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INTRODUÇÃO
O ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS (ZNMT) é um estudo contínuo realizado em ciclos pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) para apoiar o Ministério de Minas e Energia (MME) na elaboração do planejamento energético. Seu objetivo
geral é a obtenção de uma base de informações georreferenciadas - BIZROG1 que permite representar zonas, na forma de mapas, sobre a
importância relativa das diversas áreas do país para o desenvolvimento econômico nacional do setor de petróleo e gás. Tal base de informações
constitui-se em importante instrumento para o planejamento energético, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE) e do Plano Decenal
de Expansão de Energia (PDE). Segundo a Resolução CNPE nº 17 de 8 de junho de 2017, “compete à EPE fornecer subsídios atualizados, com
base em estudos, incluindo os de zoneamento dos recursos de petróleo e gás natural, em especial para as áreas sem contratos com a União, para
auxiliar o MME e a ANP nos esforços para o pleno desenvolvimento do setor petrolífero nacional”.
O ciclo de estudo pioneiro foi iniciado pela EPE em Convênio com o MME em fins de 2005 e relatado em 2007 (EPE, 2007; PONTES,
2008). Em fins de 2010, iniciou-se a primeira atualização, publicada no início de 2013 (EPE, 2012); em 2013 foi iniciada a segunda atualização
com o cerne metodológico dos ciclos anteriores, porém com melhorias nos processos das perspectivas geológica e econômica (EPE, 2015) e em
2017 tornou-se pública a terceira atualização que envolveu melhorias nos processos metodológicos, principalmente em relação à volumetria
(EPE, 2017). O presente relatório encerra o quinto ciclo de estudo do ZNMT iniciado em 2017 e conta novamente com atualizações
metodológicas, em especial no que tange a análise volumétrica.
2

Na perspectiva geológica, as bacias sedimentares são abordadas por meio da análise de plays exploratórios pela qual é combinado
o passado com o futuro das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, especialmente em termos de poços pioneiros,
possíveis prospectos, acumulações (jazidas) e campos. Neste ciclo (2017-2019), a partir da interpretação de significativa quantidade de dados
e informações que não haviam sido incorporadas em ciclos anteriores, além de interpretações de dados primários, foi realizado o refinamento
de atributos de plays já definidos e alguns plays foram desconsiderados. A partir da base de informações resultante do processo da perspectiva
geológica, no desenvolvimento da perspectiva econômica são elaborados mapas para representar a Importância Petrolífera de Área (IPA),
conforme vários pontos de vista ou argumentos. Além de elementos geológicos, é considerada a proximidade de áreas sob contrato com
empresas para atividades de Exploração e Produção (E&P) e de instalações de infraestrutura de abastecimento de petróleo e gás natural. Os
mapas de IPA, individualmente, permitem a cada ciclo de atualização do estudo observar o dinamismo das atividades do setor de petróleo e gás,
especialmente no segmento de E&P e, combinados por meio de uma função multiargumentos, sintetizam a importância relativa das diversas
áreas do Brasil.
O Capítulo 1 desse relatório é dedicado à descrição das metodologias utilizadas, sendo dividido em Metodologia para a Perspectiva
Geológica (item 1.1) e Metodologia para a Perspectiva Econômica (item 1.2). Os principais itens de aprimoramentos com relação ao ciclo
anterior são apresentados, especialmente o da quantificação de volumes de petróleo e gás natural a descobrir nas bacias.
O Capítulo 2 aborda as principais informações de E&P, particularmente na perspectiva geológica, das bacias sedimentares brasileiras,
contidas na BIZROG. Para os plays exploratórios são apresentados mapas de chance de descoberta e de expectativa de fluidos, seguidos de
tabela com informações sobre os atributos dos plays. São apontadas algumas áreas com possibilidades de recursos não convencionais por bacia.
Aprimoramentos com relação ao ciclo anterior são apresentados e discutidos, incluindo considerações atualizadas quanto à redefinição da
Plataforma Continental Jurídica Brasileira.
O Capítulo 3, que aborda a perspectiva econômica, é dedicado à exposição de mapas consolidados para todo o Brasil, com ênfase nos
argumentos de importância petrolífera de área (IPA), parciais e combinados, além de mapas de bacias efetivas segmentadas numa representação
probabilística conforme avaliações de riscos exploratórios e de expectativa de fluidos.

1

BIZROG é a sigla para Base de Informações do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás. A data de referência dessa base para o presente estudo é 30 de abril de
2019.
2

Um play exploratório é uma parte da bacia sedimentar considerada relativamente homogênea em termos dos controles geológicos para a formação de acumulações de
petróleo e gás natural. (COBURN; YARUS, 2000; DOUST, 2010)
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O Capítulo 4 nesse ciclo apresenta uma análise do cenário atual do setor de petróleo e gás natural do país em função da intensificação nas
atividades exploratórias recentes. Os blocos a serem ofertados nas rodadas de licitação que acontecerão no final do ciclo 2017-2019 são
contextualizados em função do ZNMT. De forma similar são apresentadas as áreas já aprovadas pelo CNPE para as próximas rodadas até 2021
e apontadas perspectivas com a retomada periódica da oferta de áreas para exploração.
O Capítulo 5 contém as conclusões e indicações de melhoria na continuidade do trabalho voltado para o ZNMT.
O presente relatório apresenta ainda, além da bibliografia utilizada, dois capítulos de Anexos. O primeiro (Anexo A) contém a descrição da
BIZROG, com caracterização dos atributos pertencentes à base de dados georreferenciados que suporta a elaboração de todos os mapas
apresentados nos Capítulos 2 e 3. Já o segundo capítulo (Anexo B) apresenta os primeiros resultados do estudo iniciado recentemente na EPE
sobre a presença e efeitos de CO2 em campos produtores de algumas bacias sedimentares brasileiras.

9

1 METODOLOGIA
Neste capítulo são descritas as metodologias aplicadas no desenvolvimento deste estudo. São abordadas as duas perspectivas
utilizadas: geológica e econômica.

1.1 Metodologia para a Perspectiva Geológica
Para a avaliação geológica das bacias sedimentares brasileiras, utilizou-se o método da análise de plays exploratórios. Os conceitos
fundamentais envolvidos nessa abordagem são a seguir reapresentados, destacando-se play efetivo, expectativa de fluido predominante e
bacia efetiva.

1.1.1

Play Efetivo

Conceitualmente, o termo play efetivo compreende a parte de uma bacia sedimentar que apresenta controles geológicos análogos
para a formação e preservação de acumulações de hidrocarbonetos. Também chamado de play fairway1, um play efetivo é expresso como a
área obtida pela superposição das áreas favoráveis de ocorrência dos fatores que representam os controles geológicos2.
Nesse estudo, adotou-se uma abordagem metodológica segundo Hood et al. (2000), onde o play é o conceito geológico chave e o
Sistema de Informação Geográfica (SIG) é a ferramenta computacional. A Figura 1. 1 ilustra esquematicamente a junção espacial dos
componentes individuais do play, resultando no mapa de play efetivo, também denominado de “play summary map”: carga, reservatório e
trapa. Tais fatores do play efetivo são, assim, definidos:


Carga: considera a geração (quantidade e maturidade da matéria orgânica na rocha geradora), os caminhos, a frente de
migração e o sincronismo entre a migração de hidrocarbonetos e o reservatório em situação de trapa;



Reservatório: considera a ocorrência de condições geológicas para existência de reservatório com espessura e
permoporosidade favoráveis à formação de acumulações;



Trapa: considera a ocorrência de condições geológicas favoráveis para a retenção do petróleo ou gás natural migrado, a
existência e a eficiência de rochas selantes (ou capeadoras) sobrepostas ou laterais ao reservatório, a geometria da interface
reservatório - selante e a preservação do hidrocarboneto depois de acumulado até o tempo presente.

A análise de uma bacia sedimentar é um processo contínuo de interpretação geológica e, portanto, diferentes especialistas e
organizações podem estabelecer diferentes plays. Nesse estudo, os seguintes pontos são considerados básicos para a definição de plays3:
a) Concepção dos modelos de acumulação calcada nas jazidas descobertas na bacia ou em bacias geologicamente análogas.
Rigorosamente, a heterogeneidade da bacia deve ser representada na diversidade de plays e a homogeneidade deve ser
característica dentro de cada play. Entretanto, flexibilidade na concepção dos fatores pode eventualmente ser aceita no estudo,
como é o caso de mais de um gerador para um mesmo play, litologias diferentes de reservatório ou selantes;

1 Mudge

e Holdoway (2005) e Cooper, Ferster e Chameroy (2006).

