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RESUMO 

 

No ano de 2006, a Petrobras declarou a descoberta de reservatórios com quantidades 

significativas de óleo e gás de alto grau API, localizados em uma região abaixo da camada de 

sal, chamada de Pré-sal, que se estende pelo litoral sudeste, indo desde o estado do Espírito 

Santo até o estado de Santa Catarina. Por ser uma região nunca antes explorada, a Petrobras 

deparou-se com inúmeras adversidades no que diz respeito a produção de petróleo na região. 

A distância da costa, altas profundidades e, consequentemente, altas pressões e temperaturas, 

a caracterização das rochas do reservatório e a perfuração no sal foram os primeiros desafios. 

Entretanto, dentre tantos desafios, o alto teor de dióxido de carbono (CO2) presente nesses 

reservatórios tornou-se um dos obstáculos mais desafiadores na produção de petróleo e gás 

nessa região, principalmente para os campos de maior produção. Entre esses campos, pode-se 

citar Lula, o Campo de Sapinhoá e o campo mais promissor, o Campo de Mero. Nesse 

contexto, este trabalho tem como objetivo identificar as principais dificuldades operacionais 

de produzir no Pré-sal causadas pela presença de CO2 e avaliar as soluções encontradas para 

superar esses desafios.   

   

 

Palavras-Chave: Pré-sal, Produção, Desafios, CO2, Petrobras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In 2006, Petrobras declared the discovery of reservoirs with significant amounts of high API 

gravity oil and gas, located in a region below the salt layer, called the Pre-Salt that stretches 

along the southeast coast, going from Espírito Santo until Santa Catarina states. Because this 

region was not explored yet, Petrobras has faced numerous adversities in terms of oil 

production in the region. The distance from the coast, high depths and, consequently, high 

pressures and temperatures, the characterization of reservoir rocks and salt drilling were the 

first challenges. Due, the high carbon dioxide (CO2) content in these reservoirs has become 

one of the most challenging obstacles to oil and gas production in this region, especially for 

the most productive fields. Among them, we can mention Lula, Sapinhoá and the most 

promising one, Mero. In this context, this work aims to identify the main operational 

difficulties in the Pre-Salt production, mostly by the presence of CO2 and evaluate the 

solutions found to overcome these challenges. 

 

Keywords: Pre-salt, Production, Challenges, CO2, Petrobras 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, o petróleo vem se tornando cada vez mais indispensável na vida 

pós-contemporânea. Consagrado pela industrialização pós Coronel Drake1 e John 

Rockefeller2, o fluido foi o combustível para os avanços tecnológicos que revolucionaram 

todo século XX. No início século XXI essa tendência manteve-se e, para que essa progressão 

e modernização permaneçam, novas jazidas precisavam ser encontradas.  

No contexto brasileiro, em 2006, uma nova revelação impactou profundamente a 

indústria petrolífera nacional. Nesse ano, a Petrobras declarou a descoberta de reservatórios 

com quantidades significativas de óleo e gás de alto grau API3, localizados em uma região 

abaixo da camada de sal, chamada de Pré-sal. 

Essa descoberta de petróleo e gás na camada pré-sal foi um marco na indústria 

mundial do setor e tornou-se muito importante para o desenvolvimento do Brasil. No cenário 

interno, houve abertura de novos empregos, entrada de empresas estrangeiras no país, 

contratação de navios, assinatura de contratos, aumento da arrecadação dos estados e 

municípios através de participações especiais e royalties, a alta do preço do barril, a criação 

do Fundo Social e a autossuficiência em termos de produção.  

A região de Tupi, atualmente conhecida como Campo de Lula, localizada na Bacia de 

Campos, possuía cerca de 5 a 8 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), correspondente a 

aproximadamente 50% das reservas da época, cerca de 15 bilhões de boe (PETROBRAS, 

2013). 

No entanto, essas explorações representaram novos problemas operacionais devidos às 

altas profundidades, elevadas pressões e temperaturas, movimento do sal, distância da costa, a 

caracterização dos reservatórios etc. 

Desta forma, grandes adversidades devido à complexidade do cenário no qual está 

inserido, tiveram que ser superados e assim explorar e produzir no pré-sal, respeitando as 

                                                 
1 Cel. Drake foi o primeiro a encontrar petróleo em Tittusville, Pensilvânia, com um poço de apenas 21 metros 

de profundidade (THOMAS, 2001). 
2 Fundador da Standard Oil Company que dominou o mercado de petróleo norte americano e o nascente mercado 

mundial de 1890 a 1909 (SIMÕES, 2006). 
3 Medida da densidade de petróleo líquido estabelecida pelo American Petroleum Institute (API) para melhor 

identificação comercial dos diferentes tipos de petróleo. No Brasil, o Regulamento Técnico de Reservas de 

Petróleo e Gás Natural, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), estabelece a 

seguinte classificação: Petróleo leve: ºAPI ≥ 31,1; Petróleo mediano: 22,3 ≤ ºAPI < 31,1; Petróleo pesado: 10º < 

ºAPI 22; Petróleo extrapesado: ºAPI < 10º. (DICIONÁRIO DO PETRÓLEO EM LÍNGUA PORTUGUESA, 

2018). 
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questões ambientais principalmente porque o termo “sustentabilidade” está sendo muito 

discutido atualmente (BANDEIRA, 2014). 

 Para superar os obstáculos previamente definidos, tecnologias tiveram que ser 

desenvolvidas e implementadas. Ao longo de 10 anos, diferentes inovações foram aplicadas e 

os resultados esperados foram obtidos. Como pode ser observado na Figura 1, a Petrobras 

vem alcançando recordes da evolução da produção diária de óleo desde 2008, quando 

produziu com o primeiro campo, Lula. 

 

Figura 1 - Evolução da Produção diária de óleo no Pré-sal 

 
Fonte: Petrobras (2018) 

 

Mediante ao crescente aumento da produção nesta região e todos as complexidades 

operacionais envolvidas, o desafio da produção de petróleo e gás natural em reservas com alto 

o teor de dióxido de carbono (CO2). Os campos de Lula e Sapinhoá, que são os maiores 

produtores, e Mero, considerado pela Petrobras o campo mais promissor, serão utilizados 

como referência. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é identificar as dificuldades observadas durante a produção 

de petróleo e gás natural nos campos do pré-sal, causadas pelo excesso de CO2 contido nas 

reservas, e analisar quais as metodologias utilizadas e tecnologias implementadas pela 

Petrobras para minimizar essas adversidades. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Por se tratar de uma região pouco explorada e com inúmeros desafios operacionais a 

serem superados, a justificativa desse trabalho é reunir os aprendizados obtidos até o 

momento, de maneira a embasar e facilitar operações futuras. 

Devido à crescente exploração das jazidas do Pré-sal, novos desafios têm sido 

superados frequentemente, a justificativa para a escolha desse tema é que este promova o 

aprendizado para operações futuras. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho consiste em, inicialmente, apresentar referências mais 

genéricas sobre a formação geológica do Pré-sal, assim como sua descoberta, campos, 

evolução da produção, regimes regulatórios e desafios em geral.  

Em seguida, expor informações a respeito das propriedades do dióxido de carbono e os 

efeitos dele. Com isso, será feito um estudo sobre os desafios tecnológicos e operacionais, 

enfrentados pela operadora Petrobras, junto às empresas detentoras do direito de explorar e 

produzir na região de pré-sal. Assim como, apresentar os meios que estão sendo utilizados 

para superar a questão do alto teor de CO2 contido no gás associado. 

Para tal, as informações que serão apresentadas nos capítulos seguintes foram obtidas 

através de pesquisa bibliográfica, na qual artigos, revistas, jornais, livros, teses e monografias 

foram consultadas. 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

A estrutura deste trabalho consiste na exposição de quatro capítulos, definidos a 

seguir: 
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 Capítulo 1 – Introdução: no primeiro capítulo será feita uma apresentação do trabalho, 

desde sua contextualização, objetivo, justificativa, metodologia e estrutura utilizada. 

 Capítulo 2 - Pré-sal: neste capítulo serão apresentadas informações sobre a região do 

Pré-sal, com intuito de situar o leitor sobre o assunto que será tratado e facilitar a 

compreensão do mesmo. As informações tratadas se baseiam na formação do sistema 

petrolífero, descobertas das reservas, os blocos e campos, regimes regulatórios e 

desafios em geral. 

  Capítulo 3 – Desafios da Produção devido ao alto teor de CO2: consiste em introduzir 

informações das características do sobre o CO2, assim como, informações dos campos, 

desafios enfrentados para produzir petróleo e gás natural, problemas adicionais e quais 

as tecnologias que foram e que ainda estão sendo implementadas. 

 Capítulo 4 – Conclusão: serão apresentadas as considerações finais e as lições 

aprendidas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Está seção apresentará informações das descobertas de “extensas reservas de petróleo 

e gás ao longo da costa sudeste do Brasil” (PETROBRAS, 2015) e alguns dados de produção. 

Serão expostos alguns conceitos sobre sua origem, migração do óleo, rocha reservatório, 

rocha selante e o aprisionamento do petróleo, de maneira que as condições necessárias para a 

sua formação. 

Ao decorrer da seção, dados sobre descobertas de blocos e campos, assim como a 

evolução da produção, tecnologias implementadas, regimes regulatórios e desafios em gerais, 

serão apresentados. Com o intuito do leitor compreender desde a formação do sistema 

petrolífero, a particularidade da camada pré-sal, assim como sua descoberta e avanços, tanto 

tecnológicos utilizados para tornar possível o desenvolvimento dos campos, quanto a 

produção de petróleo e gás natural e sua evolução ao longo de 10 anos.  

No final da seção serão apresentados os regimes regulatórios que regem os contratos 

feitos entre as concessionárias e operadoras, e os desafios em geral, quais as questões mais 

comuns em todos os campos pertencentes ao pré-sal. 

 

2.1 GEOLOGIA DO PETRÓLEO 

 

Para obter-se um sistema petrolífero, é necessário a existência de quatro fatores: a 

existência de rochas geradoras, para gerar os hidrocarbonetos, rochas reservatório, para 

abrigar o fluido, rochas selantes para aprisionar, e trapas, além da combinação do tempo 

geológico, composto pela migração e sincronismo (MILAINI et al., 2000). 

As rochas geradoras são responsáveis por gerar hidrocarbonetos em quantidades 

suficientes, submetidas à altas pressões e temperaturas. Nelas são contidas a matéria orgânica, 

composta basicamente de micro-organismos e algas que não sofreram processos de oxidação. 

Sua principal característica é ter uma baixa permeabilidade, com intuito de impedir o 

escoamento (THOMAS, 2001).  

As rochas reservatório são responsáveis por aprisionar o petróleo e gás e, para que 

isso seja possível, é necessário que a rocha possua espaços vazios (poros), sejam permeáveis e 

que os poros estejam interconectados. Entretanto precisam de barreira para que o fluido não 

permaneça escoando, essas barreiras são conhecidas como rochas selantes. Essas rochas 

precisam possuir baixa permeabilidade e boa plasticidade (THOMAS, 2001).  
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Na Figura 2 pode-se observar a formação do sistema petrolífero por meio das 

relações espaciais entre rochas geradoras, reservatórios e selantes. 

