das reservas de gás 1P e 3P em 

aproximadamente 11% e 16%, respectivamente.  Em sua maioria, a redução de 

reservas justifica-se pela alteração das premissas econômicas, principalmente 

devido às novas projeções do preço do petróleo, e pelo atendimento aos novos 

critérios técnicos do PRMS11” (ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis, 2016c, p. 4). 

Na área do pré-sal, a produção de petróleo continuou crescendo, saltando 

da média de aproximadamente 41 mil barris por dia, em 2010, para o patamar 

de 1 milhão de barris por dia em meados de 2016. Um crescimento de quase 24 

                                            
11 Sigla de Petroleum Resources Management System, sistema de classificação dos 

recursos petrolíferos, patrocinado por diversas entidades internacionais como a SPE (Society of 

Petroleum Engineers), AAPG (American Association of Petroleum Geologists), WPC (World 

Petroleum Council), SPEE (Society of Petroleum Evaluation Engineers) e SEG (Society of 

Exploration Geophysicists), reconhecido como referência para a indústria de petróleo e gás 

mundial. 
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vezes graças à alta produtividade dos poços. Segundo a Petrobras, “a 

companhia precisou, em 1984, de 4.108 poços produtores para chegar à marca 

de 500 mil barris diários. No pré-sal, chegamos ao dobro desse volume de 

produção com a contribuição de apenas 52 poços (Petrobras, 2016a). 

Figura 7- Produção Acumulada e Reservas de Petróleo e Gás Natural 2010-2015 

 

Fonte: ANP, Boletim Anual de Reservas, 2015 
 

Apesar da crise de governança e da queda das cotações mundiais de 

petróleo, a E&P no pré-sal é competitiva, seja pelo conhecimento acumulado, 

seja pela inovação tecnológica, “o custo médio de extração do petróleo do pré-

sal vem sendo reduzido gradativamente ao longo dos últimos anos. Passou de 

US$ 9,1 por barril de óleo equivalente (óleo mais gás) em 2014, para US$ 8,3 

em 2015, e atingiu um valor inferior a US$ 8 por barril no primeiro trimestre de 

2016” (Petrobras, 2016a).  

A importância da exploração e produção de petróleo e gás natural no pré-sal 

é explica a redistribuição espacial das reservas de petróleo e gás natural, que 

estão fortemente concentrada nas Bacias de Campos e Santos (Figura 8), sendo 

que nessa última o crescimento acelerado se deu após o início da exploração 

dos campos de Lula e Sapinhoá, ambos em águas ultra-profundas. 



 
 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização da 

Indústria de Petróleo  

Pág. 

61 / 88 

   

     

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

Figura 8 - Reservas de Petróleo e Gás Natural por Bacia - 2015 

  

Fonte: ANP, Boletim Anual de Reservas, 2015 

4.2. A expansão da E&P na Bacia de Santos  

A produção de petróleo na Bacia de Santos cresceu de modo sustentado e 

em ritmo acelerado a partir de 2011, quando iniciou-se a operação do Piloto do 

Campo de Lula, então denominado Tupi. De longe, o maior campo em produção 

de petróleo e gás natural no Brasil12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 A operação do campo de Lula (640 Mbbl/d) em setembro de 2016 foi superior à soma da 

produção do segundo, Roncador (274 Mbbl/d), situado na Bacia de Campos, e terceiro Sapinhoá 
(264 Mbbl/d), na Bacia de Santos, campos produtores de petróleo. A produção de petróleo de 
Lula é a maior já registrada por um campo no Brasil, superando a produção realizada pelo campo 
de Marlim em abril de 2002, que foi de 615,8 Mbbl/d. (ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, 2016a, p. 18) 
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Figura 9 - Para além da camada de sal 

 
Fonte: Petrobras 

 
A participação da Bacia de Santos saltou de 3,7 % para 32 % da produção 

brasileira de petróleo13 entre 2011 e 2016 (Figura 10). Desde o início de operação 

do campo de Merluza em 1992, seguido de Baúna em 2013, ambos no pós-sal 

até a operação plena de Lula e Sapinhoá, no pré-sal, trata-se de uma história 

bem-sucedida de conquistas em direção a águas cada vez mais profundas e 

obtendo resultados promissores abaixo da camada de sal.  

Figura 10 - Brasil - Participação das Principais Bacias Sedimentares na Produção de 
Petróleo 

 
Fonte dos dados básicos Tabela 3 

                                            
13 Dados até setembro de 2016 (ANP, Opus Cit.) 
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Um aspecto relevante a ser destacado no petróleo produzido na Bacia de 

Santos - e nas áreas do pré-sal de um modo geral, é a densidade API superior 

a 31º, o que o classifica como petróleo leve, de maior valor comercial e mais 

adequado à estrutura de refino existente no Brasil. Conforme pode ser visto na  

Figura 11, no Brasil predomina o petróleo de densidade mediana (entre 22º e 31º 

API), seguido do petróleo pesado (< 22 º API). Somente a partir de 2010 é que 

tem crescido significativamente a produção de petróleo leve (> 31º API), em 

grande parte devido à contribuição da produção da Bacia de Santos. 