2

Neste estudo, em algumas bacias, por escassez de dados que permitam delimitar a área favorável de ocorrência de um ou mais fatores geológicos, o mapa de um ou mais
plays pode ocupar praticamente toda a área sedimentar da bacia.
3

A depender da disponibilidade de dados e do conhecimento de uma bacia, os pontos básicos na definição de plays são abordados com mais ou menos critérios de coerência
(de ideias) e consistência (de dados). Os dados fundamentais de E&P considerados são do Banco de Dados de Exploração e Produção – BDEP, administrado pela ANP. O
conhecimento geológico concentra-se na equipe técnica de E&P da EPE, com significativa contribuição das equipes da ANP e MME/SPG/DEPG.
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b) Representação em seção geológica de cada fator (carga, reservatório e trapa) do modelo de cada play. Para o fator carga,
representam-se o gerador e os caminhos de migração; para trapa, o selante e o tipo (geometria) de trapeamento;
c) Mapeamento da(s) carga(s) para todos os possíveis plays/reservatórios da bacia, o que significa representar o(s) limite(s) da(s)
frente(s) de migração associada a cada rocha geradora. Nesse mapeamento, é destacada a “cozinha” que é limitada pela(s)
rocha(s) geradora(s) com matéria orgânica em quantidade, qualidade e maturidade adequadas para formação de acumulações de
petróleo e gás. Nesse sentido, incorpora-se o conceito de sistema petrolífero na definição dos plays;
d) Mapeamento de cada fator até o limite das possibilidades geológicas de ocorrência de acumulações que possam ser
economicamente aproveitáveis, ainda que não atualmente, num horizonte de longo prazo. Com o aumento de dados e
conhecimentos, em novos ciclos do estudo, cada limite pode ser alterado e reduzido, num processo de detalhamento.
Utilizando-se técnicas de geoprocessamento4, os segmentos de cada um dos fatores de play são avaliados qualitativamente quanto à
favorabilidade geológica. Classificando-se o play conforme seu status exploratório5, é atribuído um Grau de Chance (atributo correspondente
à “adequacy” definida em Hood et al., 2000) para cada segmento. Combinando-se os graus de chance dos três fatores, conforme esquema
mostrado na Figura 1. 1, avalia-se a Chance do Play que é uma medida probabilística de sucesso exploratório em escala de play. O
complemento desta chance é chamado de risco de play.

Figura 1. 1: Junção espacial dos mapas de cada componente do play efetivo.
Fonte: Modificado de Doust (2010) e Hood et al. (2000) com base em EPE (2007).

4

O sistema ArcGIS é o software padrão de sistema de informações geográficas na EPE. Para todos os mapas elaborados nesse trabalho foi usada a projeção policônica
utilizada oficialmente pelo IBGE nos mapas de escala de país (SIRGAS 2000).
5 De

acordo com EPE (2007), o status exploratório predominante de um play expressa a necessidade de redução de incertezas geológicas de caráter regional. Tal necessidade
é avaliada com base no número de acumulações descobertas, que expressam a existência de um sistema petrolífero ativo, e no significado das mesmas com relação à
extensão regional do play. Assim, os plays exploratórios são classificados, conforme seu status, em: estabelecido - situação em que já estejam confirmadas as condições
geológicas regionais necessárias e suficientes para existência de acumulações na área do play efetivo. Em princípio, plays com três ou mais descobertas são considerados
estabelecidos; imaturo - situação em que já foi confirmada a existência de até duas acumulações de hidrocarboneto no play; fronteira - situação em que nenhum tipo de
descoberta foi feita no play, nem mesmo subcomercial, mas apenas conceitualmente podem ser esperadas condições geológicas regionais para acumulações. No caso de
plays com área relativamente grande, mas ainda com significativa incerteza exploratória quanto à extensão regional das condições geológicas para existência de
acumulações, é requerida, nesse estudo, uma avaliação mais específica. O estabelecimento de conexões entre plays e descobertas comerciais resultou da análise das bacias
com foco nos reservatórios (e zonas produtoras) dos campos de petróleo e gás natural no Brasil conforme registros de reservas da ANP. Esta análise permitiu a
caracterização de outros plays, além da atualização da classificação do status exploratório dos plays já definidos no ciclo anterior do estudo.

11

Conforme a segmentação de cada um dos fatores de play, a combinação dos três mapas resulta no mapa de play efetivo segmentado
em subplays6. Cada subplay corresponde a uma área cujos fatores geológicos podem ser interpretados como análogos e, portanto, com
equivalente chance exploratória. Tal chance é avaliada pela probabilidade conjunta de sucesso para os fatores reservatório, carga e trapa,
assim expressando quantitativamente a expectativa geológica da existência de acumulações de petróleo ou gás natural. Embora rigorosas
avaliações econômicas não sejam o escopo deste estudo, está implícita neste Grau de Chance a expectativa de que as acumulações por
descobrir sejam de tamanho minimamente econômico.

1.1.2

Fluidos Predominantes Esperados nos Plays Efetivos

Em cada play efetivo, são geologicamente7 avaliadas as chances para gás natural não associado (complementares às chances para
petróleo), condicionadas à descoberta de jazidas de hidrocarboneto. Como resultado, a área do play pode ser segmentada em polígonos de
chances equivalentes que são classificados em termos do fluido predominante esperado, se petróleo, gás não associado, ou petróleo e gás não
associado, conforme as relações de chances indicadas na Tabela 1. 1. De modo semelhante, a qualidade do petróleo também é avaliada em
termos probabilísticos, como leve, mediano ou pesado.
Como no ciclo anterior, foi realizada análise de consistência estatística das classificações resultantes da avaliação geológica das
chances de fluidos nos plays, com base em analogias8, em registros volumétricos dos tipos de hidrocarboneto das jazidas dos campos
brasileiros e informações de áreas em avaliação9.

Tabela 1. 1: Fluido predominante esperado nos subplays em função da chance de gás não associado.

1.1.3

Chance de Gás Não Associado

Fluido Predominante Esperado

< 1/3

PETRÓLEO

1/3< x <2/3

PETRÓLEO E GÁS

> 2/3

GÁS

Bacia Efetiva

Bacia efetiva é a parte da bacia sedimentar com chances para a existência de acumulações de petróleo ou de gás natural. Fora dela,
considera-se que a prospectividade da área sedimentar é praticamente nula, conforme o conhecimento vigente na época da avaliação.
Adotam-se duas formas de representação em mapa: geográfica e probabilística.
A representação geográfica consiste na união das áreas dos plays efetivos da bacia, sem qualquer segmentação interna, para
evidenciar o contraste com a parte da bacia sedimentar sem expectativa de acumulações de hidrocarbonetos.
Na representação probabilística, para evidenciar a diversidade de expectativas quanto à existência de acumulações, a bacia efetiva é
segmentada conforme a superposição dos plays e subplays que a compõem, sendo que para cada segmento é atribuída uma chance em nível

6

Subplay significa o que também é chamado, em Cooper, Ferster e Chameroy (2006), por exemplo, de “common risk segment”.

7

Idealmente, a avaliação de uma região (bacia, play ou prospecto) em termos de fluido esperado deve envolver dados específicos (da região), estatísticas e modelagem de
bacias (aplicação de conceitos geoquímicos em análise de bacias com foco na geração de hidrocarbonetos).
8

No caso de plays (estabelecidos e imaturos) com dados de jazidas, de modo geral, não é necessária a aplicação de analogias geológicas, ao contrário de plays fronteira.

9

Ambos sob gestão da ANP.
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de bacia. Admitindo-se independência geológica entre os plays, a chance de existência de condições favoráveis para acumulações, em nível
regional de bacia, pode ser expressa pela seguinte função10, para cada segmento:

Chance BEfetiva = 1 – [(1 – Chance subplay1) (1 – Chance subplay2)…(1 – Chance subplayN)]
Para o mapeamento das expectativas de fluidos predominantes, no âmbito de bacia efetiva, combinam-se os fluidos esperados em
cada subplay classificado conforme abordagem do item 2.1.2. Tal combinação considera as intersecções (em prismas da bacia) de diversos
plays, de modo que casos onde não há dominância de propensões ou para petróleo ou para gás (não associado) são indicados como de
petróleo e gás.

1.2 Metodologia para a Perspectiva Econômica
Neste item estão descritas as abordagens utilizadas para representar a importância econômica de áreas do território nacional para o
setor produtivo de petróleo e gás natural. Seis argumentos são representados em mapas de Importância Petrolífera de Área (IPA), que
expressam diversos interesses do setor, principalmente para a atividade de E&P. O mapa síntese resultante da combinação desses argumentos
é denominado mapa de Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total).
Denomina-se FIMA (Função de Importância Multiargumentos de Área) a função que trata do conjunto de argumentos de cada área
do território nacional com a finalidade de embasar a atribuição de importância da mesma. O termo argumento é empregado genericamente
neste estudo com o significado de atributo ou critério. Desta forma, uma função multiargumentos pode ser considerada tanto uma função
multiatributos quanto multicriterial11. Para distinguir dos atributos da BIZROG, abordada no Anexo, os componentes da FIMA são chamados
de argumentos.
Assim, a importância petrolífera de uma determinada área equivale à aplicação, naquela área, da função de importância
multiargumentos definida da seguinte forma:

IPA  FIMA AREA 
Os seis argumentos de importância representados em mapa são: 1) Intensidade Explotatória12; 2) Atividade Exploratória13; 3)
Prospectividade14; 4) Evidência Direta de Hidrocarbonetos15; 5) Necessidade de Conhecimento16 e 6) Infraestrutura de Abastecimento17.
Estes argumentos foram escolhidos de modo a contemplar três tipos básicos de áreas que podem ter importância para o setor de
petróleo e gás: áreas com recursos descobertos; áreas com interesse predominante de recursos não descobertos e áreas de infraestrutura de
abastecimento de petróleo e gás (Tabela 1. 2). As informações que suportam os argumentos estão contidas na BIZROG (Anexo A).