Figura 2 - Relações espaciais entre rochas geradoras, reservatórios e selantes 

 

Fonte: Thomas (2001) 

 

2.2 FORMAÇÃO DO SISTEMA PETROLÍFERO DO PRÉ-SAL 

 

O Pré-sal é a denominação de uma camada de rochas, geralmente carbonáticas, 

localizadas abaixo da camada de sal. Para entender a formação da camada de sal, é preciso 

compreender a geração do oceano Atlântico.  

Há cerca de 150 milhões de anos, um continente chamado de Gondwana, que unia a 

África à América do Sul, passou por um processo conhecido como rifte, ou separação, no qual 

permitiu o desenvolvimento dos continentes africano e americano, assim como o do oceano 

Atlântico. 

O início da separação, chamado de período pré-rifte, começou ainda na Era Cretácea 

há cerca de 130 milhões de anos, no qual ocasionou na formação de vales e depressões, assim 

como a deposição de sedimentos, devido ao aumento da separação continental causados pelo 

estiramento da crosta. A porção envolvida corresponde atualmente ao litoral leste-nordeste 

brasileiro e o litoral oeste-sudoeste africano (PONTES e ASMUS, 1978).  

Devido à contínua separação, os lagos anteriormente criados tornaram-se cada vez 

mais fundos e nas partes mais profundas foram depositados sedimentos ricos em matéria 

orgânica (fitoplâncton), folhelhos e arenitos arrastados pelas correntezas dos rios (PEREIRA 

& FEIJÓ,1994).  
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Na Figura 3, observa-se o período de separação, no qual o mar começou a inundar os 

vales e ocorreu uma deposição de uma espessa camada de sal, que culminou em um enorme 

lago.  

 

Figura 3 - Rifte continente Gondwana 

 

Fonte: Curti & Riccomini (2011) 

 

O penúltimo estágio corresponde ao período pós-rifte, onde o oceano Atlântico 

começava a tomar forma. Consequentemente, as margens continentais foram afundando sob o 

peso dos sedimentos e a baixa salinidade da água, juntamente com o clima quente e altas taxas 

de evaporação de sal, favoreceram a formação de uma extensa e espessa camada de 

evaporitos, chegando até a 2.500 metros (CHANG et al.,1990). Nessa camada de evaporitos, 

existiam sedimentos marinhos a transicionais, folhelhos de águas profundas, arenitos de águas 

rasas e turbiditos (PEREIRA & FEIJÓ, 1994). 

  No último estágio, conhecido como drifte, ocorreu a formação dos continentes 

Africano e Sul-Americano, assim como a formação do oceano Atlântico, e essa região hoje 

pertence as bacias de Campos e Santos. 
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2.3 HISTÓRICO DA DESCOBERTA DE PETRÓLEO NO PRÉ-SAL 

 

No ano de 2006, a Petrobras anunciou a descoberta de reservas de petróleo em 

camadas do pré-sal, assim denominadas por localizarem-se em grandes profundidades, abaixo 

de uma espessa camada de sal. Essa descoberta corresponde a uma região de 

aproximadamente 149.000 km², abrangendo o estado de Santa Catarina até o Espírito Santo. 

As jazidas encontram-se a 7.000 metros de profundidade, sendo 2.000 metros de lâmina 

d’água, 1.000 metros da camada pós-sal, 2.000 metros de camada de sal e 2.000 metros da 

camada pré-sal (MORAIS, 2013). 

A localização da região do Pré-sal pode ser observada na Figura 4. 

Figura 4 - Polígono Pré-sal 

 

 Fonte: Curti & Riccomini (2011)  

  

A descoberta ocorreu por meio da perfuração do poço 1-RJ-628A, na Bacia de Santos, 

Bloco Exploratório BM-S-11, na região de Tupi, atualmente conhecida como Lula.  

Encontrou-se petróleo após uma profundidade vertical de 7.021 metros, sendo 2.126 

metros de lâmina d’água. O petróleo encontrado possuía grau API entre 28 e 30, considerado 

de médio a leve (MORAIS, 2013). 

Em maio de 2007, foi realizada a perfuração de um segundo poço, o 1-RJR-646, a 10 

km de distância do poço original, com intuito de averiguar a possibilidade econômica de 
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explorar aquela área (MORAIS, 2013). Os resultados obtidos confirmaram a existência de um 

reservatório com extensão até a região Sul de Lula, assim como uma estimativa de 

recuperação de óleo variando de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo.  

Posteriormente, novas áreas foram sendo declaradas. Em agosto de 2007, foi 

descoberto o Campo de Lapa, pertencente ao Bloco BM-S-9, através da perfuração do poço 1-

SPS-50, encontrando óleo de grau API 24, produzindo cerca de 2.900 barris por dia e 57 mil 

m³/d de gás, a 270 km da costa do estado de São Paulo. 

No ano de 2008, foram descobertas novas reservas: Júpiter (poço 1-RJS-652), Bem-te-

vi (poço 1-SPS-52A), Guará (poço 1-SPS-55) e Iara (poço 1-RJS-656). Todas essas reservas 

possuíam óleo com grau API em torno de 28 a 30 e foram encontradas a uma profundidade 

superior a 6.000 metros. 

Em 2010, foram descobertas outras reservas, entre eles o Campo de Búzios e o bloco 

de Libra. Considerado o bloco mais promissor, Libra foi descoberto através do poço 2-ANP-

2ARJS, em uma profundidade de 1.964 metros de lâmina d’água.  Suas jazidas possuem cerca 

de 400 metros de espessura, o óleo possui grau API em torno de 29, com razão gás/óleo acima 

de 350, e a estimativa de volume recuperável total é de 3,3 bilhões de barris de óleo.  

Em outubro de 2017, foi iniciado o teste de longa duração na parte noroeste do bloco 

de Libra e, em 30 de novembro, a Petrobras, em nome do consórcio, apresentou à Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a declaração de comercialidade 

dessa parte do bloco, agora chamado de Campo de Mero (PETROBRAS, 2017).  

Decidiu-se por estender por mais 27 meses o contrato, podendo assim dar 

continuidade à fase exploratória do restante da área de Libra.  

Através da Tabela 1, pode-se observar algumas descobertas de campos do Pré-sal, que 

estão em desenvolvimento ou produção atualmente. 

Mediante essas descobertas, as estimativas de reservas foram ampliadas, as Figuras 5 e 

6 apresentam uma evolução da produção acumulada e de reservas já provadas quanto as 

prováveis somadas as possíveis (ANP, 2018). 
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Tabela 1 - Descobertas de Campos no Pré-sal 

Campo Bacia Descoberta Comercialidade 

LULA Santos 2006 2010 

LAPA Santos 2007 2013 

BAÚNA Santos 2008 2012 

SAPINHOÁ Santos 2008 2011 

NORTE DE SURURU Santos 2008 2014 

SUL DE SURURU Santos 2008 2014 

BERBIGÃO Santos 2008 2014 

OESTE DE ATAPU Santos 2008 2014 

SURURU Santos 2008 2014 

SÉPIA LESTE Santos 2008 2015 

BÚZIOS Santos 2010 2013 

MERO Santos 2010 2017 

SÉPIA Santos 2012 2014 

SUL DE SAPINHOÁ Santos 2012 2014 

ITAPU Santos 2012 2014 

SUL DE LULA Santos 2013 2013 

ATAPU Santos 2013 2014 

GOIÁ Santos 2013 2018 

GOIÁ SUL Santos 2013 2018 

NEON Santos 2013 2018 

NEON SUL Santos 2013 2018 

NORDESTE DE SAPINHOÁ Santos 2013 2018 

NOROESTE DE SAPINHOÁ Santos 2013 2018 

SUDOESTE DE SAPINHOÁ Santos 2013 2018 

SUL DE BERBIBÃO Santos 2014 2014 

NORTE DE BERBIGÃO Santos 2014 2014 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos dados da ANP 
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Figura 5 - Gráfico da Evolução da Produção Acumulada e Reservas de Petróleo 

 

Fonte: ANP (2018) 

 

Figura 6 - Gráfico da Evolução da Produção Acumulada de Gás Natural 

 

Fonte: ANP (2018) 

 

A Tabela 2 mostra quais são os campos de maior produção até o ano de 2018. 

Podemos observar que os campos de Lula e Sapinhoá são os maiores produtores tanto de óleo 

quanto gás natural. 

Desta forma, esses dois campos foram escolhidos para demonstrar o impacto da 

produção na presença de CO2, assim como o Campo de Mero, quarto maior produtor, mesmo 
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com apenas um poço produtor interligado ao FPSO Pioneiro de Libra em Sistema de 

Produção Antecipada4 (PETROBRAS, 2018a).  

   

Tabela 2 – Distribuição da Produção de Campos do Pré-sal 

 

Fonte: ANP/SDP/SIGEP 

setembro/2018 

 

2.4 TECNOLOGIAS PIONEIRAS 

 

Após as descobertas, os inúmeros desafios culminaram no desenvolvimento de novas 

tecnologias que seriam utilizadas para realizar o trabalho de produção, uma vez que as 

condições enfrentadas eram totalmente desconhecidas se comparadas às experiências 

adquiridas com a Bacia de Campos (PETROBRAS, 2015). 

Ainda de acordo com a Petrobras, “o desafio do Pré-sal era inteiramente novo, mais do 

que apenas uma simples adaptação das tecnologias existentes, era necessário dedicar tempo e 

recursos para testar novos materiais e soluções”.  

Visto isso, a Petrobras, juntamente com seu centro de pesquisa- Cenpes - iniciou 

estudos para tornar possível a produção de petróleo e gás natural em situações inóspitas, 

tornando-a pioneira no desenvolvimento de tecnologias para tal, sendo inclusive premiada em 

                                                 
4 Segundo Morais (2013), o sistema de produção antecipada consiste no fornecimento de dados sobre o potencial 

de produção dos reservatórios enquanto ocorre o desenvolvimento do campo. Esse processo permite realizar um 

planejamento do sistema permanente de produção, e possibilitam às operadoras uma compensação financeira 

antecipadamente. 
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2015 pela Offshore Technology Conference (OTC) Distinguished Achievement Award for 

Companies, Organizations, and Institutions. 

No total, foram dez tecnologias premiadas. Dentre elas, a técnica Pressurized Mud 

Cap Drilling (PMCD), empregada na perfuração de um poço no Campo de Lula a uma 

profundidade de lâmina d’água 2.103 metros (PETROBRAS, 2015). 

 Segundo a International Association of Drilling Contractors (IADC) (2017), a 

Pressurized Mud Cap Drilling (PMCD), ilustrada na Figura 7, consiste em:  

uma técnica de perfuração usada para perfurar sem retornos enquanto equilibra uma 

coluna de fluido anular completa usando uma tampa LAM (Light Anular Mud) 

mantida acima de uma formação de buraco aberto que está tomando todo o fluido 

(sacrificial) injetado e estacas perfuradas assistidas pela pressão superficial. A 

densidade LAM é escolhida com base na capacidade de fazer LAM e na pressão 

superficial desejada que pode ser mantida e observada. Injetar, periodicamente mais 

do mesmo fluido no anel fornece um meio de controlar a contrapressão da superfície 

dentro dos limites operacionais do sistema RCD e / ou riser. 