 

Figura 11 – Brasil - Produção de Petróleo por Densidade API - 2005-2015 

 

Fonte: ANP, Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis. Vários anos 

 

Não menos importante foi o avanço na produção de gás natural, que na 

Bacia de Santos se iniciou a partir da operação do campo de Mexilhão em 2011, 

no pós-sal, e se expandiu rapidamente com a produção dos campos de Lula e 

Sapinhoá no pré-sal, conferindo à Bacia de Santos a primazia na produção de 

gás natural no Brasil, primazia essa que conforme pode ser visto na Figura 12 

apresenta uma nítida tendência de expansão. 
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A produção de gás natural da Bacia de Santos em 2016, no acumulado entre 

janeiro e setembro, foi de 50.382 m3, equivalente à 46% da produção nacional 

do hidrocarboneto, bastante superior a segunda bacia produtora no mar, 

Campos que respondia por 24% e a maior produtora de gás em terra, a bacia do 

Solimões, responsável pela oferta de 13% da oferta nacional (Figura 12). 

 

Figura 12 - Brasil - Produção de Gás Natural por Bacias -2016 (Em Mm3/d) 

 
Fonte dos dados básicos: Tabela 5 

 
A presença do gás natural no mercado mundial de energia tem crescido 

significativamente no período recente, dados da BP mostram que em 2016,  o 

gás natural que é comercializado no mercado internacional já responde por um 

terço da demanda global do energético e com forte tendência de crescimento 

(Figura 13), seja pela tecnologia de liquefação, armazenagem e transporte de 

Gás Natural Liquefeito (GNL)14, que permite sua distribuição e mercados 

distantes, seja pela crescente oferta do produto, tanto pela exploração de 

reservas em águas profundas e ultra-profundas, como  pela extração por 

fraturamento hidráulico (fracking) do folhelho (shale gas), também chamado de 

                                            
14 O GNL é um líquido criogênico que necessita de navios e tanques especiais para o 

transporte e armazenamento e importação através de terminais de regaseificação ligados a 
redes de gás natural. No Brasil exitem três terminais operando com GNL, um no interior da Baia 
da Guanabara, RJ, outro na Baia de Todos os Santo na Bahia e, por final,no Porto de Pecém, 
no Ceará. 
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‘gás de xisto’ , que transformou os Estados Unidos em exportador líquido de gás 

natural. 

O Banco Mundial considera o gás natural como uma commodity em energia, 

como o carvão mineral e o petróleo. Devido a sua crescente dependência de 

fontes externas de energia, o principal mercado mundial de Gás Liquefeito do 

petróleo é o Japão e os preços internacional do gás natural acompanham as 

cotações internacionais do petróleo (World Bank, 2016).  Segundo os dados do 

Anuário Internacional do GNL, o Japão consome um terço do gás natural 

liquefeito que circula no mercado mundial (IGU, International Gas Union, 2016, 

p. 10). 

 

Figura 13 - Participação do Petróleo e Gás Natural ofertado no Comércio Internacional 
como porcentagem da Demanda Global 

 

 
Fonte: British Petroleum 
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4.3. Cenários para a expansão da oferta de petróleo e gás natural 

no Brasil 

As projeções de crescimento da produção de petróleo e gás natural no Brasil 

(EPE, Empresa de Pesquisa Energética, 2014) apontam para um incremento 

expressivo da produção nacional de petróleo entre 2015 e 2023, passando de  

2,776 para 4,893, isto é praticamente 5 milhões de barris por dia (Vide Tabela 

6), mais do que suficiente para abastecer o mercado interno e transformar o 

Brasil em exportador líquido de petróleo. 

É importante assinalar que o ambiente de exploração e produção 

responsável pela maior parcela da oferta de petróleo no Brasil está em água ultra 

profunda, que em 2015 já responderia por cerca de 60% do potencial produtivo 

nacional, atingindo 80% em 2023, conforme pode ser visualizado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Produção bruta potencial de petróleo por ambiente de E&P 

 
Fonte: EPE, Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 

 
Segundo a EPE (EPE, Empresa de Pesquisa Energética, 2014, p. 225), “o 

primeiro ambiente de E&P a sustentar a produção nacional de petróleo foi o de 

terra costeira (TC), principalmente na Bacia do Recôncavo, dos anos 50 aos 

anos 70. Nos anos 80 e anos 90, os ambientes de água rasa (AR) e de água 
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profunda (AP), principalmente na Bacia de Campos, passaram a contribuir 

significativamente com a produção nacional. No final do século XX, é iniciado o 

papel preponderante do ambiente de água ultra profunda (AUP), na Bacia de 

Campos (Roncador, Parque das Baleias e Parque das Conchas) e, mais 

recentemente, na Área do Pré-Sal da Bacia de Santos”. 

Da mesma maneira que o petróleo, o ambiente que é responsável pelo maior 

potencial de produção de gás natural é o da Água Ultra Profunda, que hoje já 

responde por cerca de 40% da oferta de Gás Natural, com previsão de atingir a 

60% em 2023 (Figura 15).  