10

A função de chance da bacia efetiva corresponde ao complemento da chance conjunta de insucesso dos plays componentes. A hipótese de independência na combinação
de chances de plays pode não ser aceitável, no caso, por exemplo, de um único gerador para vários plays fronteira. O Coordinating Committee for Coastal and Offshore
Geoscience Programme in East and Southeast Asia (CCOP, 2000) aborda em detalhes os diversos aspectos envolvidos em avaliação de risco exploratório.
11

Uma função multiatributos, ou multivariada, é aquela que relaciona uma variável dependente com vários atributos ou variáveis independentes. Uma função multicriterial é
aquela que possui mais de uma variável dependente ou critério de decisão.
12

Envolve a localização dos recursos descobertos (reservas e contingentes); tratado no item 1.2.1.

13

Envolve a localização dos blocos exploratórios; tratado no item 1.2.2.

14

Envolve a percepção de riscos exploratórios e volumes para novas descobertas; tratado no item 1.2.3.

15

Envolve a localização da presença confirmada de petróleo ou gás natural; tratado no item 1.2.4.

16

Envolve a carência de informações exploratórias nas bacias sedimentares; tratado no item 1.2.5.

17

Envolve a localização de instalações para escoamento, processamento e armazenamento de petróleo e gás natural; tratado no item 1.2.6.
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No caso de alguns argumentos (Intensidade Explotatória, Prospectividade e Necessidade de Conhecimento) foram utilizados
subargumentos para compor o argumento final e, nesses casos, também foi aplicada a metodologia da FIMA.
Os seis argumentos escolhidos não são totalmente independentes, isto é, há alguma correlação, ou redundância, entre eles.
Entretanto, esse aspecto dificilmente é evitado em complexos problemas multivariados como o enfrentado nesse estudo e, além disso, não se
espera que ele possa conduzir a conclusões equivocadas, mas levar algumas áreas a uma realçada importância relativa.

Tabela 1. 2: Áreas e argumentos de importância
Característica predominante de área

Argumentos

Recursos descobertos

Intensidade Explotatória

Recursos não descobertos

Atividade Exploratória
Prospectividade
Evidência Direta de Hidrocarbonetos
Necessidade de Conhecimento

Infraestrutura de abastecimento

Infraestrutura de Abastecimento

Na aplicação da metodologia da FIMA, há três etapas até a obtenção dos mapas de IPA, em ordem crescente de subjetividade e,
portanto, de dependência de avaliação em grupo para maior representatividade:


Mensuração. Cada argumento possui um contexto e uma medida representativa.



Padronização. Todos os argumentos possuem a mesma base de medida, de modo a permitir operações entre eles. O conceito
que suporta essa padronização é o da importância relativa de uma área para o setor produtivo de petróleo e gás natural. A
escala de medida estabelecida como padrão foi a de números inteiros variando de 1 a 9, sendo o valor 1 indicativo de áreas
com importância relativa menor e o valor 9 de áreas com a maior importância para o setor.



Ponderação. Posterior à padronização, a última etapa para a obtenção do mapa de IPA Total consiste no estabelecimento dos
pesos relativos para cada argumento, de modo a satisfazer a seguinte expressão da FIMA, aplicada a uma área elementar
componente de qualquer área do território nacional:
6

IPA xy    Ai xy   Pi , onde:
i 1

 xy : área elementar de aplicação, correspondente a um pixel de 1 km²;
 Ai xy  : valor padronizado do i-ésimo argumento em xy;
6

 Pi : peso relativo do i-ésimo argumento, tal que

 P  1,0 .
i 1

i

A depender do argumento de IPA, subargumentos podem ser definidos, mensurados, padronizados e ponderados pela mesma função
FIMA.

1.2.1

Intensidade Explotatória
O argumento Intensidade Explotatória é composto por dois subargumentos que são combinados pela função FIMA.

O primeiro subargumento tem sentido espacial e representa a importância da distância de um dado ponto (xy) da bacia sedimentar a
uma descoberta de petróleo ou gás natural, em avaliação ou comercial (campo). Foi atribuída maior importância às áreas mais próximas das
descobertas e menor importância às áreas distantes, tanto do ponto de vista operacional quanto geológico.
14

O segundo subargumento tratado na definição da Intensidade Explotatória está vinculado à dimensão volumétrica dos recursos
descobertos de petróleo e gás das bacias sedimentares. Neste caso, quanto maior o volume descoberto em uma bacia, maior a sua
importância.
Assim, para conjugar esses dois subargumentos, espacial e volumétrico, foram estabelecidas as seguintes abordagens para as etapas
de mensuração, padronização e ponderação.
Para o subargumento espacial (1):


Mensuração (1): Para todo o ponto (xy) de uma bacia sedimentar18, mede-se a distância (km) ao lado do polígono da
descoberta (área em avaliação ou campo) de petróleo ou gás natural mais próxima na área formada pela bacia e pela(s)
bacia(s) adjacente(s) na mesma situação (terra ou mar). Para obter-se uma medida relativa, divide-se essa distância pela raiz
quadrada da área da bacia que contém o ponto (xy).

A medida de distância relativa utilizada neste e em outros argumentos visa facilitar a comparação das distâncias, de forma
padronizada, em bacias de características dimensionais muito distintas. Uma mesma distância absoluta pode ser considerada tanto
curta, para uma bacia de grandes dimensões, como longa para bacias de tamanho reduzido.


Padronização (1): O conjunto de medidas de distâncias relativas de todas as bacias foi classificado em oito classes (1 a 8),
ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. Tal classificação foi aplicada para cada bacia, sendo a
importância de valor 9 atribuída aos polígonos com descobertas (em avaliação ou campo).

Para o subargumento volumétrico (2):


Mensuração (2): Consideram-se os volumes de Recursos Descobertos (RD) em áreas contratadas para atividades de E&P de
cada uma das bacias sedimentares, com base nas informações e definições utilizadas para elaboração de planos de energia do
MME.



Padronização (2): Os volumes de RD agregados por bacia sedimentar foram tabulados, ordenados e classificados de 1 a 9,
conforme a Tabela 1. 3.

Tabela 1. 3: Classificação do volume de Recursos Descobertos (RD) por bacia.
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Volume (MM boe)

Classe

0 – 100

1

100 – 500

2

500 – 3.000

3

3.000 – 7.000

4

7.000 – 11.000

5

11.000 – 15.000

6

15.000 – 20.000

7

20.000 – 30.000

8

30.000 – 50.000

9

Ponderação: Para a composição do mapa de IPA de Intensidade Explotatória utilizou-se o peso de 0,50 (50%) para cada um
dos dois subargumentos abordados acima (1 e 2).

Situações de terra ou de mar são tratadas separadamente. Também são consideradas as bacias sedimentares fora do território nacional e adjacentes às bacias brasileiras.
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1.2.2

Atividade Exploratória

Atividade Exploratória é o argumento da importância das áreas contratadas pela União para atividades de E&P que ainda estão na
fase exploratória, sendo representado pela distância de blocos exploratórios19 a todo e qualquer ponto de uma bacia. As áreas mais próximas
de blocos exploratórios foram consideradas mais atrativas do que áreas mais distantes, tanto do ponto de vista operacional (movimentação de
pessoas, materiais, equipamentos e instalações) quanto geológico. Para a composição do IPA deste argumento adotou-se:

1.2.3



Mensuração: Para todo o ponto (xy) de uma bacia sedimentar, mede-se a distância (km) ao lado do polígono de bloco
exploratório mais próximo na área formada pela bacia e pela(s) bacia(s) adjacente(s) na mesma situação (terra ou mar). Para
obter-se uma medida relativa, divide-se essa distância pela raiz quadrada da área da bacia que contém o ponto (xy). A
motivação para esse procedimento já foi explicada anteriormente (item 1.2.1).



Padronização: O conjunto de medidas de distâncias relativas de todas as bacias foi classificado em oito classes (1 a 8),
ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. Tal classificação foi aplicada para cada bacia, sendo a
importância de valor 9 atribuída aos polígonos de blocos em atividade.