 
Figura 7 - Ilustração da Técnica PMCD 

 
Fonte: Grayson (2009) 

 

Após a fase de perfuração, outra inovação premiada, ilustrada na Figura 8, foi 

aplicada: o primeiro uso intensivo de completação inteligente em água ultraprofundas em 

poços satélites. Segundo a Petrobras (2014): 

a completação inteligente permite monitorar, em tempo real, os dados de produção e 

acompanhar o desempenho de poços por meio de válvulas e sensores alojados na 

coluna de produção, controlados remotamente desde a plataforma. 
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No processo de completação inteligente é possível controlar a produção de petróleo 

de cada zona, e assim otimizar a produção de acordo com a necessidade do 

engenheiro, viabilizando maior recuperação do óleo existente num reservatório. 

 
Figura 8 - Técnica de Completação Inteligente 

 
Fonte: Petrobras (2015) 

 

Em termos de produção, foi desenvolvido o primeiro riser rígido em catenária, 

composto por tubos com liner instalados pelo método reel lay5 (carretel), situados nos campos 

de Sapinhoá e Lula NE. Esses equipamentos são revestidos com riser metálico internamente, 

resistentes à corrosão, possuem cerca de 100 km e podem ser apoiados diretamente em Boias 

de Sustentação de Risers6 (PETROBRAS, 2015).  

A companhia diz ainda que “procedimentos especiais e testes de qualificação 

permitiram a utilização desses tubos em condições dinâmicas e viabilizaram sua instalação 

pelo método reel lay”. 

Outra tecnologia premiada foi o mais profundo riser rígido em configuração “lazy 

wave7” (SLWR), situado inicialmente no projeto de Sapinhoá Norte, interligado ao FPSO 

Cidade de Ilha Bela a 2.140 metros de profundidade (PETROBRAS, 2015).  

Ainda de acordo com a empresa, “trata-se do primeiro sistema deste tipo no mundo a 

ser conectado a um FPSO com ancoragem distribuída (spread mooring), projetado e 

construído para suportar os movimentos do navio-plataforma no ambiente adverso do Pré-

sal”. 

                                                 
5 Segundo a Petrobras (2015), “o método reel lay (carretel) é meio de lançamento de linhas que utiliza navios 

equipados carreteis. Tem a vantagem de instalar dutos no fundo do mar com uma velocidade maior do que os 

métodos convencionais”. 
6 Conforme será apresentado no capítulo 3. 
7 Risers de aço instalados com um conjunto de flutuadores que formam uma configuração em corcova e são 

ligados diretamente à unidade flutuante de produção (DICIONÁRIO DO PETRÓLEO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2018). 
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A Figura 9 apresenta essa configuração SLWR, de modo que facilite a compreensão 

do método empregado. 

Figura 9 - Riser rígido em configuração “lazy wave” (SLWR) 

 
Fonte: Petrobras (2015) 

 

Já no campo de Lula, foi instalado o mais profundo riser flexível, ilustrado na Figura 

10 e melhor detalhado no capítulo 3, a uma profundidade de lâmina d’água de 2.220 metros, 

diferente de Sapinhoá que era rígido.  

Mediante as condições extremas nas quais esses dutos são submetidos, problemas de 

incrustações, formação de hidratos e corrosões têm sido cada vez mais frequentes, podendo 

ocorrer a perda do riser, parada da produção, prejuízos financeiros, desastres ambientas entre 

outros. Devido a isso, a Petrobras, junto com parcerias, desenvolveu a primeira aplicação de 

sistema integrado de monitoramento dos arames de tração em risers flexíveis. Essa tecnologia 

será melhor detalhada no capítulo 3. 

Figura 10 - Mais Profundo Riser Flexível com Monitoramento Integrado da Armadura de Tensão 

 
Fonte: Petrobras (2015) 
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Também no Projeto Piloto8, Campo de Lula, foi empregada a primeira separação de 

CO2 associado ao gás natural, com sua injeção em reservatórios de produção, a uma 

profundidade de 2.220 metros, tornando-se o poço submarino de injeção mais profundo. Além 

disso, foi utilizado pela primeira vez o método alternado de injeção de água e gás 

(PETROBAS, 2015). Esses itens serão abordados novamente no capítulo 3. 

Para o bloco de Libra, tecnologias específicas foram desenvolvidas, algumas delas 

apresentadas na Figura 11. Mais detalhes dessas tecnologias serão apresentados no capítulo 3. 

 

Figura 11 - Tecnologias Pioneiras em Libra 

 

Fonte: Petrobras (2017) 

 

2.5 EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

 

Na década de 80, para alcançar-se uma marca de 500 mil barris por dia (bpd), foi 

necessário perfurar 4.108 poços produtores, enquanto no pré-sal atingiu-se a marca de 1 

                                                 
8 Projeto no qual a Petrobras implementa em campos de produção, tecnologias inovadoras que posteriormente 

serão utilizadas em outros campos.  
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milhão de barris por dia (bpd) com apenas 52 poços de produção (PETROBRAS, 2018). Essa 

é uma prova da grandiosidade dos reservatórios que se encontram abaixo da camada de sal. 

Entre o primeiro teste, iniciado em 17 de outubro de 2006, até extrair o primeiro óleo, 

em 1 de maio de 2009, foram 30,5 meses de teste de longa duração. Desde o começo da 

produção até os dias de hoje, foram empregadas 20 plataformas de perfuração, 47 

embarcações de apoio, 3 navios de lançamento de tubos em águas ultra profundas (PLSV) e 

13 helicópteros (PETROBRAS, 2015). 

Segundo a ANP (2010), em novembro de 2010 a Petrobras bateu recorde na produção 

brasileira de petróleo e gás natural, com aproximadamente 2,089 MMbbl/d e a de gás natural, 

de 66,2 MMm³/d.  

No ano seguinte não seria diferente, sua produção anual foi de aproximadamente 768 

MMbpd e 24 bi m³ de gás natural, totalizando cerca de 919 MMboe, com uma vazão diária 

média de 2,52 MMboe/d. Em comparação com ano anterior, teve um crescimento de 2,5% na 

produção de petróleo e 4,9% na produção de gás natural, quando a vazão diária média ficou 

em torno de 2,45 MMboe/d (ANP, 2012). 

Por dois anos, a companhia vem batendo recordes e, em 2014 atingiu a marca de 

produção de 412 Mbpd, resultado obtido com somente 21 poços produtores. Naquele mesmo 

ano, foi implementado a primeira boia de sustentação de risers, no campo de Sapinhoá, 

tecnologia que permitiu um aumento de 36 Mbpd (PETROBRAS, 2014). 

Durante o ano de 2015 a produção de petróleo no país atingiu mais um patamar, o de 

2,69 MM de barris de óleo equivalente por dia (boed), um crescimento de 3,1% a mais do que 

a produção anterior, alcançado em 2014. Só na região do pré-sal, a produção diária do mês de 

agosto chegou a um volume de 896 Mbpd (PETROBRAS, 2015). 

Em 2016, a produção bateu o recorde histórico anual chegando a 2.144.256 bpd, 

dentro da meta esperada de 2,145 MMbpd, ou seja, comparado ao ano de 2015, teve um 

aumento de 0,75%. Em termos de média anual, a empresa também foi recordista, produzindo 

na casa de 1,02 MM bpd, cerca de 33% a mais que no ano anterior (PETROBRAS, 2017). 

Ainda de acordo com a companhia, no mesmo ano “se considerada a produção própria 

de gás natural, que atingiu inéditos 77 MMm³/d, a produção total no país chega a 2,63 

MMboed – 1% a mais que o alcançado em 2015, e também um novo recorde para a 

Petrobras”. 

Em junho de 2017, foi declarado pela ANP que a produção de petróleo no pré-sal tinha 

ultrapassado pela primeira vez a do pós-sal. A produção total de petróleo do pré-sal foi de 

1.352.957 bbl/d, enquanto a do pós-sal foi de 1.321.813 bbl/d, representando um crescimento 
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de 0,8% se comparado ao mês de maio daquele ano e 4,5% em relação a junho de 2016, ano 

que atingiu a marca de 1 MMbbl/d. 

A agência também declarou que, no mesmo ano, relativo à produção de gás natural no 

Brasil “foi de 111 MMm³/d, superando em 7,4% a produção do mesmo mês em 2016 e em 

6,1% a de maio. A produção total de petróleo e gás natural no país foi de aproximadamente 

3,37 MMboe/d”. 

Essa evolução da produção de petróleo e gás natural no Pré-sal, resumida na Figura 

10, só foi possível devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo as citadas na 

seção anterior. 

 

Figura 12 – Gráfico do Histórico da Produção Pré-sal x Pós-sal 

 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos dados da ANP 

*Até Setembro 

A partir da análise da Figura 12, nota-se que a produção na camada Pós-sal encontra-

se em constante declínio enquanto na camada Pré-sal só cresce. No ano de 2017 as curvas de 

produção se encontraram e no mesmo ano a curva de produção do Pré-sal continuou em 

ascensão. 

Na Figura 13, a evolução da produção de petróleo e gás natural na camada de pré-sal 

fica mais evidente. 
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Figura 13 - Gráfico do Histórico de Produção de Petróleo e Gás Natural 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados da ANP 

*Até Setembro 

 

Na Figura 14, pode-se observar a distribuição do pré-sal por campos e 

consequentemente a importância de cada um, em termos de produção. 

 

Figura 14 - Distribuição da produção do Pré-sal por campo 

 

Fonte: ANP/SDP/SIGEP 

Setembro/2018 

 

Segundo a ANP (2018a), “em outubro de 2018, a produção de gás natural do Brasil foi 

recorde, superando julho de 2018. Foram produzidos 117 milhões de m³ de gás natural por 

dia, um aumento de 3,7% em comparação ao mês anterior e de 2,1%, se comparada com o 

mesmo mês de 2017”.  
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Diz ainda que a produção de petróleo no mesmo período, foi de 2,614 milhões de 

barris por dia (bbl/d), representando um aumento de 5,2% se comparado com o mês de 

setembro. Entretanto, se comparado a outubro de 2017, representa uma queda de 0,5%.  

Segundo a ANP (2018a), “o campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor 

de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 899 mil bbl/d de petróleo e 37,9 milhões de 

m3/d de gás natural”.  

Ainda de acordo com a agência “a produção do pré-sal em outubro totalizou 1,840 

milhão de boe/d, um aumento de 3,2% em relação ao mês anterior. Foram produzidos 1,471 

milhão de barris de petróleo por dia e 58,8 milhões de metros cúbicos diários de gás natural 

por meio de 88 poços. A participação do pré-sal na produção total nacional em outubro foi de 

54,9%”. 

 

2.6 REGIMES REGULATÓRIOS 

 

Entre as décadas de 1950 e 1990, a indústria brasileira de petróleo seguia um regime 

de monopólio estatal, sem abertura econômica. Entretanto, em meados da década de 1990, o 

setor foi aberto para atuação de empresas privadas e estrangeiras que estavam interessadas nas 

atividades de exploração e produção no país, por meio de contratos de concessões. 

