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Produção de petróleo estável em janeiro
No pré-sal, isoladamente,
foi atingido novo recorde,

com alta de 3,3% ante
dezembro, totalizando
436,1 mil barris de óleo

equivalente por dia.

A
produção de petró-

leo no Brasil em ja-

neiro ficou pratica-

mente estável em re-

lação ao volume extraído um

ano antes, com leve queda de

0,1%, para 2,05 milhões de

barris diários, segundo infor-

ma a Agência Nacional do Pe-

tróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP).

Já a produção de gás natural

aumentou aproximadamente

5,9% em relação a janeiro de

2013, para 80,4 milhões de

metros cúbicos por dia.

Responsável por 92,6% da

produção de petróleo e gás na-

tural do Brasil, a Petrobras in-

formou na semana passada

um recuo de 2,4% na extração

de óleo em janeiro em relação

ao mês anterior. A queda ocor-

reu principalmente devido à

interrupção de uma platafor-

ma após um incêndio e à para-

da para manutenção de outra

unidade.

A petroleira produziu em ja-

neiro 1,917 milhão de barris de

petróleo por dia no Brasil, em

meio à paralisação da P-20, no

campo de Marlim, e à parada da

unidade flutuante de produção,

armazenamento e transferên-

cia (FPSO, na sigla em inglês)

Brasil, no campo de Roncador,

ambos na Bacia de Campos.

No pré-sal – Já a produção no

pré-sal atingiu novo recorde

em janeiro, com alta de 3,3%

ante dezembro, totalizando

436,1 mil barris de óleo equi-

valente por dia, sendo 358,8

mil barris diários de petróleo e

12,3 milhões de metros cúbi-

cos/dia de gás natural.

"A produção teve origem em

27 poços, localizados nos cam-

pos de Baleia Azul, Caratinga,

Barracuda, Jubarte, Linguado,

Lula, Marlim Leste, Pampo, Pi-

rambu, Sapinhoá, Trilha e na

área de cessão onerosa Entor-

no de Iara", informou a ANP.

A Petrobras deu início no dia

18 do mês passado à operação

de um poço que alcançou a

maior produção na região – 36

mil barris diários –com a utiliza-

ção de uma nova tecnologia

que pode ajudar a dar ainda

mais fôlego à extração de pe-

tróleo na província gigante. Es-

se poço, que fica no campo de

Sapinhoá, está interligado ao

FPSO Cidade de São Paulo por

um modo pioneiro de conexão à

plataforma, cujo sistema tem

sustentação em uma boia sub-

mersa ancorada com peso de

1,9 mil toneladas.

Novos poços – A Petrobras

anunciou também a conclu-

são da perfuração de dois po-

ços localizados em áreas da

Cessão Onerosa, na Bacia de

Santos. Os resultados obtidos,

de acordo com a companhia,

comprovaram a descoberta

de óleo de boa qualidade nos

reservatórios do pré-sal, nas

áreas denominadas Florim e

Entorno de Iara.

Marcos de Paula/Estadão Conteúdo

Um dos poços perfurados,

conhecido como Florim 2, está

a 1.972 metros de profundida-

de e fica localizado a 7 km ao

norte do descobridor e a cerca

de 200 km da costa do Estado

do Rio de Janeiro. A descober-

ta do óleo foi realizada em re-

servatórios carbonáticos de

excelente qualidade, situados

logo abaixo da camada de sal,

a partir da profundidade de

5.412 metros, tendo atingido

a profundidade final de 5.679

m e t ro s .

O segundo poço, conhecido

como Entorno de Iara 2, locali-

z a - s e  e m  p ro f u n d i d a d e

d'água de 2.249 metros, a

uma distância de 7 km a no-

roeste do descobridor e a cer-

ca de 225 km da costa do Esta-

do do Rio de Janeiro. A desco-

berta no Entorno de Iara 2 foi a

partir da profundidade de

5.116 metros e foi constatada

uma expressiva coluna de

óleo com 526 metros de es-

pessura. A perfuração do poço

Entorno de Iara 2 foi concluída

na profundidade de 5.907 me-

tros, após atingir os objetivos

previstos pelo contrato de

Cessão Onerosa.

A Petrobras ainda informou

que a fase exploratória dessas

áreas tem término previsto

para setembro de 2014. Pelo

contrato da Cessão Onerosa, a

estatal poderá declarar co-

mercialidade da área até essa

data. (Reuters)

Extração da
P e t ro b r a s
recuou 2,4%
em janeiro,
devido à
interrupção de
uma
plataforma
após um
incêndio e à
parada para
manutenção
de outra .
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