Prospectividade

O argumento de Prospectividade refere-se ao potencial petrolífero das áreas de uma bacia sedimentar e é representado, neste estudo,
por dois subargumentos que são combinados pela função FIMA.
O primeiro subargumento refere-se ao risco exploratório na perfuração de poços pioneiros. Assim, quanto maior o risco, ceteris
paribus, menor a importância da área, ou dito de modo complementar, quanto maior a chance de sucesso exploratório de uma área, maior
sua importância.
O segundo subargumento na definição da Prospectividade está vinculado à dimensão volumétrica dos recursos não descobertos
(potencial) de petróleo e gás natural das bacias sedimentares. Neste caso, quanto maior a medida volumétrica do potencial petrolífero em
uma bacia, maior a sua importância.
Assim, para conjugar esses dois subargumentos, risco exploratório e volumétrico, foram estabelecidas as seguintes abordagens para
as etapas de mensuração, padronização e ponderação.
Para o subargumento de risco exploratório (1):


Mensuração (1): Estima-se a chance de sucesso exploratório (CSE) de uma área para perfuração de poços pioneiros visando
descobertas comerciais, conforme a seguinte fórmula, que combina as escalas regional (play) e local (prospecto) na avaliação
de risco. A chance na escala local é avaliada sob a hipótese de que, em escala regional, todas as condições geológicas são
satisfeitas, por meio de uma Probabilidade Condicional de Sucesso (PCS). Nas bacias produtoras, um índice de sucesso
exploratório, obtido de histórico recente, foi utilizado para estimar essa probabilidade. Para as bacias não produtoras, a PCS
foi estimada por analogia geológica com as bacias produtoras, transferindo-se delas os índices de sucesso mais
conservadores, para minimizar a possibilidade de inconsistências entre bacias nos mapas de Prospectividade:

CSE = ChanceBEfetiva x PCS
O risco exploratório pode ser estimado pelo complemento (1 – CSE) da chance de sucesso exploratório. A chance de bacia
efetiva (BEfetiva), que responde pela escala regional, é avaliada para cada segmento obtido pela intersecção de plays,
conforme abordado no item 0.

19

Foram considerados os blocos exploratórios sob contrato até a data de referência deste estudo que é 30 de abril de 2019.
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Padronização (1): O logaritmo do intervalo de valores encontrados para a CSE, calculada conforme descrito acima, foi
classificado de 1 a 9, sendo os maiores valores de CSE atribuídos às classes mais altas.

Para o subargumento volumétrico (2):


1.2.4

Mensuração (2): Consideram-se os volumes de Recursos Não Descobertos (RND) como foco de medida, em termos de um
teor de hidrocarbonetos definido como o volume de petróleo e gás por km² de área efetiva de bacia. Os teores são medidos
conforme os seguintes passos:
o

Elaboração de shape de prospectos mapeados e postulados, sendo um dos atributos a estimativa da área da possível
jazida20.

o

Estabelecimento de relações estatísticas entre áreas e volumes de jazidas geologicamente análogas (mesmos plays,
principalmente).

o

Aplicação das relações estatísticas entre áreas e volumes aos prospectos mapeados e postulados.

o

Consolidação dos volumes estimados dos prospectos para todos os plays, tanto em áreas contratadas quanto não
contratadas pela União para atividades de E&P, em cada uma das bacias sedimentares analisadas.

o

Estimativa dos teores de hidrocarbonetos (volumes consolidados) por km² das áreas efetivas das bacias.



Padronização (2): Os (logaritmos dos) teores de hidrocarbonetos em todas as bacias analisadas são ordenados e classificados
de 1 a 9.



Ponderação: Para a composição do mapa de IPA de Prospectividade utilizou-se o peso de 0,50 (50%) para cada um dos dois
subargumentos abordados acima (1 e 2).

Evidência Direta de Hidrocarbonetos (HC)

O argumento de Evidência Direta de Hidrocarbonetos representa a ideia de que áreas fora de acumulações de petróleo ou gás natural
em avaliação exploratória ou já comerciais (campos) que sejam próximas à ocorrência de indícios ou confirmações da presença de
hidrocarbonetos são mais importantes que as áreas mais distantes, na razão direta dessa proximidade 21. Ou seja, quanto menor essa distância,
maior a importância da área. Analogamente ao que já havia sido considerado no ciclo anterior do ZNMT para os argumentos de Intensidade
Explotatória e Atividade Exploratória, também nesse argumento amplia-se o conjunto de contexto de distância para a bacia e sua(s)
adjacente(s) na mesma situação (terra ou mar).
Essas evidências diretas da presença de hidrocarbonetos foram classificadas em dois grupos distintos: 1) evidências em poços
perfurados; e, 2) evidências de exsudações (seeps) ou de resultados positivos de análise geoquímica de superfície22, indicando presença de
HC de origem termogênica. Vale ressaltar, no entanto, que um poço seco sem indícios não necessariamente condena toda a coluna
estratigráfica ou sua vizinhança.


Mensuração: A influência das evidências de hidrocarbonetos se estende por toda a área da bacia sedimentar e sua(s)
adjacente(s). Para todo o ponto (xy) mede-se a distância (km) ao poço (evidências do Grupo 1), fora de área em avaliação

20

De acordo com o conceito visibilidade, os prospectos podem ser classificados em: identificados (quando bem definidos a partir da integração e interpretação de dados
exploratórios); indicados (prospectos com fraca ou moderada definição; leads); ou postulados (prospectos presumidos apenas por analogia geológica, por falta de dados ou
trabalhos adicionais de interpretação exploratória). Tanto os prospectos identificados quanto os indicados possuem elementos geológicos que sustentam sua localização em
mapa sem a necessidade de analogia; são prospectos mapeados.
21

Admite-se que as evidências de HC nos poços dentro de polígonos de áreas em avaliação exploratória ou de campos foram confirmadas pelas próprias acumulações que
caracterizam tais áreas.
22

Estão incluídas neste argumento as informações das tabelas de exsudações de hidrocarbonetos disponíveis na presente versão da BIZROG-E&P, para as Bacias de Pelotas
e Parecis, bem como resultados de análises geoquímicas para as Bacias de Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Parnaíba e Acre-Madre de Dios.
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exploratória ou campo, mais próximo da mesma bacia ou na(s) sua(s) adjacente(s), cujo resultado tenha indícios ou
confirmação de presença de hidrocarbonetos. De forma similar, para todo ponto (xy) mede-se a distância (km) à exsudação
mais próxima da mesma bacia ou na(s) sua(s) adjacente(s), ou ao ponto com resultado de geoquímica positivo (evidências do
Grupo 2).
Considera-se que a influência dos resultados dos poços é maior do que a das exsudações ou aos resultados de geoquímica de
superfície. Por isso, optou-se por utilizar amplificadores para as distâncias medidas do Grupo 2, no sentido de representar tal
influência relativa diferenciada23. No caso de bacias com evidências dos dois grupos, a distância atribuída ao ponto (xy) é a que for
menor entre a medida para o Grupo 1 e a ampliada do Grupo 2. Para obter-se uma medida de distância relativa, para efeito de IPA,
divide-se a distância atribuída ao ponto (xy) pela raiz quadrada da área da bacia. A motivação para esse procedimento foi explicada
anteriormente (item 1.2.1).


1.2.5

Padronização: O conjunto de medidas de distâncias relativas de todas as bacias foi classificado em nove classes (1 a 9),
ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. Tal classificação foi aplicada para cada bacia.

Necessidade de Conhecimento das Bacias Sedimentares

O grau de incerteza na avaliação dos fatores geológicos regionais que controlam a formação de recursos de petróleo ou gás natural
em uma bacia sedimentar é um argumento de importância, chamado de Necessidade de Conhecimento, no sentido de indicar a necessidade
de aquisição, processamento e/ou interpretação adicional de dados. Neste caso, foram considerados dois subargumentos para obtenção do
mapa de IPA, combinados por meio da metodologia da FIMA: 1) status exploratório dos plays analisados na bacia e 2) disponibilidade de
dados sobre a bacia24.
Conforme o subargumento do status exploratório, quanto maior a incerteza geológica na análise de uma bacia sedimentar em plays,
maior a necessidade de conhecimento em nível regional, de bacia, de sistema petrolífero, de play ou subplay, para eliminação das dúvidas
geológicas. Abordados no início deste capítulo, no item de play efetivo, os status exploratórios são: fronteira, imaturo e estabelecido.
Conforme o subargumento da disponibilidade de dados, quanto menor o acervo de dados geológicos e geofísicos levantados numa
bacia sedimentar, maior a necessidade de conhecimento. Os dados considerados são a área dos levantamentos gravimétricos,
magnetométricos e eletromagnéticos, a quilometragem de linhas sísmicas 2D, a área de levantamentos sísmicos 3D, e o número de poços
exploratórios25.
Para a mensuração e padronização do primeiro subargumento, o status exploratório dos plays, atribuiu-se valor (1 a 9), conforme o
status e a chance do play na Tabela 1. 4, para cada play efetivo interceptado por uma vertical passando por cada ponto (xy) da bacia efetiva.
O valor final atribuído ao ponto (xy) da bacia efetiva é a média dos valores atribuídos aos plays interceptados.