 

 
Figura 15 - Produção Potencial de Gás Natural por Ambiente de E&P 

 
Fonte: EPE, Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 

 
A bacia de Santos tem um papel fundamental no aumento da oferta interna 

de gás natural, pois conforme previsão da Petrobras, as importações de gás 

natural pelo Gasoduto Brasil-Bolívia e através de GNL devem permanecer 

estáveis em 30 e 41 milhões de m3/dia, respectivamente, entre 2014 e 2030, 

enquanto está previsto um crescimento da oferta interna dos campos produtores 

de 47 para 97 Milhões de m3/dia, isto é, mais do que dobrando no período 

considerado. 
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Figura 16 - Projeção da Capacidade de Oferta de Gás Natural da Petrobras - 2013-
2030 

 
Fonte: Petrobras, Oferta de Gás Natural: 2016 

 
O Plano de Negócios e Gestão 2017-21 (PETROBRAS, 2016b) é explícito 

ao definir o cenário de longo prazo escolhido para nortear as decisões 

estratégicas da empresa como aquele onde “ o gás natural assume papel mais 

relevante na matriz energético, enquanto a sociedade está preocupada com 

questões ambientais locais” (Petrobras, 2016b, p. 20).  O Plano define as 

prioridades nos investimentos da empresa que - apesar da redução no total de 

inversões, mantém, a orientação preferencial para os setores de E&P (82%) e 

Refino e Gás Natural (RGN) (17%), conforme Figura 17. 

 



 
 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização da 

Indústria de Petróleo  

Pág. 

69 / 88 

   

     

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

Figura 17 - Petrobras   Comparativo de Investimentos Totais  (US$  Bilhões) 

 
Fonte: Petrobras, Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 

 

5. Conclusão 

A observação das tendências futuras da indústria de petróleo e gás natural, 

considerando a experiência acumulada nos diversos contextos globais onde se 

desenvolveu a exploração e produção em águas profundas e ultra profundas, 

apontam para a busca de superação de desafios estruturais que constituem os 

vetores das forças motrizes que impulsionam o desenvolvimento da atividade de 

E&P e permitem dimensionar as pressões e impactos exercidos sobre o território 

sob sua atuação direta. 

Tais forças motrizes se manifestam em distintos componentes, destacando-

se: o progresso técnico, a base logística, a infraestrutura física, isto é, os fixos 

sobre o território, a mobilidade de pessoas, mercadorias e capitais, isto é, os 

fluxos e, por final, os bens e serviços, que não se restringem apenas a cadeia 

produtiva do petróleo e gás natural, mas que se apresentam combinados em 

distintas especializações sobre o território. 

No que diz respeito à E&P na Bacia de Santos, tais forças motrizes se 

manifestam em diferentes localizações e com distintas intensidades. O 

progresso técnico está presente não apenas nos centros de pesquisa e 

desenvolvimento, nas universidades e laboratórios, que desenvolvem novos 
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conhecimentos e tecnologias, mas também no conjunto de inovações que são 

incorporadas no processo produtivo por diversos agentes nele envolvidos.  

No setor de petróleo e gás natural no Brasil, o principal núcleo de pesquisas 

e desenvolvimento (P&D) é o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo 

Américo Miguêz de Mello (CENPES), que foi ampliado recentemente ganhando 

novas instalações e laboratórios. Situado no campus da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, onde destaca-se a parceria com o Instituto Luiz Alberto 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) em diversos 

campos de investigação, desde engenharia oceanográfica até robótica. 

Na UFRJ também está situado o Parque Tecnológico, criado em 2003, onde 

situa-se o Centro Brasileiro de Pesquisas e Geociências da Schlumberger 

(BRGC), inaugurado em 16 de novembro de 2010, projetado para promover a 

integração entre geociências e engenharia. O laboratório tem se dedicado à 

solução dos desafios associados ao desenvolvimento de recursos de 

hidrocarbonetos em águas profundas no Brasil, incluindo os reservatórios do pré-

sal. Da mesma maneira, recentemente a GE inaugurou seu centro de pesquisas 

latino americano, assim como é registrada a presença de grandes empresas 

como a Tenaris, EMC e Siemens. 

Rio de Janeiro (29,41%) e São Paulo (11,22%) são os estados da federação 

que recebem a maior parcela dos recursos oriundos dos royalties destinados à 

pesquisa e desenvolvimento no setor de petróleo e gás natural. A exploração 

(5,78%) e a produção (17,68%) são as áreas que, em conjunto, apresentam 

maior peso na alocação dos recursos de P&D, reforçando o papel da E&P no 

conjunto da indústria petrolífera (ANP, 2016b). 

A base logística da exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia 

de Santos está assentada em um conjunto de redes físicas, dentre as quais se 

destacam os gasodutos que interligam os campos produtores às unidades de 

processamento situadas no território da zona costeira da Bacia de Santos, o 

conjunto de plataformas fixas e FPSO (floating, production, storage and 

offloading), que são abastecidas regularmente por navios que garantem a 

operação dos equipamentos e a sobrevivência do pessoal embarcado, bem 
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como retiram toda sorte de resíduos para tratamento em bases situadas em terra 

(Petrobras, 2016c). O principal porto de apoio à produção na Bacia de Santos é 

o das Docas do Rio de Janeiro, situado no município de mesmo nome no interior 

da Baia da Guanabara (Petrobras, 2015). 