Em 1995, foi aprovada uma Emenda Constitucional que permitia a entrada de capital 

estrangeiro no setor de exploração e produção de petróleo no Brasil. No ano de 1997, foi 

promulgada a Lei nº 9.478/97, conhecida como a Lei do Petróleo, no qual instituiu a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e instaurou o primeiro regime de contrato no país, o contrato de 

Concessão, conforme a artigo 26 abaixo transcrito (RODRIGUES e SAUER, 2015): 

Art. 26º: A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por 

sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em 

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com 

os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais 

ou contratuais correspondentes.  

 

Segundo o art. 1º do Decreto nº 2.705/98, celebrado nos termos da Lei nº 9.478/97, 

está previsto como participações governamentais ligadas ao regime de Concessão os seguintes 

pagamentos: 
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1. Bônus de assinatura9 

2. Participação Especial: as alíquotas nominais variam de 0% a 40%10; 

3. Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área (“Aluguel de Área”)11; 

4. Royalties;12 

Em sequência, ocorreu a primeira rodada, em 1999. O regime continua em vigor e em 

março de 2018 foi realizada a 15ª rodada13, que, segundo a ANP, teve uma arrecadação de 

mais de R$ 8 bilhões em bônus de assinatura, recorde entre as rodadas de concessão já 

realizadas.  

No ano de 2010, a União cedeu onerosamente por meio da Lei nº 12.276, à Petrobras, 

a exclusividade de áreas detentoras de reservatórios petróleo, conforme podemos observar no 

artigo abaixo: 

Art. 1º - Fica a União autorizada a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - 

PETROBRAS, dispensada a licitação, o exercício das atividades de pesquisa e lavra 

de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I 

do art. 177 da Constituição Federal, em áreas não concedidas localizadas no pré-sal. 

 

O contrato de Cessão Onerosa foi assinado em 3 de setembro de 2010, e ficou acertado 

que o prazo de vigência é de 40 anos a partir de sua assinatura, podendo ser extinto antes caso 

seja alcançada a produção máxima de petróleo prevista na lei. Segundo essa Lei, a Petrobras 

possui o direito de exercer, por meio de contratação direta (dispensada a licitação) atividades 

de exploração e produção em áreas do Pré-Sal, que não estão sob o modelo de concessão, não 

podendo exceder a quantidade de cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo, ela terá 

também a titularidade do petróleo, gás natural e outros fluidos produzidos, por meio de 

pagamento de Royalties.  

As áreas definidas no contrato entre a União e a Petrobras são Florim, Franco, Sul de 

Guará, Entorno de Iara, Sul de Lula e Nordeste de Lula, e uma área contingente: Peroba. A 

                                                 
9 Montante ofertado pelo licitante vencedor na proposta para obtenção da concessão de petróleo ou gás natural, 

não podendo ser inferior ao valor mínimo fixado pela ANP no edital de licitação, devendo ser pago no ato da 

assinatura do contrato de concessão. Decreto nº 2.705, de 3/8/1998 (ANUÁRIO ANP 2015). 
10 É uma compensação financeira extraordinária devida somente em casos de grande volume de produção. 

Pagamento trimestral realizado até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre de produção (art. 22 do Decreto 

2.705/98) 
11 É um pagamento anual feito pelos Concessionários, fixado por km² ou fração da superfície do bloco. 
12 Compensação financeira devida pelos concessionários, paga mensalmente, por cada campo, a partir do mês em 

que ocorrer a respectiva data de início da produção, sendo distribuída entre Estados, Municípios, Comando da 

Marinha do Brasil, Ministério da Ciência e Tecnologia e um Fundo Especial, administrado pelo Ministério da 

Fazenda (ANUÁRIO ANP 2015). 
13 As Rodadas de Licitações são leilões por meio dos quais a União concede o direito de explorar e produzir 

petróleo e gás natural no Brasil. Desde 1999, foram realizadas 15 rodadas de blocos exploratórios e quatro 

de campos maduros sob o regime de concessão e quatro do pré-sal, sob o regime de partilha de produção (ANP, 

2017a).  

http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=cf88&bookmark=CF88-ART.177
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área contingente é relacionada para o caso de os 5 bilhões de barris de óleo equivalentes não 

serem extraídos com as áreas definitivas. 

Instaurado por meio da Lei nº 12.351 em 2010 pelo Poder Executivo, o regime de 

partilha diz que a Petrobras deixa de ser obrigatoriamente a empresa operadora, e caso escolha 

participar do consórcio, tem direito a uma participação mínima de 30%. Em caso de 

descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo em óleo do volume da 

produção correspondente aos royalties devidos, bem como a parcela do excedente em óleo14, 

na proporção estabelecida em contrato. 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, cria o 

Fundo Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos, e altera Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997. 

 

A Lei também prevê a criação de um Fundo Social, como pode ser observado no 

trecho do artigo 47, apresentado abaixo: 

Art. 47.  É criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, vinculado à 

Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o 

desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de 

combate à pobreza e de desenvolvimento: 

 

I - da educação; 

II - da cultura; 

III - do esporte; 

IV - da saúde pública; 

V - da ciência e tecnologia; 

VI - do meio ambiente; e 

VII - de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Ficou regulamentado que no regime de partilha a União é proprietária do petróleo 

extraído, as empresas compartilham o óleo excedente com o governo brasileiro, além disso, o 

regime também prevê uma cobrança de bônus de assinatura e royalties. No caso do Pré-sal,  

o Decreto nº 9.041/2017 regulamentou o direito de preferência da Petrobras em atuar 

como operadora nos consórcios formados para exploração e produção de blocos a 

serem contratados sob o regime de partilha de produção. No final de 2016, 

mudanças na legislação já haviam excluído a obrigatoriedade da Petrobras atuar 

como operadora, com participação mínima de 30%, no pré-sal. 

 

 Bônus de assinatura; 

                                                 
14 Segundo a Petrobras (2017c) “o consórcio entrega ao governo um percentual denominado “excedente em óleo 

lucro para a União”, que se aplica sobre a receita descontada dos custos de produção e dos royalties. A oferta de 

excedente em óleo lucro para a União foi o único critério adotado pela ANP para definir a proposta vencedora, já 

constando previamente no edital o valor fixo do bônus de assinatura, o programa exploratório mínimo e os 

compromissos de conteúdo local”. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11293365/art-1-emenda-constitucional-9-95
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 Participações do governo na produção de petróleo15; 

 Royalties: alíquota do contrato é de 15%. 

A primeira rodada foi realizada em outubro de 2013 tendo o bloco de Libra como o 

principal licitado, pertencente a Bacia de Santos. Esse bloco possui um tamanho de 

aproximadamente 1.500 km², com alta produtividade, previsão de 10 milhões de barris de 

óleo recuperável, grau API médio em torno de 29, e está localizado a 170 km do litoral do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Segundo a ANP, 11 empresas estavam interessadas neste leilão do Pré-sal, sendo elas 

as chinesas CNOOC Internacional Limited e China National Petroleum Corporation (CNPC), 

a colombiana Ecopetrol, a japonesa Mitsui & CO, a indiana ONGC Videsh, a portuguesa 

Petrogal, a malaia Petronas, a hispano-chinesa Repsol/Sinopec, a anglo-holandesa Shell, a 

francesa Total e a brasileira Petrobras. Entretanto apenas 4 empresas manifestaram o interesse 

em formar um consórcio. 

Cerca de R$ 15 bilhões foram arrecadados como pagamento do bônus de assinatura, 

no qual o consórcio vencedor é composto pela Petrobras (40%, sendo 10% de interesse 

somados a 30% da participação mínima prevista inicialmente), Shell (20%), Total (20%), 

CNPC (10%) e a CNOOC (10%). A proposta de pagamento do lucro em óleo para União foi 

de 41,65%, percentual mínimo exigido no edital. 

A Segunda e Terceira rodada foram realizadas quatro anos após a primeira, em 27 de 

outubro de 2017 tendo os seguintes blocos licitados, Sul de Gato do Mato, Entorno de 

Sapinhoá, Norte de Carcará e Sudoeste de Tartaruga Verde referentes à segunda rodada e os 

blocos Pau Brasil, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central, referentes à 

terceira rodada. 

De acordo com a ANP (2017), 12 empresas se cadastraram para participar das 

licitações. As licitantes foram a Chevron Brazil Ventures LLC, ExxonMobil Exploração 

Brasil Ltda, OP Energia Ltda, Petrogal Brasil S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Petronas Carigali 

SDN. BHD., Repsol Sinopec Brasil S.A., Shell Brasil Petróleo Ltda, Statoil Brasil Óleo e Gás 

Ltda, Total E&P do Brasil Ltda, CNOOC Petroleum Brasil Ltda., QPI Brasil Petróleo Ltda. e 

a BP Energy do Brasil Ltda. 

                                                 
15 O governo tem direito a uma parte da produção de petróleo, que é administrada por uma empresa pública, a 

Pré-sal S.A. O valor é definido no processo de licitação ou antes do contrato. 
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A Segunda rodada arrematou R$ 3,3 bilhões em bônus de assinatura e a Terceira, R$ 

2,85 bilhões totalizando R$ 6,15 bilhões com 75% dos blocos arrematados, apenas Pau Brasil 

e Sudoeste de Tartaruga Verde não receberam lance (EPE, 2017). 

A Quarta rodada foi realizada em 7 de junho de 2018, os blocos licitados foram Três 

Marias, Uirapuru, Dois Irmãos e Itaimbezinho, entretanto inicialmente também estava 

previsto o bloco de Saturno, porém por determinação do Ministério de Minas e Energia 

(MME), a ANP teve que retirar esse bloco do leilão. 

 Nesta rodada o número de licitantes foi maior, ainda de acordo com a ANP (2018b), 

dezesseis empresas se inscreveram, sendo elas BP Energy do Brasil Ltda., Chevron Brazil 

Ventures LLC, CNODC Brasil Petróleo Gás Ltda., DEA Deutsche Erdoel AG, Ecopetrol 

Óleo e Gás Brasil Ltda., ExxonMobil Brasil Ltda., Petrogal Brasil S.A., Petróleo Brasileiro 

S.A., Petronas Carigali SDN. BHD., QPI Brasil Petróleo Ltda., Queiroz Galvão Exploração e 

Produção S.A, Repsol Sinopec Brasil S.A., Shell Brasil Petróleo Ltda., Statoil Brasil Óleo e 

Gás Ltda. e a Total E&P do Brasil Ltda. 

A quinta rodada de partilha de produção foi realizada em 28 de setembro de 2018, 

onde quatro blocos foram ofertados Saturno, Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. 

Este evento contou com a presença de doze licitantes, sendo elas a BP Energy do Brasil Ltda., 

Chevron Brazil Ventures LLC, CNODC Brasil Petróleo Gás Ltda., CNOOC Petroleum Brasil 

Ltda., DEA Deutsche Erdoel AG, Ecopetrol S.A., Equinor Brasil Energia Ltda., ExxonMobil 

Brasil Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., QPI Brasil Petróleo Ltda., Shell Brasil Petróleo Ltda. e 

a Total E&P do Brasil Ltda. Nesta rodada foram arrecadados R$ 6,82 bilhões em bônus de 

assinatura. 