23

A distância medida ampliada para evidências do Grupo 2 é usada apenas para efeito de comparação com a distância medida para evidências do Grupo 1, na seguinte
proporção: se a distância do ponto xy à evidência do Grupo 1 for menor que 9 vezes a distância desse mesmo ponto à evidência do Grupo 2 o valor atribuído ao ponto é a
distância medida à evidência do Grupo 1. Caso contrário, o valor atribuído ao ponto é aquele igual à distância medida à evidência do Grupo 2, sem a amplificação
(D1≤9xD2 D=D1; D1>9xD2  D=D2).
24

Onde há estudo de bacia efetiva (considerando a unidade bacia/situação), aplica-se a FIMA com os dois subargumentos; onde somente há o argumento da disponibilidade
de dados, aplica-se somente este, sem ponderação.
25

O subargumento de disponibilidade de dados foi desenvolvido a partir de documento que expressa a visão da ANP do grau de necessidade de aquisição de dados em áreas
das bacias sedimentares brasileiras, no âmbito dos trabalhos integrados entre a EPE, ANP e MME/SPG/DEPG em 2019 (ANP, 2019i).
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Tabela 1. 4: Atribuição de valores de conhecimento para os plays
Status do play

Chance do play ==> valor atribuído

fronteira

> 50% ==> 7

30% a 50% ==> 8

< 30% ==> 9

imaturo

> 70% ==> 4

40% a 70% ==> 5

< 40% ==> 6

estabelecido

> 80% ==> 1

60% a 80% ==> 2

< 60% ==> 3

Para a mensuração e padronização do segundo subargumento, da disponibilidade de dados, utilizaram-se os tipos e quantidades de
dados disponíveis no Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), o banco de dados georreferenciados das bacias sedimentares
brasileiras, administrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Conforme a Tabela 1. 5, para os
diversos tipos de dados foram calculadas densidades (quantidade de dados por km²) que, padronizadas e ponderadas por pesos diferenciados,
permitiram relativizar as áreas das bacias sedimentares em termos da disponibilidade de dados. As densidades calculadas foram divididas
pela maior densidade encontrada obtendo-se densidades relativas variando de 0 a 1. No caso de poços, a densidade relativa foi exponenciada,
de modo a representar a ideia de valor superior dos poços diante dos dados geofísicos, no que se refere a atributos fundamentais de rocha e
fluido. O inverso do somatório ponderado das densidades relativas de todos os dados, para cada bacia, permite classificar as áreas de todas as
bacias sedimentares na escala de 1 a 9, conforme a padronização dos demais argumentos de IPA.

Tabela 1. 5: Tipos de dados e pesos das densidades
Tipo de dado

Peso

Área de levantamentos gravimétricos

1

Área de levantamento magnetométricos

1

Área de levantamentos eletromagnéticos

1

Quilometragem de linhas sísmicas 2D

2

Área de levantamentos sísmicos 3D

2

Número de poços exploratórios

Exponencial

Na composição final do argumento Necessidade de Conhecimento nas áreas externas às bacias efetivas foi considerado apenas o
subargumento da disponibilidade de dados. Nas áreas de bacia efetiva aplicou-se a metodologia da FIMA, com o peso de 0,5 (50%) para
cada um dos dois subargumentos considerados.

1.2.6

Infraestrutura de Abastecimento

O argumento da Infraestrutura de Abastecimento representa a importância, operacional e econômica, atribuída às áreas mais
próximas de instalações que possibilitem o aproveitamento da produção de petróleo e gás natural pela sociedade, em comparação com
aquelas mais longínquas, considerando-se inclusive as planejadas e em construção26. Do ponto de vista econômico, esse argumento de
importância está atrelado à tendência de melhor aproveitamento econômico de um campo de petróleo ou gás natural, descoberto ou não, que
esteja mais próximo de infraestrutura do que aquele mais distante. Assim como no ciclo anterior de estudo do ZNMT, elementos do sistema
elétrico foram incluídos nesse argumento, tendo em vista a possibilidade do aproveitamento do gás natural pela instalação de usinas
termelétricas (UTE) e interconexão destas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

26

Neste estudo, as atividades da indústria do petróleo - incluindo o gás conforme a Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997 (BRASIL, 1997) -, que não as de upstream (E&P),
especialmente as de midstream e downstream, são consideradas como a parte fundamental da infraestrutura de abastecimento do país em derivados de petróleo e gás natural.
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Na elaboração do mapa de importância desse argumento, as instalações de infraestrutura foram classificadas em três categorias:
dutos, unidades de processamento e linhas de transmissão. Cada categoria foi abordada de acordo com o status de realização, de
planejamento até a efetiva conclusão da construção. A Mensuração e a Padronização do argumento foram então analisadas, para cada grupo
de instalações com mesma categoria e status, conforme a Tabela 1. 6 e descrição a seguir.


Mensuração: A partir do centro de cada instalação de infraestrutura foi definida uma faixa (buffer) de influência principal
(máxima), cujo raio depende da categoria e do status da instalação:
o

Dutos e Unidades de Processamento: 2,5 km para infraestrutura instalada ou em construção e 10 km para
planejada27. Esta faixa de influência principal foi considerada tanto dentro como fora da área das bacias
sedimentares.

o

Linhas de Transmissão: 1 km para linha de transmissão instalada ou em construção e 3 km para planejada. Neste
caso, a faixa de influência principal somente foi considerada dentro das bacias sedimentares.

Adicionalmente, para cada ponto (xy) de uma bacia sedimentar, mediu-se a distância (km) à faixa de influência principal
da instalação de infraestrutura de abastecimento mais próxima, mesmo que esta esteja fora da bacia. Nesse caso, foi
mantida a distância absoluta como medida do argumento, uma vez que ela preserva melhor os aspectos econômicos de
projetos de E&P, especialmente aqueles localizados em terra. Entretanto, tal medida foi limitada a valores que variam,
conforme o grupo da instalação, por ser considerado que além dessas distâncias, já não valeria o argumento de
importância de infraestrutura.


Padronização: O intervalo de distâncias absolutas dentro das bacias sedimentares, para cada grupo, foi estabelecido como
sendo: dutos instalados ou em construção, 250 km; dutos planejados, 100 km; unidades de processamento instaladas ou em
construção, 50 km; unidades de processamento planejadas, 20 km; linhas de transmissão instaladas, 24 km; e, linhas de
transmissão planejadas, 8 km28. Esses intervalos foram classificados de 1 a 8, ficando as menores distâncias nas classes dos
maiores valores. A importância de valor 9 foi atribuída à faixa de influência principal (descrita acima). Fora de bacia
sedimentar, somente a classe de valor 9 foi atribuída à faixa de influência principal, para o caso dos dutos e unidades de
processamento.

A composição final do IPA desse argumento considerou, após a padronização, o valor máximo atribuído a cada ponto (xy) dentro das
bacias sedimentares, dentre os valores possíveis para os grupos.

27

Instalações ainda em fase de planejamento podem ter localização alterada na fase de execução, razão de se estabelecer maior faixa de influência principal (máxima). Essa
abordagem faz com que um ponto (xy) localizado na faixa de distância entre 2,5 km e 10 km de um duto ou unidade de processamento em planejamento tenha uma
importância maior do que se estivesse à mesma distância de uma instalação existente ou em construção.
28

Tais intervalos são escolhidos de modo a representar a percepção dos limites da zona de influência das instalações. No caso dos dutos existentes/construção considerou-se
a maior distância no país de um campo (reserva) até o duto mais próximo.
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Tabela 1. 6: Parâmetros para Mensuração e Padronização do argumento Infraestrutura de Abastecimento.
Bacia Sedimentar
Categoria

Unidades de Processo
(Refinarias, Centrais
Petroquímicas, UPGN,
terminais, UTE GN)

Área de Influência

Status

Instalados ou em Construção
Em Planejamento (estudos/projetos)

Dutos

Projetos
Em Planejamento
Estudos

IPA

2,5

9

50

8 faixas de 6,25km

20

8 faixas de 2,5km

10

8 faixas de 31,25km

100

8 faixas de 12,5km

10

Linhas de Transmissão
Em Planejamento

8->1
9

8 faixas de 5km

8->1
9

8 faixas de 3km
3

8

8->1
9

10

24

8->1
9

250

40

8->1
9

1

Instaladas

Buffer

Distância (km)

2,5

Instalados ou em Construção

1.2.7

Embasamento

8->1
9

8 faixas de 1km

8->1

Distância
(km)

IPA

2,5

9

10

9

2,5

9

10

9

10

9

-

0

-

0

IPA Total

Conforme a função FIMA abordada no item 1.1, a combinação dos seis argumentos descritos anteriormente resulta no mapa de
Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total) que sintetiza todos os argumentos num único mapa. Para esse efeito, com base nas
preferências e discussões do grupo envolvido no estudo, foram atribuídos os seguintes pesos para cada um dos argumentos conforme
mostrado na Tabela 1. 7.