 
Figura 18 - Bacia de Santos - Situação Geral 

 
Fonte: ANP, 2016d e Petrobras, 2016c 

 
A Baia da Guanabara é um importante complexo logístico de apoio à E&P 

na bacia de Santos, não apenas por abrigar os navios que se deslocam para as 

plataformas em operação, mas também por sediar um conjunto de estaleiros, 

particularmente em Niterói, responsáveis pela manutenção do equipamento 

naval utilizado na atividade de produção de petróleo e gás natural. 

Toda a operação do sistema de E&P depende de pessoal técnico qualificado 

que é transportado por helicópteros a partir de aeroportos situados na zona 

costeira. O principal aeroporto de apoio é o de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro 

(Petrobras, 2016d), de onde parte a maioria dos voos destinados às plataformas 

e FPSO. Seguem-se em menor escala os aeroportos de Itanhaém e Navegantes, 
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que oferecem suportes as operações dos campos situados no pós-sal, como 

Mexilhão e Merluza.  

A infraestrutura física corresponde a toda a base material de suporte às 

atividades de E&P, abrangendo desde o Parque de Tubos em Imboassica, 

Macaé até o centro de gestão situado em Santos. A produção, circulação e 

armazenagem de equipamentos destinados à operação das plataformas e dos 

FPSOs em suas diversas operações, desde a perfuração, a produção até o 

transbordo para navios aliviadores que transportam o petróleo até os terminais 

na costa.  

Dentre os armazéns destinados à guarda de equipamentos para a E&P na 

bacia de Santos destaca-se o ARM-Rio da Petrobras, situado no bairro de 

Cordovil na cidade do Rio de Janeiro. Existe também a proposta de implantar um 

depósito em Guaxindiba, munícipio de São Gonçalo, ambos situados na orla da 

Baia da Guanabara. 

A mobilidade de mercadorias, força de trabalho e capitais é acelerada por 

fatores associados direta e indiretamente aos investimentos na atividade de 

petróleo e gás natural. Na verdade, a mobilidade da força de trabalho e dos 

capitais pode ser dinamizada apenas pelas expectativas de futura melhoria no 

estado geral dos negócios em função dos resultados esperados e/ou desejados 

dos investimentos atuais. 

Considerando a composição da força de trabalho empregada pela Petrobras 

na Unidade Operacional da Bacia de Santos, observa-se o predomínio de 

pessoal qualificado com 55% possuindo nível superior.  

Diversos fatores podem contribuir para estimular expectativas de futuros 

ganhos com os investimentos no setor. Um desses mecanismos são os royalties 

e participações especiais que passam a irrigar as receitas de municípios, que 

muitas vezes não tem metas de inversão definidas no sentido de utilizar os 

royalties para aquilo que realmente se destinam, isto é, uma compensação pelo 

uso dos recursos naturais. Pequenos municípios tendem a aumentar sua 

dependência dessa fonte de recursos, ficando cada vez mais vulneráveis às 

flutuações na oferta e nos preços do petróleo e do gás natural. 
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Um aspecto fundamental para a dinâmica econômica deve ser considerado: 

a oferta de bens e serviços por parte das economias locais e regionais presentes 

na Bacia de Santos.  De um lado, existe o alinhamento com os vetores da cadeia 

produtora de petróleo e gás naturais, tanto ‘upstream’, como ‘downstream’. Isto 

pode significar o fortalecimento de estruturas pretéritas, como é o caso de 

estaleiros e industrias metal-mecânicas já implantadas no município, como é o 

caso de Angra dos Reis, São Vicente e Cubatão.  

De outro, o fortalecimento dos serviços de todos os matizes, desde o apoio 

à produção até suporte em informática, passando pelos ramos de hotelaria, 

alimentação e serviços pessoais diversificados.  

No esquema simplificado apresentado a seguir, verifica-se que a cadeia 

produtiva de petróleo e gás natural, no segmento de E&P envolve as atividades 

de diversos grupos (clusters) que mobilizam atividades produtivas e de oferta de 

serviços em diversas localizações. 