A Tabela 3 apresenta um resumo dos resultados das cinco rodadas de partilha que 

aconteceram até 2018. 

Para Sexta Rodada de Licitações de Partilha de Produção foi aprovada em setembro de 

2018 pela a Diretoria Colegiada da ANP, uma previsão da inclusão dos blocos Aram, 

Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Norte de Brava e Sudoeste de Sagitário a serem leiloados no 

segundo semestre de 2019. Como pode ser visto na Figura 15, junto aos blocos ofertados nas 

rodadas anteriores. 

 

 

 

 



36 

Tabela 3- Resumo Rodadas Regime de Partilha 

Área Rodada Operador Consorciados 
Excedente em 

óleo Lucro 

Libra 1 
Petrobras 

(40%) 

Shell (20%), Total (20%), 

CNPC (10%), CNOOC 

(10%) 

41,65% 

Sul de Gato do 

Mato 
2 Shell (80%) Total (20%) 11,53% 

Entorno de 

Sapinhoá 
2 

Petrobras 

(45%) 
Shell (30%), Repsol (25%) 80% 

Norte de 

Carcará 
2 

Equinor 

(40%) 

Exxon Mobil (40%), Petrogal 

(20%) 
67,12% 

Peroba 3 
Petrobras 

(40%) 

BP (40%), CNODC Brasil 

(20%) 
76,96% 

Alto de Cabo 

Frio Oeste 
3 Shell (55%) QPI (25%), CNOOC (20) 22,87% 

Alto de Cabo 

Frio Central 
3 

Petrobras 

(50%) 
BP (50%) 75,80% 

Uirapuru 4 
Petrobras 

(30%) 

Exxon Mobil (28%), Equinor 

(28%), Petrogal (14%) 
75,49% 

Dois Irmãos 4 
Petrobras 

(45%) 
BP (30%), Equinor (25%) 16,43% 

Três Marias 4 
Petrobras 

(30%) 
Shell (40%), Chevron (30%) 48,95% 

Saturno 5 
Shell Brasil 

(50%) 
Chevron Brasil Óleo (50%) 70,20% 

Titã 5 
ExxonMobil 

Brasil (64%) 
QPI Brasil (36%) 23,49% 

Pau-Brasil 5 
BP Energy 

(50%) 

Ecopetrol (20%), CNOOC 

Petroleum (30%) 
63,79% 

Sudoeste de 

Tartaruga Verde 
5 

Petrobras 

(100%) 
Petrobras (100%) 10,01% 

Fonte: PPSA (2018)
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Figura 15 - Blocos em oferta nas Rodadas de Partilha da Produção 

 

Fonte: ANP (2018d)
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2.7 DESAFIOS 

  

Com a crescente exploração das jazidas de petróleo na camada do Pré-sal, novos desafios 

têm surgido, e algumas dessas adversidades são comuns pois além das condições extremas de 

operação e distância da costa, os reservatórios são muito heterogênicos. Nesta seção iremos 

apresentar quais são problemas em gerais enfrentados pelas concessionárias. A Figura 16 a 

seguir, exemplifica quais são os contratempos tecnológicos que estão sendo enfrentados. 

Figura 16 – Desafios tecnológicos do Pré-sal 

 

Fonte: Morais (2013) 
 

Um dos tópicos abordados por Morais (2013), é a questão de conhecer e caracterizar 

com detalhes o tipo de rocha que abriga as jazidas de hidrocarbonetos. Esse é um problema 

relacionado ao tipo de rocha, por ser pouco conhecida quanto as suas características na 

produção de petróleo e por possuírem heterogeneidades ao longo do perfil vertical. 

Um dos objetivos para se obter um melhor conhecimento das rochas é avaliar como se 

comportara o fluxo do fluido nos reservatórios e definir os mecanismos de recuperação 

secundária e terciária a serem utilizados, com intuito de aumentar sua produção (MORAIS, 

2013). Outro objetivo é aumentar a taxa de penetração das brocas nas perfurações das rochas 

dos reservatórios, que se tornam mais duras com o aumento das profundidades. Com o 
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conhecimento das características das rochas, pode-se melhorar a taxa de penetração na rocha 

e, desta forma, diminuir os custos de perfuração de poços (BELTRÃO et al., 2009; 

FORMIGLI et al., 2009). 

A respeito das definições sobre a geometria dos poços, implica na questão da 

profundidade dos poços perfurados, podendo ter extensões de até 8.000 m incluindo poços 

direcionais com elevada inclinação e os quase horizontais. Outra questão é que geometria 

correta pode evitar desmoronamentos, garantir uma maior vazão e economia de custos, ao 

mesmo tempo, permitir utilizar menor número de poços (ALVES et al., 2009; BELTRÃO et 

al., 2009). 

No caso de materiais adequados para o revestimento de poços, é necessário a 

utilização de um material que suporte pressão do sal e sua movimentação, para que não 

deforme o aço que reveste o poço e ocasione seu fechamento, que sejam capazes de suportar a 

pressão da camada de sal e da coluna d’agua, condicionado ao peso excessivo do aço ou do 

revestimento e que não prejudique a capacidade da plataforma de perfuração no processo de 

descida dos equipamentos no poço (BELTRÃO et al., 2009). 

Quanto a garantia de escoamento, podem ocorrer depósitos de parafinas, hidratos e 

asfalteno nas linhas de fluxo e risers que vão conduzir os hidrocarbonetos do Pré-sal desde os 

poços até as plataformas, podendo restringir ou obstruir a passagem de gás e petróleo. Desta 

forma, é necessário que os risers possuam isolamento térmico em toda a extensão dos dutos 

de produção, capazes de manter a temperatura dos fluxos de petróleo e gás acima da 

temperatura de formação de hidratos e parafinas, ou na remoção daqueles depósitos no 

interior do tubo com o uso de pigs, que funcionam como um raspador, ou na injeção de 

aditivos químicos para dissolver ou inibir a formação de depósitos de produtos orgânicos 

(BELTRÃO et al., 2009). 

O controle de corrosão é outro fator importante, pois o contato entre o dióxido de 

carbono (CO2) e o gás sulfídrico (H2S) existentes nos hidrocarbonetos do Pré-sal, com 

materiais fabricados em aço podem ocasionar a corrosão do mesmo, e em casos extremos 

pode ocorrer o derramamento de óleo em ambiente marinho, entre outros riscos. 

O sistema de ancoragem de plataformas é feito por meio das âncoras que pertencem as 

embarcações do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading), utilizadas para 

águas ultra profundas. Para realização do transporte do gás natural, é necessário levar em 

consideração as condições climáticas e operacionais, pois o ambiente de extração possui 

fortes ondas e ventos, situações que dificultam a ancoragem das UEPs (Unidades 

Estacionárias de Produção) e a estabilidade dos risers que elevam o gás para as mesmas.   
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3 DESAFIOS DA PRODUÇÃO DEVIDO AO ALTO TEOR DE CO2  

 

Esta seção apresentará o problema do dióxido de carbono e as tecnologias inéditas que 

têm sido aplicadas para viabilizar a produção de petróleo e gás natural nos campos do Pré-sal, 

sob elevadas pressões, vazões, profundidades e com alta concentração de CO2 presente nos 

gases. 

A maior referência neste trabalho será feita sobre o Campo de Lula, que atualmente é 

o maior produtor do país e também por ter sido projeto piloto em inúmeras tecnologias 

implementadas. Informações sobre o Campo de Sapinhoá, segundo maior produtor, também 

serão dadas, porém em menor escala pois muito da tecnologia delas vieram do projeto piloto: 

Lula.  

Por fim, serão apresentados alguns dados a respeito do Campo de Mero, que para 

Petrobras é o campo mais promissor. Esse campo encontra-se em fase de Sistema de Produção 

Antecipada e ainda em fase de exploração, pois muitos poços ainda estão sendo perfurados 

para conhecer o comportamento do reservatório. 

 

3.1 CO2 

 

O CO2 é uma junção de dois átomos de oxigênio e um de carbono, que formam um gás 

sem cor, cheiro ou inflamabilidade, podendo ser levemente ácido. E, por possuir essa 

característica ácida, pode provocar corrosão em risers e equipamentos durante a produção de 

petróleo, chuva ácida se liberado em grandes quantidades na atmosfera, pode contribuir com o 

aquecimento global e pode provocar problemas respiratórios, se inalado em grandes 

quantidades, além de náuseas, vômitos, irritação nas vias aéreas ou até mesmo asfixia. 

No caso da produção de petróleo, segundo Mathiassen (2003), “o efeito da interação 

entre CO2 nas rochas e fluidos do reservatório varia com o tipo de cada um, bem como 

pressão e temperatura. Além disso, o CO2 apresenta um comportamento de fase mais 

complexo com o óleo do reservatório e depois com a maioria dos outros solventes”.  

A seguir, algumas propriedades físicas do CO2 serão apresentadas: 

 

 Pressão crítica: 73,9 bar; 

 Pressão no ponto triplo: 5,1 bar; 

 Temperatura crítica: 31,05 ºC; 
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 Temperatura no ponto triplo: - 56,6 ºC 

A Figura 17 apresenta o diagrama de fases do CO2. 

 

Figura 17 - Diagrama de Fases CO2 

 

Fonte: Mathiassen (2003) 

 

O autor diz, ainda, que o CO2 pode ser encontrado em estado físico líquido ou gás, 

dependendo da ampla escala de pressões, quando está abaixo da temperatura crítica. Quando 

acima da temperatura crítica, o fluido existe somente como gás, independentemente da 

pressão. Entretanto, para pressões supercríticas cada vez mais altas, comporta-se mais como 

um líquido (MATHIASSEN, 2003). 
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De acordo com Lake (1989), “as temperaturas dos reservatórios de petróleo são 

superiores a 30,7ºC em geral, o que faz com que a injeção de CO2 seja feita na condição de 

fluido supercrítico”.  

A seguir serão apresentados gráficos do comportamento do CO2 em função das 

seguintes propriedades de fluidos: fator de compressibilidade, densidade, solubilidade e 

viscosidade. 

A Figura 18 informa que os fatores compressibilidade do gás natural e das misturas do 

metano com CO2 em função da pressão, que são diferentes em algumas temperaturas. 

Observa-se que quando a pressão se encontra em 100 bar e a temperatura em 40ºC, os fatores 

compressibilidade variam entre 0,25 e 0,85 aproximadamente. 

 

Figura 18 - Gráfico do Fator Compressibilidade em função da pressão e temperatura 

 

  Fonte: Mathiassen (2003) 

 

Ainda segundo Lake (1989), “o dióxido de carbono, nas condições supercríticas, 

apresenta densidade maior que a do ar, isso faz com que o fluido esteja menos suscetível à 

segregação gravitacional durante o deslocamento do ar”. 