Tabela 1. 7: Distribuição de pesos dos argumentos para IPA Total
Intensidade Explotatória

0,35

Atividade Exploratória

0,20

Prospectividade

0,20

Evidência Direta de Hidrocarbonetos

0,15

Necessidade de Conhecimento

0,05

Infraestrutura de Abastecimento

0,05
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2 BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS
O enfoque deste capítulo é a apresentação da revisão da base de informações geológicas e de E&P relativas aos recursos de petróleo e
gás natural das bacias sedimentares brasileiras1 para o ciclo 2017-2019 do ZNMT2. Tal base constitui-se em elemento fundamental para as
projeções de produção de petróleo e gás natural no longo prazo, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE) e do Plano Decenal de
Expansão de Energia (PDE).
Os nomes de cada bacia sedimentar brasileira, acompanhados da situação geográfica (terra ou mar), da área (sedimentar e efetiva3) e
da maturidade exploratória4, são listados na Tabela 2. 1. Nessa lista5 há 68 bacias qualificadas em terrestres (53) e marítimas (15).
Desconsiderando-se bacias relativamente muito pequenas6, há 52 bacias sedimentares, sendo que 40 foram analisadas nesse estudo segundo a
abordagem de plays efetivos7. Entre essas bacias, encontram-se as 21 bacias, em terra e mar, que possuem descobertas de acumulações de
petróleo e gás natural.
A primeira (e maior) parte deste capítulo apresenta cada bacia analisada no estudo, em ordem alfabética, tanto de modo sintético
(agregado) quanto detalhado pelos plays identificados. A segunda parte trata de uma síntese de todos os plays, convencionais e não
convencionais. Para os convencionais, é apresentada a união dos plays efetivos identificados em diferentes bacias, geologicamente análogos
entre si com relação à idade dos reservatórios e ao contexto de evolução geológica da bacia, nos chamados superplays; de modo semelhante,
os plays não convencionais indicados em diferentes bacias são unidos e apresentados conforme o tipo de recurso.
Na referida parte de análise das bacias sedimentares, são consideradas em tabelas e mapas as seguintes informações:
 Síntese da Bacia:
a) Informações geológicas relevantes: situação geográfica (terra e/ou mar); áreas sedimentar e efetiva; maturidade exploratória; sistema
petrolífero principal; nomes dos plays exploratórios identificados no estudo e seus respectivos reservatórios principais; e, os tipos de
recursos não convencionais, caso ocorram na bacia8;

1

Embora no conceito de bacia sedimentar não exista implicação quanto à existência de recursos de petróleo e gás, neste ciclo de estudo todas as bacias sedimentares brasileiras
são consideradas como de interesse para a exploração e produção de petróleo e gás natural, no presente ou no futuro, em conformidade com a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, que define bacia sedimentar como uma “depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, associados
ou não”. O argumento de Necessidade de Conhecimento, cujo mapa de IPA (Importância Petrolífera de Área) é apresentado Capítulo 3, expressa essa definição.
2

Em termos de Sistema de Informação Geográfica (SIG), os atributos que compõem a Base de Informações do Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás (BIZROG)
são abordados no Anexo.
3

Área efetiva da bacia é aquela que apresenta interesse para a exploração e produção de hidrocarbonetos convencionais, de acordo com os plays efetivos.

4A

classificação adotada para as bacias sedimentares em função da maturidade exploratória decorre do Art. 2º da Resolução CNPE nº 2, de 25 de junho de 2007 (BRASIL,
2007), onde são definidas áreas em Bacias de Novas Fronteiras Tecnológicas e do Conhecimento, áreas em Bacias Maduras, e áreas em Bacias de Elevado Potencial de
Descobertas.
5

A lista de nomes e a localização das bacias sedimentares estão originalmente baseadas no shape de bacias disponibilizado pelo MME em 2011. Entretanto, para este estudo,
embora com reconhecidas diferenças geológicas, os seguintes pares de bacias contíguas foram considerados de modo unificado: Espírito Santo e Mucuri; Camamu e Almada;
e Acre e Madre de Dios. As bacias de São Luís e Bragança-Vizeu foram consideradas em separado. Da mesma forma, a Bacia do Recôncavo foi novamente considerada em
situação terrestre (incorporando a parte que está sob a Baía de Todos os Santos).6 Adotou-se o limite de aproximadamente 1.000 km² de área de bacia sedimentar para, abaixo
dele, considerar uma bacia muito pequena e, portanto, pouco promissora em termos de recursos de petróleo e gás. A área total coberta pelas bacias muito pequenas é de
aproximadamente 6.000 km², todas (16) terrestres e localizadas no nordeste (em Ceará, Pernambuco e Piauí) e nas regiões sul (Paraná) e sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro).
6

Adotou-se o limite de aproximadamente 1.000 km² de área de bacia sedimentar para, abaixo dele, considerar uma bacia muito pequena e, portanto, pouco promissora em
termos de recursos de petróleo e gás. A área total coberta pelas bacias muito pequenas é de aproximadamente 6.000 km², todas (16) terrestres e localizadas no nordeste (em
Ceará, Pernambuco e Piauí) e nas regiões sul (Paraná) e sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro).
7

A metodologia de análise das bacias em plays, exposta no capítulo anterior, consiste basicamente em caracterizar áreas geologicamente análogas para a formação e
preservação de acumulações de petróleo e gás natural. A escassez de informações e conhecimentos foi a principal razão para que algumas bacias não fossem analisadas por
essa abordagem.
8

Os principais reservatórios de cada play convencional e os depósitos de recursos não convencionais são nomeados segundo a litologia, o contexto deposicional e a idade.
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b) Mapa da bacia efetiva para os plays de recursos convencionais9 - abordagem de representação geográfica;
c) Carta estratigráfica, com identificação do gerador do sistema petrolífero principal, dos plays exploratórios convencionais e não
convencionais;
d) Seção geológica típica, com a identificação do gerador do sistema petrolífero principal, dos plays exploratórios convencionais e não
convencionais;
e) Mapa e tabela das principais atividades relacionadas à exploração e produção do setor de petróleo e gás natural, abrangendo: poços
pioneiros10 (quantidade, profundidade máxima perfurada, maior lâmina d’água e índice de sucesso geológico dos poços pioneiros
perfurados); campos (quantidade classificada conforme o tipo de fluido predominante: petróleo, gás natural não associado, ou ambos11);
descobertas em avaliação12; primeira e última descoberta comercial na bacia13; e a produção acumulada por tipo de fluido;
f) Mapas da infraestrutura de abastecimento, com informação de refinarias, terminais, Unidades de Processamento de Gás Natural
(UPGNs), dutos e elementos relativos ao sistema elétrico nacional (linhas de transmissão14) com importância para a bacia15.

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios16:
a) Tabela síntese dos plays identificados na bacia, apresentados do mais novo reservatório ao mais antigo, com nome, status exploratório
e indicação do superplay à qual pertence;
b) Mapa da bacia efetiva para os plays de recursos convencionais – abordagem de representação probabilística: apresentação da bacia
efetiva segmentada em função de menor a maior chance de descoberta de hidrocarbonetos, conforme avaliação de cada play;
c) Mapa de cada play efetivo, segmentado em subplays com suas respectivas chances de descoberta de hidrocarbonetos;
d) Tabela de atributos de cada play, com informações de carga17, reservatório18 e trapa;
e) Mapa de tipo de fluido predominante19 esperado em cada play: petróleo, gás natural (não associado), e petróleo e gás (não associado);
f) No caso de a bacia conter recursos não convencionais, cada play é apresentado por tipo de recurso, com mapa de possível ocorrência
e tabela de atributos.

9

Para o caso das bacias de São Francisco e Parecis, os mapas de bacia efetiva referem-se exclusivamente aos recursos não convencionais.
Poços classificados, conforme ANP, como 5 (jazida mais rasa) e 6 (jazida mais profunda) foram incluídos junto com os dos tipos 1 (pioneiro típico) e 4 (pioneiro adjacente).
11 Classificação de acordo com a relação volumétrica entre petróleo e gás das jazidas de cada campo.
12 Uma área com descoberta em avaliação pode compreender mais de um bloco exploratório, parte de bloco exploratório ou coincidir com blocos exploratórios segmentados
originalmente.
13 Considera-se a data de conclusão do poço descobridor como a data da descoberta comercial.
14 As feições que representam as linhas de transmissão do sistema elétrico nacional, por questões de sigilo, não compõem a BIZROG; apenas foram usadas na elaboração dos
mapas de infraestrutura de cada bacia sedimentar e no mapa de IPA Infraestrutura de Abastecimento.
15 Devido à data de referência para elaboração dos mapas do relatório, não foram consideradas as sugestões apresentadas no Plano Indicativo de Gasodutos (PIG), lançado
pela EPE, em outubro de 2019. O PIG encontra-se disponível em: http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao415/PIG%20-%20Plano%20Indicativo%20de%20Gasodutos%20de%20Transporte_EPE2019.pdf.
16 Nesse item são destacadas as principais alterações em relação ao ciclo anterior: modificações dos mesmos plays anteriores; desagregações de plays; agrupamento de plays
e definição de novos plays.
17 Embora o atributo de migração faça parte do fator carga, ele não integra explicitamente a BIZROG, neste estudo. Entretanto, tal atributo está incluído nas tabelas de
atributos de cada play apresentadas neste capítulo.
18 Nessa versão do estudo, quando houve informação disponível, a profundidade média dos reservatórios foi estimada considerando-se o shape de poços exploratórios com
acesso público no site do BDEP. Nele, constam relevantes informações do nível litoestratigráfico (Grupo, Formação ou Membro) atingido na profundidade final do poço.
19 O fluido predominante esperado pode não corresponder ao tipo de fluido observado nas jazidas, em caso de número relativamente pequeno de descobertas no play.
10
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Tabela 2. 1: Bacias sedimentares brasileiras.