Figura 19 Esquema do Setor de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 

 

Fonte: ONIP, 2010 

  

Na Tabela 1  elaborou-se uma avaliação sumária das possíveis pressões que 

os clusters apontados acima poderiam ter sobre a atividade econômica, bem 

como seus possíveis rebatimentos territoriais.  
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Tabela 1 - Esquema simplificado de avaliação das pressões do Setor de E&P 
Etapa Atividade Perspectiva de 

Pressão 
Perspectiva de 
Desdobramento 

Territorial 
Exploração Sísmica Uso de Porto Uso de estrutura 

existente 
Exploração Sísmica Embarcações Uso de estrutura 

existente 
Exploração Sísmica Tráfego marítimo Intensificação de 

tráfego marítimo 
Exploração Sísmica Sondagens Intensificação de 

tráfego marítimo 
Exploração Exploração e 

avaliação 
Perfuração de 
poços 

Aumento na 
demanda por bens 
e serviços 

Exploração Exploração e 
avaliação 

Avaliação de poços 
exploratórios 

Aumento na 
demanda por bens 
e serviços 

Exploração Exploração e 
avaliação 

Projeto e 
Construção de 
sondas 

Expansão do 
parque industrial 

Desenvolvimento Desenvolvimento 
da produção 

Perfuração e 
completação de 
poços de produção 

Aumento na 
demanda por bens 
e serviços 

Desenvolvimento Desenvolvimento 
da produção 

Construção de 
sistema de coleta 

Expansão do 
parque industrial 

Desenvolvimento Desenvolvimento 
da produção 

Instalação de 
equipamentos 
submarinos 

Aumento na 
demanda por bens 
e serviços 

Desenvolvimento Construção de 
petroleiros e barcos 
de apoio 

Construção de 
rebocadores, 
barcos para 
manuseio de 
âncoras, barcos de 
suprimento, 
grandes petroleiros 

Expansão do 
parque industrial 

Produção Construção de 
unidade de 
produção 

Projeto e 
construção de 
plataformas FPSOs 
(Floating, 
Production, Storage 
e Offloading) 

Expansão do 
parque industrial / 
Aumento na 
importação de bens 
e serviços 

Produção Construção de 
unidade de 
produção 

Projeto e 
Construção de 
plataformas 
semissubmersíveis 
e plataformas fixas 

Expansão do 
parque industrial / 
Aumento na 
importação de bens 
e serviços 
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Produção Construção de 
unidade de 
produção 

Construção de 
Unidades de 
Processamento de 
Gás Natural 

Expansão do 
parque industrial / 
Aumento da 
demanda interna 
por bens e serviços 

Apoio logístico Suprimento e apoio 
das atividades de 
perfuração e 
produção e 
produção offshore 

Uso de Porto Uso de estrutura 
existente 

Apoio logístico Suprimento e apoio 
das atividades de 
perfuração e 
produção e 
produção offshore 

Uso de Aeroporto Uso de estrutura 
existente 

Apoio logístico Suprimento e apoio 
das atividades de 
perfuração e 
produção e 
produção offshore 

Tráfego marítimo Intensificação de 
tráfego marítimo 

Apoio logístico Suprimento e apoio 
das atividades de 
perfuração e 
produção e 
produção offshore 

Tráfego aéreo Intensificação de 
tráfego marítimo 

Manutenção, 
modificação e 
operações de 
embarcações 

Atividades de 
operação e 
manutenção de 
superfície 

Serviços de 
Manutenção e 
Reparação 

Aumento na 
demanda por bens 
e serviços 

Fonte: Elaboração própria com base em ASSOCIAÇÃO SCIENCE, 2012: p. 41 

 

Trata-se de uma elaboração preliminar, sujeita ainda a um levantamento de 

dados mais detalhado, mas que permite sumarizar a diversidade de efeitos da 

expansão do segmento de E&P sobre a estrutura econômica - tanto no setor 

produtivo, propriamente dito, como na oferta de serviços, em suas diversas 

escalas espaciais. 

Segundo o estudo sobre o Impacto Econômico da Expansão da Indústria do 

Petróleo elaborado pela ONIP, considerando o modelo aberto, isto é, sem 

restrições às importações, em termos de valor da produção, importações e 

renda, os setores mais impactados seriam o próprio setor petróleo e gás, 

serviços prestados às empresas, peças e outros veículos, máquinas e siderurgia.  
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Tabela 2 - Decomposição do Investimento de E&P por Setor Econômico a 
Preços de Mercado 

Nome do Setor Principais Produtos (*) % 
Petróleo e Gás Perfuração, perfilagem e cimentação de 

poços 
17,17 

Mineral não 
metálico 

Cimento 0,52 

Siderurgia Tubos e perfis de aço 5,74 
Metalurgia Não 
Ferrosos 

Tubos, conexões, fios e cabos não 
revestidos de cobre e alumínio 

0,10 

Outros 
Metalúrgicos 

Tanques, obras de caldearia pesada, 
estruturas metálicas, peças fundidas e 
forjadas 

2,16 

Máquinas e 
Equipamentos 

Serviços de instalação industrial, turbinas, 
turbo compressores, árvore de natal 
molhada 

14,43 

Material Elétrico Geradores, linhas flexíveis, cabos 
elétricos 

6,46 

Equipamentos 
Eletrônicos 

Sistemas de medida e controle 
(instrumentação), computadores 

3,57 

Peças e Outros 
Veículos 

Embarcações, peças e acessórios 27,29 

Elementos Químico Gases industriais 0,22 
Químicos diversos Explosivos, preparados químicos 0,69 
Artigos Plásticos Tubos, cordas e peças de plástico 0,08 
Indústria Têxtil Amarras 0,40 

Construção Civil Construção civil 5,62 

Comércio Comissões e corretagens 0,14 

Transportes Afretamento 0,05 

Instituições 

Financeiras 

Seguros 0,50 

Prest. Serv. à 

Empresa 

Levantamento geofísico, serviços técnicos 
especializados 

14,86 

Total 
 

100,00 

Fonte: ONIP, 2000: p. 16 

 

No que diz respeito aos efeitos sobre o emprego, os principais impactos 

seriam sobre serviços prestados às empresas, comércio e construção civil, na 
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economia em geral, e sobre outros metalúrgicos e máquinas no setor industrial 

(ONIP, 2000: p. 40). 