A Figura 19 apresenta uma variação proporcional da densidade do fluido de acordo 

com a pressão, pode observar-se que a densidade aumenta de acordo com o aumento da 

temperatura acima das condições críticas. Entretanto, na região de temperatura inferior a 

região crítica, ocorrem grandes descontinuidades. 
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Figura 19 - Densidade do CO2 em função da pressão e temperatura 

 

Fonte: Mathiassen (2003) 

 

Segundo Mathiassen (2003), “o CO2 tem uma solubilidade crescente na água com o 

aumento da pressão. O efeito oposto é visto com o aumento da temperatura e salinidade”, 

como pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20 - Solubilidade do CO2 na água em função de (a) pressão e temperatura, e (b) pressão e salinidade 

 

Fonte: Mathiassen (2003) 

 

Lake (1989) diz que “apesar da viscosidade nas condições supercríticas ser menor que 

a da água ou dos hidrocarbonetos líquidos, o que causaria uma redução da razão de 

mobilidade, o uso do CO2 como gás miscível é maior que os demais devido a sua viscosidade 

ser cerca de duas vezes e meia maior que a dos outros gases utilizados”. 
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 A Figura 21 apresenta uma relação de dependência do CO2 e as propriedades de 

temperatura e pressão, no qual a viscosidade cresce proporcionalmente ao aumento da pressão 

e temperatura do reservatório.  

 Segundo Mathiassen (2003), “a viscosidade do CO2 está em algum lugar entre a 

viscosidade do gás natural e da água de formação (em uma faixa de 0,02 a 1,0 cp), para todas 

as temperaturas e pressões relevantes”. Ainda de acordo com o autor, “por meio da 

viscosidade, o deslocamento de água com CO2 é mais efetivo que o deslocamento com gás 

natural”. 

 

Figura 21 - Gráfico da viscosidade do CO2 em função da pressão e temperatura 

 

Fonte: Mathiassen (2003) 

 

Duas propriedades distintas dos fluidos do reservatório que caracterizam os diferentes 

campos do Pré-sal brasileiro são a alta razão gás/óleo (RGO16) e elevado teor de CO2 contido 

no gás associado. A presença do dióxido de carbono, quando encontrado em quantidades 

significativas, consegue ter uma grande influência nas propriedades termofísicas e no 

equilíbrio de fases das misturas óleo. Com isso, a estratégia de reinjeção rica em CO2 como 

meio de EOR17 possui aspectos que podem ser ainda mais nítidos nos fluidos de produção 

para serem utilizados em cenários futuros (PASQUALETTE et al., 2017). 

                                                 
16 A Razão Gás-Óleo mede a relação entre a vazão de gás e a vazão de óleo, medidas nas condições de 

superfícies. Ou seja, o volume de gás em relação e ao volume de óleo. 
17 Enhanced Oil Recovery: Recuperação de óleo Avançada, consiste em utilizar técnicas sofisticadas que alteram 

as propriedades originais do óleo. Sua finalidade é restaurar a pressão do reservatório e melhorar o deslocamento 

do óleo (OILFIELD GLOSSARY SCHLUMBERGER, 2018). 
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O alto teor de CO2 na mistura apresenta desafios, em primeiro lugar devido às 

propriedades termodinâmicas e em segundo, ao comportamento de fases, que podem ser 

amplamente afetados por ela.  

Desta forma, podem influenciar a eficiência dos modelos e relações de fechamento em 

simuladores de fluxo multifásicos unidimensionais (1D), que são usados para investigar o 

fluxo multifásico em poços de produção, linhas de fluxo e risers. Dois desses efeitos são o 

aumento da razão entre a densidade gás-líquido, e a diminuição da tensão interfacial, 

especialmente na última condição (CARNEIRO et al., 2015 YANG et al., 2015). 

A Figura 22 representa o comportamento do envelope da fase volátil do óleo quando 

submetido a concentrações de CO2, pode-se observar, segundo Campbell (2012), que “o ponto 

crítico e a criometria18 se deslocam para a esquerda à medida que a concentração dos gases 

ácidos aumenta. O efeito do líquido é melhorar a miscibilidade19, diminuindo a região de duas 

fases e expandindo a região da fase líquida, fatores desejáveis para o método de recuperação 

avançada”. 

 

Figura 22 - O impacto da concentração de CO2 no envelope da fase volátil do óleo 

 

Fonte: Campbell (2012) 

 

                                                 
18 Medida da temperatura de congelação. 
19 Dissolução completa entre dois ou mais fluidos, sem que haja a formação de interfaces. (DICIONÁRIO DO 

PETRÓLEO EM LÍNGUA PORTUGUESA, 2018). 
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De acordo com Ghafri et al. (2014) e Lucas et al. (2016), “o comportamento de fase 

do óleo vivo 20(hidrocarbonetos leves e pesados, juntamente com componentes inorgânicos) 

quando misturado com CO2 é também um desafio, porque para elevadas frações molares, o 

ELL (equilíbrio líquido-líquido) e o EVLL (equilíbrio vapor líquido-líquido) podem ser 

obtidos em determinadas condições de pressão e temperatura, importantes para a operação de 

produção”.  

Segundo Sloan e Koh (2007), Aiyejina et al., (2011) e Teng et al., (2016), “em um 

cenário com baixas temperaturas, podem ocorrer problemas garantia de escoamento, tais 

como deposição de parafina, a formação de gelo seco e, quando a água está presente, a 

formação de hidratos21”. 

Outro fator que ocorre devido ao aumento da fração de CO2 na mistura é aumento do 

resfriamento Joule-Thomson, podendo ser um problema para cenários de estado estacionário 

de vazões muito elevadas (descompressão forte no fluxo através do riser), e principalmente 

em operações transitórias como reiniciar ou operações de despressurização (CARNEIRO et 

al., 2015).   

Devido a esses problemas, a ANP estipulou que o gás natural processado a ser 

comercializado deve possuir no máximo 3% mol de CO2, como previsto no regulamento 

técnico Nº 2/2008 da Resolução ANP Nº 16, de 17.6.2008 – DOU 18.6.2008. Entretanto nos 

gases presentes no Pré-sal essa porcentagem chega a 44% dependendo do campo, sendo muito 

acima da margem aceitável pela ANP. 

O setor industrial possui tecnologias para realizar a separação do dióxido de carbono, 

como Absorção Física e Química, Destilação Criogênica e Processos Híbridos. Porém elas 

não estão atendem a exigência mínima em relação aos volumes de CO2 presentes nas jazidas 

pertencentes ao pré-sal (ROCHEDO et al., 2016).  

3.2 PRESENÇA DE CO2 NOS CAMPOS DO PRÉ-SAL 

 

Como mencionado brevemente no capítulo 2, o Campo de Lula22 anteriormente 

conhecido como Tupi, foi o primeiro campo do pré-sal a ser descoberto, no ano de 2006, e 

                                                 
20 Óleo que contém algum gás em solução (DICIONÁRIO DO PETRÓLEO EM LÍNGUA PORTUGUESA, 

2018). 
21 Compostos ou íons complexos que são formados pela união de água com outras substâncias. Hidratos podem 

se formar em tubulações e em instalações de coleta, compressão e transmissão de gás a temperaturas reduzidas e 

altas pressões. Uma vez que os hidratos são formados, eles podem obstruir os dutos e afetar significativamente 

as operações de produção (OILFIELD GLOSSARY SCHLUMBERGER, 2018). 
22 Segundo a ANP (Sumário Lula, 2018e) os reservatórios do campo de Lula são constituídos por rochas 

carbonáticas (microbiolitos e coquinas) da formação Barra velha; com idade aptiana, tais reservatórios situam-se 

https://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/p/production.aspx
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com ele vieram todos os desafios de se produzir nesta área. Lula, indicado na Figura 23, se 

tornou então o projeto piloto na implementação de muitas tecnologias que aqui serão 

apresentadas e que serviam para os outros campos pertencentes ao Pré-sal que sofrem com os 

mesmos problemas, o elevado teor de CO2 principalmente.  

 

Figura 23 - Mapa de Localização Campo de Lula 

 

Fonte: ANP (2018e) 

 

O consórcio que opera em Lula é composto pelas empresas Petrobras (65%), pela 

anglo-holandesa Shell (25%) e a portuguesa Petrogal/Galp (10%) segue o regime de 

concessão, e devido a Petrobras ser a operadora, é ela quem em prática as novas tecnologias. 

Este campo possui uma RGO de 300 m³/m³, um óleo de 31º API e cerca de 10% a 20% de 

CO2, atualmente é o maior produtor do país seguido por Sapinhoá. 

Descoberto em 13 de agosto de 2008, pertencente ao bloco exploratório BM-S-9 o 

campo de Sapinhoá23, indicado na Figura 24, antes conhecido como Guará, possui uma 

                                                                                                                                                         
entre 4.700 a 6.000 m abaixo do nível do mar e muitas vezes encontram-se opostos por espessa camada de sal de 

até 2.000 m. Encontra-se em produção desde 29/12/2010 e sua previsão de término é de 2037. Possui 1.523 km², 

uma lâmina d’água de 2.200 metros a aproximadamente 230 km da costa do município do Rio de Janeiro. 

Apresenta também 80 poços perfurados, sendo 42 produtores e 38 injetores interligados a nove FPSO’s, FPSO 

Cidade Angra dos Reis, FPSO Cidade de Itaguaí, FPSO Cidade de Mangaratiba, FPSO Cidade de Maricá, FPSO 

Cidade de Paraty, FPSO Cidade de Saquarema, P-66, P-67 e P-69 no Lula Extremo Sul. 
23 Segundo a ANP (Sumário Sapinhoá, 2017d) na área do campo de Sapinhoá foi identificado reservatório de 

Idade Aptiana representado pela formação Barra Velha, constituído por rochas carbonáticas (microbiolitos) com 
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distância de 55 Km a sudoeste do Campo de Lula. Em um consórcio formado pela operadora 

Petrobras (45%), BG brasil (30%) e Repsol Sinopec Brasil (25%), este campo possui óleo de 

30º API, uma RGO de 220 m³/m³ e cerca de 10% a 15% de CO2 presente no gás. Seu projeto 

inicial previa 7 poços interligados, sendo 6 de produção e 1 de injeção de gás de CO2 impuro. 

 

Figura 24 - Mapa de localização do Campo de Sapinhoá 

 

Fonte: ANP (2017d) 

 

No ano de 2010, o Campo de Mero pertencente ao bloco de Libra foi descoberto, e 

teve sua declaração de comercialidade efetuada em 30 de novembro de 2017. Ainda em 2017 

foi iniciado o Teste de Longa Duração no mês de outubro e finalizado um ano depois 

(PETROBRAS, 2018). A partir disso, o Sistema de Produção Antecipada pode ser iniciado, a 

mudança nesse sistema se dá pela substituição do atual poço injetor de gás por outro mais 

próximo ao poço produtor. 

Mero, considerado o campo mais promissor devido as suas jazidas apresenta como 

características um óleo considerado de médio a leve, com grau API médio de 29, RGO 400 

m³/m³, uma forte presença CO2 (44%) e uma estimativa de 3,3 bilhões de barris de óleo 

                                                                                                                                                         
origem em ambientes lacustres com influência marinha. Possui 233 km², uma lâmina d’água de 2.140 metros a 

aproximadamente 360 km da costa do estado de São Paulo. Encontra-se em produção desde 05/01/2013 e sua 

previsão de término é de 29/12/2038. Apresenta também 34 poços perfurados sendo 17 produtores, 12 injetores e 

5 abandonados interligados a duas FPSO’s, a FPSO Cidade de São Paulo e a FPSO Cidade de Ilha Bela. 
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recuperável (REUTERS, 2017). Na Figura 25, observa-se em amarelo a localização do 

Campo de Mero, assim como os poços perfurados em todo o bloco de Libra. 