Situação Geográfica
terra

Nome da Bacia
Acre-Madre de Dios

Área Sedimentar (km²)
155.085

Área Efetiva (km²)
155.085

296

-

8.090

5.808

Maturidade Exploratória
Nova Fronteira

terra

Afogados de Ingazeira*

Nova Fronteira

terra

Alagoas

terra

Alto Tapajós**

85.058

-

Nova Fronteira

terra

Amazonas

624.334

391.387

Nova Fronteira

terra

Araripe**

11.418

-

Nova Fronteira

terra

Bananal**

104.009

-

Nova Fronteira

Madura

mar

Barreirinhas

91.562

51.648

Nova Fronteira

terra

Barreirinhas

10.248

7.628

Nova Fronteira

terra

Betânia*

270

-

Nova Fronteira

terra

Bragança-Vizeu

8.028

4.620

Nova Fronteira

terra

Bom Nome*

19

-

Nova Fronteira

mar

Camamu-Almada

87.463

32.864

Nova Fronteira

terra

Camamu-Almada

2.737

2.571

Nova Fronteira

mar

Campos

173.331

159.513

terra

Campos**

terra

Ceará**

mar

Ceará

terra

Cedro*

mar

Cumuruxatiba

terra

Cumuruxatiba**

terra

Curitiba*

mar

Espírito Santo-Mucuri

terra

Espírito Santo-Mucuri

mar

Foz do Amazonas

terra

Foz do Amazonas**

terra

Icó*

terra
terra
terra

Itaboraí*

mar

Jacuípe

terra

Jatobá

mar

Jequitinhonha

terra

Jequitinhonha

terra

Lençóis**

terra

Lima Campos*

terra

Malhada Vermelha*

terra

Marajó

terra

Mirandiba*

terra

Pajeú*

terra

Pantanal**

mar

Pará-Maranhão

terra
terra

Elevado Potencial

5.780

-

Nova Fronteira

10.778

-

Nova Fronteira

164.711

55.957

Nova Fronteira

486

-

Nova Fronteira

63.649

57.273

Nova Fronteira

9.280

-

Nova Fronteira

740

-

Nova Fronteira

183.157

181.579

Elevado Potencial

17.494

5.322

284.770

231.308

Nova Fronteira

Madura

29.515

-

Nova Fronteira

192

-

Nova Fronteira

Iguatu*

888

-

Nova Fronteira

Irecê**

32.177

-

Nova Fronteira

408

-

Nova Fronteira

29.142

20.179

Nova Fronteira

6.703

5.164

Nova Fronteira

64.809

41.294

Nova Fronteira

5.765

330

Nova Fronteira

5.167

-

Nova Fronteira

125

-

Nova Fronteira

54

-

Nova Fronteira

161.536

36.934

Nova Fronteira

132

-

Nova Fronteira

83

-

Nova Fronteira

169.133

-

Nova Fronteira

158.463

68.360

Nova Fronteira

Paraná

1.121.239

749.987

Nova Fronteira

Parecis

352.724

117.354

Nova Fronteira

24

terra

Parnaíba

674.321

469.139

Nova Fronteira

mar

Pelotas

348.383

307.420

Nova Fronteira

terra

Pelotas**

40.970

-

Nova Fronteira

mar

Pernambuco-Paraíba

226.935

39.470

Nova Fronteira

terra

Pernambuco-Paraíba

11.589

6.260

Nova Fronteira

mar

Potiguar

205.336

57.891

Nova Fronteira

terra

Potiguar

27.861

17.434

Madura

terra

Recôncavo

9.810

9.730

Madura

terra

Resende*

266

-

Nova Fronteira

terra

Rio do Peixe

1.507

574

Nova Fronteira

mar

Santos

308.057

240.901

Elevado Potencial

terra

São Francisco

375.354

188.223

Nova Fronteira

terra

São José de Belmonte*

749

-

Nova Fronteira

terra

São Luís

22.400

19.422

Nova Fronteira

terra

São Paulo*

mar

SEAL

terra

Sergipe

terra

Socorro-Santo Ignácio*

terra

Solimões

terra

Tacutu

terra
terra

Taubaté**
Tucano Central

terra
terra

1.059

-

Nova Fronteira

171.362

78.215

Nova Fronteira

5.067

4.045

Madura

284

-

Nova Fronteira

961.465

295.231

Nova Fronteira

15.185

5.040

Nova Fronteira

2.354
13.712

11.850

Nova Fronteira
Nova Fronteira

Tucano Norte

8.438

6.968

Nova Fronteira

Tucano Sul

7.401

6.050

Nova Fronteira

*Bacia muito pequena fora do escopo principal do estudo.
**Bacia ou situação geográfica não estudada segundo a abordagem de plays efetivos, portanto sem indicação de área de bacia efetiva. Nesse grupo estão incluídas as bacias
que foram classificadas como “SI” (sem interesse) no ciclo anterior e que foram reconsideradas neste ciclo.
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2.1 Análise das Bacias Sedimentares
Este item expõe o resultado da aplicação da metodologia abordada no Capítulo 1 para cada bacia sedimentar analisada neste ciclo do
estudo, com base em uma vasta gama de referências bibliográficas e de documentos20.
A abordagem de indicação de possíveis plays não convencionais foi mantida, ou seja, os mapas foram revisados e apresentados junto
com os dos plays convencionais, num escopo de análise de bacia. Entretanto, poucas alterações e aperfeiçoamentos puderam ser realizados,
basicamente devido à indisponibilidade de dados adicionais e específicos dos recursos não convencionais nas bacias brasileiras.
O limite das bacias marítimas que tem sido considerado no ZNMT, desde o estudo pioneiro concluído em 2007, é o da Zona Econômica
Exclusiva (ZEE) que corresponde à distância de 200 milhas náuticas (370,4 km) medidas a partir das linhas de base definidas pelo Governo
brasileiro21. Dentro dessa faixa, a cota batimétrica de 3.000 metros era o limite assumido para o mapeamento de plays efetivos, como referência
de capacidade tecnológica da indústria para produção de petróleo no mar e pela escassez de dados geológicos além dessa cota 22. Nos últimos
dois ciclos, plays passaram a ser mapeados além desses 3.000 metros, procurando-se incorporar as chances (e riscos) de superação tecnológica
da indústria do petróleo e da aplicabilidade de conceitos da geologia do petróleo.
Desde o relatório do ciclo 2013-2015 foi comentada a questão da redefinição do limite da Plataforma Continental Jurídica Brasileira
(PCJ ), por intermédio do projeto do Governo brasileiro denominado LEPLAC24 – Plano de Levantamento da Plataforma Continental
Brasileira. Segundo a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM, 2019), ao longo dos últimos quatro anos
foram encaminhadas à Organização das Nações Unidas (ONU) ao menos três propostas de revisão dos limites da Plataforma Continental
Brasileira: em 2015 sobre a porção sul da Margem Meridional (Proposta Parcial Revista da Margem Continental Sul - PPRMCS); em 2017
sobre a Margem Equatorial (Proposta Parcial Revista da Margem Equatorial - PPRME) e em 2018 sobre Margem Oriental e o restante da
Margem Meridional (Proposta Parcial Revista da Margem Oriental / Margem Sul - PPRMOMS) (Figura 2. 1). Em março de 2019, como
resposta à solicitação enviada quatro anos antes (BRASIL, 2015b), foi tornada pública, pela Comissão de Limites da Plataforma Continental
(CLPC) da ONU, uma recomendação que legitima ao Brasil a incorporação de 170.000 km2 de área de Plataforma Continental, significando a
ampliação do mar territorial brasileiro para além das 200 milhas na região entre a fronteira com o Uruguai e o Platô de Santa Catarina (CLPC,
2019). Espera-se que ainda em 2019 seja iniciada a análise, pela ONU, da proposta da Margem Equatorial, que versa sobre a região situada
entre a fronteira marítima do Brasil com a República da França (Departamento da Guiana Francesa) e ultrapassa o Arquipélago de São Pedro
e São Paulo (ASPSP), a leste. Após essa análise deverá ter início a avaliação da proposta enviada em 2018, que compreende a região entre o
limite Sul do Platô de São Paulo e o Ceará, incluindo a área da Elevação (ou Platô25) do Rio Grande26. Caso o Brasil venha a obter sucesso
também nos dois pleitos pendentes, a estimativa é que a área oceânica total sob a jurisdição brasileira alcance 5,7 milhões de km², representando
mais de 60% da área continental do território brasileiro (8.511.996 km2) (SOUZA, 2019). Vale ressaltar que se reconhece a possibilidade, ainda
que remota pelo conhecimento atual, da existência de acumulações de hidrocarbonetos além dos limites da ZEE (limitada em 200 milhas
marítimas) e da Plataforma Continental.
23

20

Parte dos documentos possuem cláusulas de confidencialidade estabelecidas em contratos da União com empresas de E&P. No ciclo atual foram aplicadas, na análise de
algumas bacias sedimentares, interpretações próprias de dados primários da EPE, com base em dados sísmicos recebidos do BDEP. As interpretações foram feitas no software
IHS Kingdom®.
21

Decreto nº 8.400, de 04 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015a).