É importante assinalar que, tanto no aspecto valor da produção, como no 

emprego, os serviços prestados às empresas assume um papel de destaque e 

deve ser analisado com especial atenção, na medida em que envolve empresas 

de um largo espectro no que diz respeito ao seu tamanho e com relativa 

facilidade de localização espacial em distintos ambientes competitivos. 

Considerando as semelhanças e diferenças entre as Bacias de Santos e 

Campos, conforme apontado na Introdução (p, 7 e seguintes) é importante 

avaliar os impactos socioeconômicos em sua dimensão espacial, considerando 

que podem se apresentar em pontos selecionados e dispersos no território 

(efeito  pontual),  na forma de eixos que integram e/ou articulam  centros 

próximos ou distantes entre si (efeito axial) e em complexos territoriais mais 

amplos que envolvem centros e eixos territoriais (efeito areal). 

Macaé, na bacia de Campos, consolidou-se como o centro regional da 

atividade petrolífera, articulando-se com Campos dos Goytacazes e Cabo Frio e 

integrando-se com Rio da Ostras, que procurou beneficiar-se de sua 

contiguidade com o centro regional. A pesar da estrutura axial relativamente 

consolidada entre Cabo Frio - Rio das Ostras - Macaé e Campos dos 

Goytacazes, não se pode afirmar que promoveu o desenvolvimento regional do 

Norte Fluminense. 

Já no caso da Bacia de Santos, que se trata de uma porção da Zona Costeira 

com duas regiões metropolitanas de dimensões nacionais: Rio de Janeiro e 

Santos, os impactos socioeconômicos podem se manifestar em polos 

tecnológicos, como o da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro; centros de gestão, 

como Santos; aglomerados territoriais, como Itajaí e Navegantes e mesmo em 

possíveis eixos em formação como a orla oriental da baia da Guanabara, que 

articula Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. 

Tendo em consideração os possíveis impactos econômicos, sociais, 

ambientais, institucionais e tecnológicos que a exploração e a produção de 

petróleo e gás natural na Bacia de Santos poderá provocar nos municípios do 
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Estado de São Paulo que estarão sob a influência deste empreendimento, o 

Governo do Estado criou uma Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural que 

se subdividiu em nove Grupos de Trabalho (São Paulo (Estado) CESPEG, 

Comissão Especial de Petróleo e Gás do Estado de São Paulo, 2011). 

Aspecto relevante de se observar na leitura do relatório final do estudo 

realizado pela CESPEG (2011), particularmente identificado na temática relativa 

à Pesquisa e Inovação Tecnológica, é a perspectiva de que o Estado de São 

Paulo deverá fazer investimentos para que possa criar competências e 

consolidar infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas e inovações em 

áreas correlatas às atividades de E&P de petróleo e gás natural. 

Tendo em vista esta perspectiva, que também se expressa em outras 

temáticas incluídas no relatório, é importante uma análise das vantagens e 

desvantagens que ela representa para o futuro dos municípios do Estado de São 

Paulo que são influenciados pelos empreendimentos de petróleo e gás natural 

na Bacia de Santos. 

Desta forma, se o Estado de São Paulo utilizar parte dos royalties resultantes 

da exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos para a 

estruturação de competências e infraestrutura de pesquisa em áreas 

relacionadas à E&P, estará, em princípio, replicando investimentos que já foram 

feitos nesse segmento, embora em outra Unidade da Federação (PIQUET, 

2004). 

Considerando experiências recentes e a título exclusivo de reflexão sugere-

se a avaliação do método de planejamento regional denominado de “Estratégia 

de Pesquisa e Inovação para Especializações Inteligentes (Research and 

Innovation Strategy for Smart Specializations – RIS3) (European Commission, 

2012).  

Este método, que foi elaborado pela área de desenvolvimento regional da 

Comissão Europeia e que vem sendo utilizado por instituições como a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

países como a Austrália e a Suíça, tem como pressuposto básico a alavancagem 
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de setores e segmentos econômicos já existentes em um determinado território, 

mediante investimentos em pesquisa e Inovação. 

O modelo de construção de estratégias de pesquisa e inovação para 

especializações inteligentes estabelece que cada economia em nível nacional, 

regional ou local deve ter uma estratégia e um papel global, incluindo tanto os 

territórios que lideram como aqueles que são menos desenvolvidos. Ela inclui 

um conceito ampliado de inovação, não se limitando apenas em investimentos 

em pesquisa ou no setor manufatureiro, mas também construindo 

competitividade por meio de design e indústrias criativas, inovações sociais e de 

serviços e novos modelos de negócios e de inovações baseadas em práticas. 