 

Figura 25 - Disposição de Poços 

 

Fonte: Petrobras (2018) 

 

Segundo Andrade et at. (2015), “uma vez que altos níveis de contaminação por CO2 

foram encontrados em muitas amostras de reservatórios, a Petrobras e os parceiros se 

comprometeram a não liberar esse CO2 para a atmosfera”. 

Ainda segundo o autor, devido a estes fatores, afim de determinar qual método para a 

remoção do dióxido de carbono seria utilizado na produção de petróleo e gás natural foi 

necessário utilizar as premissas de uma ampla faixa de CO2 nos gases produzidos, no aumento 

do perfil ao longo da vida útil de cada área e na especificação de gás de exportação de um teor 

máximo é de 3 a 5% mol de CO2.  

Com isso, a tecnologia de membranas foi escolhida para realizar esse processo de 

remoção do dióxido de carbono, em virtude delas possuírem uma melhor captação de 

condensados de hidrocarbonetos aromáticos e pesados. 

 

3.3 SEPARAÇÃO 

 

Visto isso, para produzir nesta área, novos desafios tiveram que ser enfrentados. Desta 

forma, a Petrobras junto com os consorciados, optaram pela utilização de plantas de separação 

por membranas para realizar a separação em ambiente offshore, ou seja, em uma FPSO. Essa 
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técnica foi adaptada para permitir a uma maior separação do CO2 produzido. A partir dela, é 

possível realizar a reinjeção de até 85% de dióxido de carbono produzido no reservatório, 

sendo ela alternada com água (processo denominado WAG - Water-Alternating-Gas) ou não. 

Após a escolha do método de separação de CO2 ter sido definido, iniciou-se o 

processo de adaptação das instalações de produção de petróleo e gás natural nas embarcações 

tipo VLCC (Very Large Crude Carriers), para que se convertessem em FPSOs e possuíssem 

uma unidade de controle do ponto de orvalho de hidrocarbonetos. O intuito era de realizar a 

remoção dos líquidos (hidrocarbonetos) a montante das membranas e efetuar um pré-

tratamento adicional à corrente de gás que entra nas membranas, propiciando uma economia 

de energia substancial. 

Temos também a questão do teor de umidade do gás como um problema crítico na 

hora de manusear fluidos com alto teor de contaminantes, desta forma, necessita-se de um 

controle maior sobre a corrosão. Ademais, o projeto também precisa levar em consideração a 

possibilidadade da formação de hidratos quando a corrente de injeção estiver submetida a 

latas pressões, e evitar que o mesmo ocorra (ANDRADE et at., 2015). 

O Campo de Lula foi o primeiro campo a efetuar a separação de dióxido de carbono 

associado ao gás natural em águas ultra profundas, com cerca de 2.220 metros sendo o poço 

mais profundo, e a realizar a injeção de CO2 em reservatórios de produção por meio do 

método de WAG. 

Ainda de acordo com Andrade et at. (2015), o processo compreende que a 

separação bruta e a dessalinização são realizadas através de um trem, que 

compreende quatro estágios de separação, incluindo um tratador eletrostático, para 

que o óleo possa ser medido, armazenado nos tanques de armazenamento do FPSO e 

descarregado para os navios aliviadores.  

A água produzida, separada no trem de óleo, é encaminhada para a planta de 

tratamento de água produzida, composta por um recipiente de pele, hidrociclones e 

uma unidade de célula de flotação, a fim de atender às normas ambientais antes de 

seu descarte no mar. 

O gás produzido é comprimido e tratado para ser usado como gás combustível, gás 

de elevação, gás de exportação ou injetado no reservatório. A fim de permitir a 

avaliação da injeção de gás com altos e baixos níveis de CO2, as instalações da parte 

superior foram projetadas com um sistema de membrana de CO2 com um conteúdo 

de CO2 muito alto. 

 

 

Na Figura 26, podemos observar um esquema geral do topside da FPSO Cidade de 

Angra dos Reis, que encontra-se em operação no Campo de Lula desde 2010. Neste esquema 

está contida a unidade de controle anteriormente mencionada, entre outros equipamentos.
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Figura 26 - Esquema Geral do topside da FPSO Cidade de Angra dos Reis 

 

Fonte: Andrade et at (2015)
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No Campo de Mero foi o Pioneiro de Libra, uma das primeiras tecnologias a serem 

implementadas uma embarcação tipo FPSO dedicada exclusivamente ao Teste de Longa 

Duração, que possui a capaz de reinjetar o gás produzido.  

Segundo a Petrobras (2018b), “essa inovação traz melhores resultados para o consórcio e para 

o meio ambiente, pois permite a eliminação da queima contínua de gás, minimizando a 

emissão de CO2 na atmosfera e viabilizando a produção dos poços no seu potencial máximo. 

Produzir durante o TLD sem restrições e permitiu otimizar a aquisição de dados dinâmicos do 

reservatório”. 

A embarcação, como consta na Figura 27, possui 310,15 metros de comprimento, 

50,50 metros de largura e 22,40 metros de altura. Sua capacidade de produção de óleo é de 

50.318,49 bbl/d, de gás é de 4.000.000 m³/d em condições normais, de água produzida é de 

4.000 Sm³/d, de injeção de gás é de 3.404.828 Sm³/d. Permite também armazenar 

817.313,295 bbl de óleo para uma faixa de 25 a 30 º API, e pode queimar até 275 MMSCF/d 

de gás através dos cabeçalhos e tambores de flare HP e LP (OCYAN, 2018). 

 

Figura 27 - FPSO Pioneiro de Libra 

 

Fonte: Ocyan (2017) 

 

Entretanto deve-se ressaltar que a reinjeção de CO2 não é a solução de todos os 

problemas, apenas evita a contaminação do meio ambiente. Porém, esse método acaba 
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afetando outra área como o aumento da contaminação do reservatório, ou a formação de 

parafinas, entre outros. 

Segundo Carpenter (2018), editor do Journal Petroleum Tecnology, “como o CO2 é 

injetado nos reservatórios, causará uma entrada do mesmo nas correntes de produção de 

outros reservatórios próximos. As instalações existentes não foram projetadas para antecipar 

essas condições, e haverá um aumento da relação de CO2 em fluidos misturados de produção 

de petróleo”. Desta forma, existe a necessidade de desenvolver também as linhas de dutos que 

serão utilizadas para o tal, que possam suportar as altas pressões, profundidades e 

concentração de contaminantes.  

De acordo com a Petrobras, em 2015 a empresa conseguiu “atingir a marca de 3 

milhões de toneladas por dia de CO2 separados do gás natural e reinjetados no pré-sal da 

Bacia de Santos”. A companhia diz ainda que essa técnica de filtração por membranas 

adotada consiste na  

separação entre as moléculas do gás produzido ocorre basicamente pela diferença de 

propriedades físico-químicas: moléculas como as de CO2 e uma parcela das 

moléculas de CH4 (metano) passam pela membrana com maior facilidade e se 

concentram na corrente de gás a ser injetado. Uma vez separada, a corrente rica em 

CO2 é reinjetada nos poços injetores, o que, além de reduzir a emissão de gases 

efeito estufa (GEE), auxilia na manutenção de pressão dos reservatórios e no 

gerenciamento da produção. 

Na Figura 28 pode-se observar como funciona o esquema de separação de CO2 

realizado pelas membranas: 

 

Figura 28 - Tecnologia de membranas para separação de CO2 

 

Fonte: Rocha (2015) 
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3.4 INJEÇÃO DE CO2 

 

Mediante a esses fatores, precisamos entender melhor como funciona a injeção desse 

gás, seja alternado com água (WAG) ou não. Esses métodos são classificados como métodos 

de recuperação, no quais estimulam o reservatório ter um melhor índice de produtividade. 

Devido sua forte tendência de dissolver o óleo, a injeção de dióxido de carbono tem 

sido cada vez mais empregada na hora de se produzir petróleo e gás natural no pré-sal, o que 

vem causando um inchamento e vaporização do mesmo (LIMA, 2016). 

O método de injeção miscível de CO2 consiste na injeção de fluidos miscíveis com 

óleo bruto que ao mesmo tempo sejam deslocantes, de forma a não haver interface entre os 

fluidos, com intuito de se reduzir as tensões interfaciais no reservatório (LIMA, 2016). 

Entretanto, temos como principal problema a questão da razão de mobilidades entre os 

fluidos deslocantes, que acontece devido à baixa viscosidade do gás injetado se comparado 

com o óleo. Desta forma, ocorre a formação e propagação de caminhos preferenciais ao longo 

do deslocamento do fluido, o que faz com que uma parte significante de óleo permaneça no 

reservatório. Uma maneira de resolver esse problema seria a utilização de espumas, uma vez 

que iria dispersar bolhas de gás no líquido fazendo com que a permeabilidade do gás reduza 

para um valor inferior a 1% do valor original (LAKE; SCHMIDT; VENUTO, 1992). 

Segundo Rosa; Carvalho; Xavier (2011), a temperatura crítica do dióxido de carbono é 

de somente 31ºC, entretanto nos reservatórios a temperatura é bem maior que essa. Portanto, 

quando esse método é aplicado, o CO2 encontra-se em estado gasoso. Devido a isso, podemos 

dizer que ele tem a habilidade de diminuir as forças (capilares e interfaciais) que impedem a 

produção de óleo, reduzindo assim a saturação residual no reservatório. 

A seguir encontra-se em destaque as condições necessárias para a realização da 

injeção em reservatórios, segundo Rosa, Carvalho e Xavier (2011): 

 

 Óleos superior a 25º API; 

 Intervalo de pressão aproximadamente entre 1.500 psi e um limite prático superior de 

6.000 psi; 

 Reservatórios que se encontrem a uma profundidade aceitável a possuir uma pressão 

acima considerável para haver o deslocamento miscível sem que ocorra o faturamento 

da formação. 

Na Figura 29 pode-se observar como funciona a injeção de CO2 em um reservatório. 
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Figura 29 - Injeção de CO2 

 
Fonte: Diniz (2015) 

 

Para o caso de injeção alternada com água, o processo de WAG (Water Alternating 

Gas) tende a fazer uma “combinação de estabilidade frontal da recuperação da água em 

conjunto com os benefícios da injeção de gás, procurando sempre uma maior varredura do 

reservatório”. Sendo assim, a injeção de água irá alcançar regiões inferiores e o gás as regiões 

superiores do reservatório. Esse método se torna um dos mais eficientes na questão de ser 

obter uma varredura completa (FERREIRA, 2017). 

Desta forma, podemos dizer que o modelo possui como vantagem adicional o aumento 

da eficiência do varrido24, que chega a 90% se usando a técnica de “five-spot25”, superando a 

injeção somente de gás que atinge uma faixa de 20 a 50%. 