Todas as regiões têm um papel a desenvolver na economia do conhecimento, 

desde que identifiquem potenciais e vantagens comparativas e ambição por 

excelência em setores específicos ou em nichos de mercado. 
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7. Anexos 

Quadro 1 – Definições das Reservas de Petróleo e Gás Natural 

Reservas 
Provadas 

Quantidade de Petróleo ou Gás Natural que a análise de dados 
de geociências e engenharia indica com razoável certeza, como 
recuperáveis comercialmente, na data de referência do Boletim Anual 
de Reservas (BAR), de Reservatórios descobertos e com condições 
econômicas, métodos operacionais e regulamentação governamental 
definidos. Se forem usados métodos determinísticos de avaliação, o 
termo "razoável certeza" indica um alto grau de confiança de que a 
quantidade será recuperada. Quando são usados métodos 
probabilísticos, a probabilidade de que a quantidade recuperada seja 
igual ou maior que a estimativa deverá ser de pelo menos 90%. 

Reservas 
Prováveis 

Quantidade de Petróleo ou Gás Natural cuja recuperação é 
menos provável que a das Reservas Provadas, mas de maior certeza 
em relação à das Reservas Possíveis. Quando são usados métodos 
probabilísticos, a probabilidade de que a quantidade recuperada seja 
igual ou maior que a soma das estimativas das Reservas Provada e 
Provável deverá ser de pelo menos 50%. 

Reservas 
Possíveis 

Quantidade de Petróleo ou Gás Natural que a análise de dados 
de geociências e de engenharia indica como menos provável de se 
recuperar do que as Reservas Prováveis. Quando são usados 
métodos probabilísticos, a probabilidade de que a quantidade 
recuperada seja maior ou igual à soma das estimativas das Reservas 
Provada, Provável e Possível deverá ser de pelo menos 10%. 

Recursos 
Contingentes 

Quantidade de Petróleo ou Gás Natural potencialmente 
recuperável, de Reservatórios descobertos, por meio de projetos de 
Desenvolvimento, mas cuja Produção, na data de referência do BAR, 
não é comercialmente viável devido a uma ou mais contingência 

Fonte: ANP, Boletim Anual de Reservas de 31/12/2005 e de acordo com a Resolução 
ANP nº 47/2014 
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Tabela 3 – Brasil - Produção Anual de Petróleo por  Bacia Sedimentar 2005 – 2016  (Em m3) 

Bacia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1) 

Alagoas 438.569 492.488 480.648 357.318 357.067 336.228 318.609 274.757 229.146 259.716 262.801 247.952 

Campos 80.706.073 84.258.015 85.311.187 89.747.104 99.036.891 101.681.746 103.182.958 97.814.728 89.409.137 92.948.517 89.377.512 83.880.622 

Ceará 603.555 516.657 492.468 443.226 403.644 359.495 326.039 305.084 418.686 353.118 302.192 304.329 

Espírito Santo 1.021.964 3.580.539 4.211.368 3.989.788 2.195.534 3.950.653 2.924.402 3.835.821 6.367.900 7.647.350 7.361.945 1.797.802 

Parnaíba 
        

4.678 6.830 712 1.906 

Potiguar 4.416.111 3.437.642 3.733.866 3.661.565 3.508.495 3.411.355 3.493.009 3.530.697 3.535.498 3.403.620 3.398.130 3.317.510 

Recôncavo 2.566.647 2.496.593 2.489.539 2.454.746 2.381.756 2.526.916 2.547.449 2.546.792 2.569.411 2.541.786 2.294.162 2.054.629 

Santos 498.071 338.212 282.282 211.493 504.300 2.261.329 4.567.795 7.335.807 10.854.661 19.668.629 34.987.863 44.595.855 

Sergipe 2.260.157 2.280.505 2.483.605 2.733.587 2.574.696 2.398.040 2.437.550 2.344.704 2.265.112 2.380.351 1.933.862 1.722.504 

Solimões 2.285.586 2.076.699 1.951.665 1.853.344 1.963.656 2.071.524 2.016.487 1.952.780 1.791.782 1.625.194 1.526.371 1.369.880 

Tucano Sul 
           

24.034 

Total 94.796.733 99.477.350 101.436.628 105.452.171 112.926.039 118.997.286 121.814.298 119.941.170 117.446.011 130.835.111 141.447.565 139.317.023 

(1) – Dados acumulados de janeiro a setembro de 2016 
Fonte: De 2005 até 2015, ANP, Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2006 a 2016 
2016 – ANP, Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, janeiro a setembro de 2016 
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Tabela 4 - Brasil - Produção de Petróleo por Bacia Sedimentar – janeiro a setembro de 2016 (Em bbl/d) 