Na Figura 30, podemos ver o método de injeção de CO2 alternado com água onde o 

banco de óleo está sendo empurrado para o poço produtor por meio de uma zona miscível de 

CO2, sendo varrido pela injeção de água e gás. 

                                                 
24 Eficiência do Varrido: Segundo ROSA, CARVALHO E XAVIER (2011) define-se eficiência do varrido 

horizontal como a relação entre a área invadida pelo fluido injetado e a área total do meio poroso, ou seja, a 

eficiência do varrido depende da geometria da injeção, do volume de fluido injetado, da razão de mobilidade do 

fluido injetado e da mobilidade do fluido deslocado. 
25 Técnica five-spot é um esquema de injeção em malha, relacionado com a distribuição de poços de injeção e de 

produção, de maneira que fique mais adequado ao reservatório de petróleo a de aumentar a recuperação de óleo 

(ROSA, CARVALHO E XAVIER, 2011). 
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Figura 30 - Método de Injeção WAG 

 

Fonte: Pinto (2009) 

 

3.5 CORROSÃO 

 

Outro desafio é a questão da corrosão dos risers e tubulações. Segundo Santos (2009) 

“o processo de corrosão pelo CO2 representa um dos principais mecanismos de deterioração 

de tubulações na indústria de petróleo e gás natural, seja pela profundidade crescente das 

novas descobertas, bem como pelo uso de técnicas de recuperação baseadas na injeção deste 

gás”.  

 De acordo com Bellarby (2009, p. 443), “destaca que o processo de corrosão por CO2 

ataca os materiais metálicos devido à natureza ácida do dióxido de carbono dissolvido, que 

gera o H2CO3 (ácido carbônico) ”. Assim como Santos (2009, p.12), diz que “este gás só se 

torna corrosivo na presença de água, sendo esta necessária para promover as reações 

eletroquímicas entre o metal e as espécies iônicas”. 

Em termos de pré-sal, o problema se dá pela fragilização por corrosão sob tensão por 

CO2 (do inglês Stress Corrosion Cracking – SCC), que ocorre quando existe a presença do 

contaminante em concentração suficiente concomitante da tensão estática, cíclica ou residual 

do duto nas armaduras da linha, assim como a questão do tempo, temperatura e material, essa 

combinação de fatores faz com que o duto se rompa. Se inesperadamente ocorrer a falha, ela 

pode causar a perda da linha de produção e acidentes com consequências ambientais (ANP, 

2017e). 
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No Campo de Lula, foram utilizados os primeiros risers flexíveis com sistema de 

sensores integrado de monitoramento dos alarmes de tração, interligados à sala de controle da 

plataforma. Esse sistema consiste na utilização de fibras ópticas acopladas aos arames da 

armadura de tração que formam a camada do duto flexível, sua função é dar resistência aos 

esforços de tração, como, por exemplo, o peso deles. O intuito desse sistema de 

monitoramento é de identificar rompimentos desses arames, e disparar um sinal de alerta para 

que ações de manutenção e prevenção sejam iniciadas e não ocorra a propagação do dano 

(PETROBRAS, 2015). 

Na Figura 31 podemos ver um dos mais profundos risers flexíveis utilizados, eles se 

encontram a uma profundidade de cerca de 2.200 metros de lâmina d’água. 

 

Figura 31 - Riser flexível 

 

Fonte: Site Petrobras - Tecnologias Pioneiras do Pré-sal (2015) 

 

No Campo de Sapinhoá foram instaladas boias de sustentação de risers, que segundo a 

Petrobras (2015), possuem um tamanho de 40 metros por 52 metros, com espessuras que vão 

de 10 metros a 14 metros, pesando cerca de 1850 toneladas no ar, que quando instaladas elas 

garantem um impulso líquido de cerca de 2800 toneladas. Essas boias são utilizadas com 

intuito de diminuir a tensão das cargas nas linhas de produção, e assim tentar evitar questão da 

fragilização ou falha por corrosão. 

De acordo com o site da Petrobras (2018), no Campo de Mero foram utilizados 

 
dutos flexíveis de produção com 8 polegadas de diâmetro, em lâmina d'água ultra 

profunda e numa configuração conhecida como lazy-wave, permitiu obter uma 

grande produção nessa profundidade. Devido às cargas impostas linhas de 8 
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polegadas, o FPSO Pioneiro de Libra possui um esquema de ancoragem (turret) 

externo com maior suporte de carga vertical da indústria mundial, com capacidade 

de 700 toneladas por linha submarina (riser), o equivalente ao peso de 4 Boeings 

747. Esse equipamento é responsável pelo suporte de carga de nove linhas em 

profundidade d'água de até 2.400 metros. 

 

Foi utilizado também um swivel, “um robusto swivel, equipamento que permite que o 

navio gire em relação ao Turret, que é fixado ao fundo do mar através de linhas de 

ancoragem” (PETROBRAS, 2018). O Turret em questão é o maior externo já utilizado com 

capacidade de cerca de 700 toneladas, direcionado para operar em águas ultra profundas com 

lâmina d’água de aproximadamente 2.400 metros, como o caso do Pré-sal. Sua função é dar 

sustentação às linhas de ancoragem e suporte às cargas das linhas submarinas, diminuindo 

assim a tensão, um dos fatores que causam o SCC. 

 

3.6 PROBLEMAS ADICIONAIS  

 

 Outra questão importante causada pelo dióxido de carbono, é a descompressão 

explosiva de fluido do reservatório enquanto realiza a fase de avaliação de teste de formação. 

O dano é causado pela alta concentração de gases como metano, CO2, H2S e N2, entretanto o 

CO2 é um causador mais agressivo. 

 O dano ocorre quando a pressão que circunda o elastômero26 é repentinamente 

liberada, e o gás comprimido dentro do elastômero tenta se expandir e sair dele, causando 

uma descompressão explosiva. O gás sob pressão se difundirá na borracha e a diminuição dela 

criará uma pressão interna positiva, se esta pressão exceder a força ou a borracha, ela fraturará 

resultando em bolhas e rachaduras, desta forma, os selos de borracha podem romper e perder 

a estaqueidade (ENGEL; FRANKLIN E CUNHA, 2018). 

A Halliburton, empresa que realiza as perfurações de poços no Campo de Mero, 

realizou um estudo de dispersão do gás. O intuito é detectar através de uma malha com 

sensores algum vazamento de gás, e então evitar essa descompressão explosiva. Ainda de 

acordo com os autores, a análise de dispersão é realizada usando um modelo computacional 

de dinâmica de fluidos (CDF), que inclui a geometria dos principais equipamentos e 

estruturas, compreendendo uma malha de volume finito da unidade.  

O procedimento utilizado pela empresa consiste em modelar o fluxo de ar com a 

mistura ar-gás em torno de cada geometria, admitindo que o regime do fluido seja 

                                                 
26 Elastômero: Borracha termoplástica utilizada dar vedações a coluna e equipamentos, assim como para agregar 

maior resistência mecânica ao material. Possui a habilidade de sofrer deformações causadas pela ação de uma 

força e de retornar ao estado original após deixar de ser submetido à ela.  
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compressível e turbulento (ENGEL; FRANKLIN E CUNHA, 2018). Para realizar o 

experimento, algumas condições que devem ser respeitadas, como mostradas a seguir: 

 

 Para pressões acima de 1.500 psi: 

Quando a pressão de liberação for de 1.500 psi ou acima, segurar a despressurização 

do gás por 5 minutos; 

 Para pressões entre 1.500 psi e 1.000 psi: 

Quando a pressão de liberação for de 100 psi (700 kPa) por minuto ou a pressão de 

liberação for para 1.000 psi (7 MPa), segurar a despressurização por 5 minutos; 

 Para pressões inferiores a 1.000 psi:  

Quando a pressão de liberação for de 20 psi (138 kPa) por minuto ou pressão de 

libertação em 100 psi (689 kPa), incrementar com uma retenção de 5 minutos entre 

cada queda de pressão. 

Na Figura 32, pode-se observar a taxa padrão de descompressão do gás após seguir as 

condições indicadas pela companhia Halliburton. 

 

Figura 32 - Gráfico das Taxas de Descompressão de Gás em função da Pressão e Tempo 

 

Fonte: Engel; Franklin e Cunha (2018) 
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4 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho tinha como intuito apresentar o desafio de separar o dióxido de 

carbono em ambiente offshore e injetá-lo novamente no reservatório, assim como mencionar 

os efeitos do CO2 como a corrosão de risers por exemplo, sendo um dos fatores negativos da 

presença em alta concentração. 

 A abordagem inicial foi apresentar os conceitos da formação do sistema petrolífero de 

forma geral, em seguida foram informados os conhecimentos relacionados a formação da 

camada pré-sal, essa seção tinha como intuito situar o leitor da diferença entre as camadas pré 

e pós-sal, assim já começaria a ter uma noção dos primeiros desafios, altas profundidades, 

pressões e a camada de sal. 

 Após compreender os primeiros desafios, foram enunciadas as descobertas de jazidas, 

apresentando o constante crescimento das explorações dos blocos e campos ao longo dos 

anos. E para que essa produção fosse possível, tecnologias inovadoras tiveram que ser 

implementadas, como foi apresentado na seção 2.4. Mediante a isso, a operadora Petrobras 

conseguiu evoluir a produção de petróleo e gás natural, se tornando um marco para indústria e 

economia brasileira. 

 Seguindo a metodologia de criar uma ordem de acontecimentos, foi explicado os 

regimes regulatórios, concessão, cessão onerosa e partilha, assim como suas particularidades. 

Um breve resumo das rodadas de partilha também foi apresentado, esse regime foi escolhido 

por estar em alta, de outubro de 2017 a setembro de 2018, quatro rodadas foram efetuadas, 

enquanto concessão só teve uma rodada no mesmo período de tempo. E finalizando o capítulo 

de revisão da literatura, foram apresentados os desafios comuns em toda região do pré-sal. 

 Para este trabalho, foi escolhido o desafio do alto teor de CO2 presente no gás 

associado para dar mais ênfase. O capítulo 3 começa explicando as propriedades do CO2, bem 

como seu comportamento e sua dificuldade, seguindo para a apresentação dos campos de 

maior produção: Lula e Sapinhoá, assim como Mero promessa da Petrobras, possui um alto 

teor de CO2. 

 Nesta seção, foram apresentadas quais as implicações desse alto teor na hora de 

produzir, quais os conceitos por trás das tecnologias que estão sendo utilizadas, e como elas 

estão sendo empregadas. Assim, é possível diminuir o efeito do mesmo e viabilizar a 

produção de petróleo e gás natural em condições extremas. 

 Lembrando que ainda existem incertezas e ainda há muito o que ser explorado e 

aprimorado, este trabalho visa deixar como contribuição acadêmica, uma perspectiva sobre o 
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histórico de desenvolvimento e produção do pré-sal, enfatizando as técnicas e inovações 

utilizadas para diminuir o efeito do dióxido de carbono presente nos hidrocarbonetos, 

respeitando as resoluções vigentes das agências reguladoras, o meio ambiente e a preservação 

da vida. 
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