Bacia jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 
Campos 1.473.486 1.444.730 1.349.478 1.468.810 1.541.512 1.531.135 1.521.639 1.507.684 1.497.078 
Santos 687.910 711.706 732.994 623.468 745.509 826.694 873.402 906.726 981.552 
Solimões 25.041 24.973 24.516 24.773 24.787 24.670 23.390 23.300 22.337 
Potiguar 59.491 59.525 59.712 59.486 59.523 58.113 57.544 57.684 56.348 
Espírito Santo 27.048 14.662 19.434 35.786 38.941 41.042 28.835 40.319 39.752 
Recôncavo 37.537 37.643 36.198 36.539 35.847 35.712 36.412 34.728 36.034 
Sergipe 31.591 31.475 31.285 30.953 30.220 30.617 29.781 28.865 29.061 
Parnaíba 20 24 23 31 30 38 57 42 38 
Camamu 452 544 485 420 478 338 322 419 346 
Alagoas 4.825 4.609 4.434 4.373 4.967 4.577 4.101 3.666 3.868 
Ceará 5.628 5.129 5.663 5.493 5.292 5.520 5.381 5.307 4.970 
Tucano Sul 2 2 2 2 2 2 2 2 1  

2.353.031 2.335.022 2.264.224 2.290.134 2.487.108 2.558.458 2.580.866 2.608.742 2.671.385 
Fonte: ANP, Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, janeiro a setembro de 2016 

  



Pág. 

86 /88 
Anexo 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 
 

 

   

  

Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_02 

Revisão 03 

02/2017 

 

) 

 

Tabela 5 -Brasil - Produção de Gás Natural por Bacia Sedimentar – janeiro a setembro de 2016 (Em Mm³/d) 

Bacia jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 
Campos 24.968 25.523 23.793 27.169 27.578 27.751 27.330 27.290 26.426 
Santos 38.075 39.117 34.290 34.371 38.495 41.836 44.907 45.281 50.382 
Solimões 14.209 14.479 13.957 14.374 14.443 13.700 13.581 14.004 13.997 
Potiguar 1.004 1.021 1.035 966 938 913 1.241 1.109 1.172 
Espírito Santo 1.909 1.322 1.796 2.525 2.950 3.772 2.609 3.133 2.823 
Recôncavo 2.670 2.756 2.622 2.583 2.519 2.480 2.442 2.298 2.495 
Sergipe 2.645 2.688 2.578 2.628 2.681 2.665 2.707 2.745 2.665 
Parnaíba 4.384 3.380 2.927 3.841 4.198 4.816 6.987 6.731 5.115 
Camamu 6.002 6.064 6.012 5.964 4.609 4.249 4.146 4.971 4.138 
Alagoas 1.260 1.221 1.196 1.192 1.251 1.195 1.088 1.061 1.083 
Ceará 82 85 107 123 108 107 102 106 101 
Tucano Sul 39 42 42 35 39 33 32 36 39  

97.247 97.698 90.355 95.771 99.809 103.517 107.172 108.765 110.436 
Fonte: ANP, Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, janeiro a setembro de 2016 
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Tabela 6 – Produção Bruta Potencial Nacional de Petróleo por Ambiente de E&P (Em milhões de 
barris diários) 

Ambiente de E&P 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Água Ultra Profunda 1,511 1,645 1,784 2,036 2,621 3,055 3,427 3,693 3,850 3,908 

Água Profunda 0,513 0,558 0,526 0,482 0,477 0,464 0,51 0,477 0,469 0,480 

Água Rasa 0,311 0,355 0,373 0,337 0,327 0,311 0,296 0,276 0,216 0,183 

Mar Costeiro 0,022 0,026 0,039 0,058 0,069 0,078 0,09 0,09 0,089 0,081 

Terra Costeira 0,166 0,165 0,163 0,157 0,151 0,173 0,196 0,199 0,200 0,202 

Terra Interior 0,03 0,027 0,025 0,021 0,024 0,026 0,027 0,03 0,034 0,038 

TOTAL 2,552 2,776 2,910 3,091 3,668 4,107 4,546 4,766 4,859 4,893 

Fonte, EPE, Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 
 

 

Tabela 7 - Produção bruta potencial nacional de gás natural por ambiente de E&P (Em 
milhões de metros cúbicos diários) 

Ambiente de E & P 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Água Ultra 
Profunda 

36,03 40,12 45,24 58,33 80,24 91,02 103,4 113,95 120,54 124,02 

Água Profunda 23,19 25,27 26,24 24,26 23,24 22,17 22,08 21,74 20,28 19,07 

Água Rasa 8,65 10,89 12,27 11,68 12,58 13,04 14,83 14,89 14,21 13,73 

Mar Costeiro 4,55 4,25 4,19 5,26 6,75 6,67 8,24 8,63 7,92 7,05 

Terra Costeira 4,91 4,46 3,98 3,67 3,2 3,8 4,43 4,42 6,42 7,57 

Terra Interior 17,73 17,06 18,3 19,4 19,33 19,63 25,14 33,07 37,13 34,27 

TOTAL 95,061 102,05 110,23 122,60 145,33 156,34 178,12 196,7 206,51 205,71 

Fonte, EPE, Plano Decenal de Expansão de Energia 2023
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