22

A cota batimétrica de 3.000 metros tem sido considerada pela ANP como o limite tecnológico para contratação de atividades de E&P em blocos exploratórios.

23

Também são termos recorrentes Plataforma Continental “Estendida, Externa ou Legal ” (PCE ou PCL).

24

https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/ass_leplac.html

25

http://www.ngdc.noaa.gov/gazetteer/

26

Dados geológicos e geofísicos primários sobre a ERG não foram estudados neste ciclo do ZNMT.

26

Figura 2. 1: Propostas submetidas, entre 2015 e 2018, à Comissão de Limites da Plataforma Continental para o aumento do limite exterior da Plataforma
Continental Jurídica Brasileira.
Fonte: Modificado de ESRI (2019).

Como um aprofundamento no conhecimento das bacias sedimentares brasileiras com potencial para hidrocarbonetos, a EPE iniciou,
em 2018, em paralelo ao ZNMT, um estudo sobre a presença e efeitos do CO2 nas bacias sedimentares brasileiras. Motivado por registros
anomalamente elevados desse gás em campos com reservatórios no pré-sal, o esforço empreendido visa contribuir para a compreensão da
origem e comportamento desse gás nas bacias brasileiras, uma vez que o mesmo pode acarretar dificuldades na produção e escoamento de
hidrocarbonetos (D’ALMEIDA et al., 2018). O Anexo B apresenta os resultados alcançados até o presente para as bacias de Campos, Santos
e Potiguar.
A seguir é apresentada cada bacia analisada no estudo, em ordem alfabética.
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2.1.1

Bacia do Acre-Madre de Dios
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2. 2 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Acre-Madre de Dios e na
Tabela 2. 2 suas principais características geológicas. Observa-se que a bacia efetiva ocupa toda a área da bacia sedimentar. Os principais
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2. 3) e na seção geológica
(Figura 2.4).

Figura 2. 2: Bacia Efetiva do Acre-Madre de Dios.

Tabela 2. 2: Informações Geológicas da Bacia do Acre-Madre de Dios
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

155.085

Área da Bacia Efetiva (km²)

155.085

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal
Plays Exploratórios

Nova Fronteira
Cruzeiro do Sul-Juruá Mirim (?)
Nome do Play

Principal Reservatório

1

Moa

arenitos flúvio-deltaicos Cretáceo Inferior - Formação Moa

2

Juruá Mirim

arenitos eólicos Jurássico-Triássico - Formação Juruá Mirim

3

Cruzeiro do Sul

carbonatos plataformais Permiano - Formação Cruzeiro do Sul
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Figura 2. 3: Carta Estratigráfica da Bacia do Acre-Madre de Dios com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.4: Seção geológica da Bacia do Acre-Madre de Dios com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Zalan (2004) apud ANP (2013c).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.5, apresenta-se a localização das principais atividades de E&P realizadas na bacia. Atualmente, a bacia possui apenas um
bloco exploratório em concessão, e não há previsão de ofertas nas próximas rodadas de licitação.
A Tabela 2. 3 apresenta um resumo das atividades de E&P. Nota-se que ainda não há descoberta comercial na bacia.

Figura 2.5: Atividades de E&P na Bacia do Acre-Madre de Dios.
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Tabela 2. 3: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Acre-Madre de Dios
Situação Geográfica
Perfurados

Poços
Pioneiros

1º Poço Pioneiro (ano)

1JQ0001AM (1974)

Último Poço Pioneiro (ano)

1RPX0001AM (1996)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.049

Maior Lâmina D’água (m)

0
0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Descobertas

Acumulada
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Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)
Campos

Produção

terra

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para exploração
na bacia, seja construída ou em projeto. Entretanto, a porção sudeste da bacia está relativamente próxima de linhas de transmissão de energia
elétrica que poderiam, eventualmente, favorecer possível produção de gás natural. Há ainda uma linha de transmissão planejada, que seguirá
até a região noroeste da bacia, área de maior interesse petrolífero da bacia até o momento (Figura 2.6).

Figura 2.6: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Acre-Madre de Dios: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.7 apresenta o mapa da bacia efetiva do Acre-Madre de Dios, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se que a região noroeste da bacia (onde está o chamado Baixo de Batã)
apresenta maior chance de descoberta de hidrocarbonetos em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 4 apresenta a correspondência dos plays
com os superplays.

Figura 2.7: Mapa da bacia efetiva do Acre-Madre de Dios com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 4: Plays da Bacia Acre-Madre de Dios
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Moa

Fronteira

Superplay 6: Cretáceo Superior - Orogenia Andina

Juruá Mirim

Fronteira

Superplay 3: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Cruzeiro do Sul

Fronteira

Superplay 4: Paleozoico - Sinéclise
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2.1.1.1

Play Moa - arenitos flúvio-deltaicos Cretáceo Inferior

A Figura 2.8 apresenta o mapa do play efetivo Moa, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Apesar de baixas, nota-se um
aumento relativo das chances na porção oeste da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 5.
A Figura 2.9 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Moa. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.8: Play efetivo Moa da Bacia do Acre-Madre de Dios.

Tabela 2. 5: Atributos do play Moa - Bacia do Acre-Madre de Dios

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Moa

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Inominada, Cruzeiro do Sul, Rio do Moura, Juruá Mirim e Moa

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio; Permiano; Juro-Triássico; Cretáceo Superior

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Moa

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Turoniano

Profundidade Média (m)

1.900

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Rio Azul

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.9: Tipo de fluido do play efetivo Moa da Bacia do Acre-Madre de Dios.

2.1.1.2

Play Juruá Mirim - arenitos eólicos Jurássico-Triássico

A Figura 2.10 apresenta o mapa do play efetivo Juruá Mirim, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Assim como no play
Moa, as chances de descobertas são baixas e estão concentradas na porção oeste da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados
na Tabela 2. 6.

Figura 2.10: Play efetivo Juruá Mirim da Bacia do Acre-Madre de Dios.
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Tabela 2. 6: Atributos do play Juruá Mirim - Bacia do Acre-Madre de Dios

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Juruá Mirim

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações: Cruzeiro do Sul e Inominada

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio; Carbonífero Mississipiano; Permiano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Juruá Mirim

Unidade Cronoestratigráfica

Jurássico-Triássico

Profundidade Média (m)

2.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Juruá Mirim; Formação Moa

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Permiano-Triássico; Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural, mista e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e evaporito

A Figura 2.11 apresenta a expectativa de fluido para o play Juruá Mirim. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.11: Tipo de fluido do play efetivo Juruá Mirim da Bacia do Acre-Madre de Dios.
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2.1.1.3

Play Cruzeiro do Sul - carbonatos plataformais Permiano

A revisão do ciclo atual, com base em linhas sísmicas, proporcionou um detalhamento maior na parte oeste da bacia, identificando
possíveis porções paleozoicas, aumentando a favorabilidade do play nesta área. Com relação à porção sudeste da bacia, por correlação com a
porção peruana da Bacia de Madre de Dios, considerou-se a possibilidade de ocorrência da carga (geração e migração), proporcionando a mesma
chance de ocorrência para toda esta parte da bacia, diferente da versão anterior. A Figura 2.12 apresenta o mapa do play efetivo Cruzeiro Sul,
com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 7.
A Figura 2.13 apresenta a expectativa de fluido para o play Cruzeiro do Sul. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.12: Play efetivo Cruzeiro do Sul da Bacia do Acre-Madre de Dios.

Tabela 2. 7: Atributos do play Cruzeiro do Sul - Bacia do Acre-Madre de Dios

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Cruzeiro do Sul

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações: Inominada e Cruzeiro do Sul

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio; Carbonífero Mississipiano; Permiano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cruzeiro do Sul

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano

Profundidade Média (m)

3.100

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato e arenito / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Cruzeiro do Sul

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Permiano

Tipo de Trapa

estrutural, estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho e marga
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Figura 2.13: Tipo de fluido do play efetivo Cruzeiro do Sul da Bacia do Acre-Madre de Dios.
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2.1.2

Bacia do Amazonas
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.14 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Amazonas e na Tabela
2. 8 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados
na carta estratigráfica (Figura 2.15) e na seção geológica (Figura 2.16).

Figura 2.14: Bacia Efetiva do Amazonas.

Tabela 2. 8: Informações Geológicas da Bacia do Amazonas
terra

Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)

624.334

Área da Bacia Efetiva (km²)

391.387
Nova Fronteira

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Barreirinha-Nova Olinda (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Nova Olinda

arenitos flúvio-deltaicos-estuarinos Carbonífero (Pensilvaniano) - Formação Nova Olinda

2

Monte Alegre

arenitos eólicos-fluviais Carbonífero (Pensilvaniano) - Formação Monte Alegre

3

Curiri

arenitos marinho rasos e glácio-marinhos NeoDevoniano - Formação Curiri

4

Trombetas

quartzo-arenitos glácio-marinhos Siluriano (Llandoveriano) - Grupo Trombetas (Formação Nhamundá)

5

Purus

arenitos de leque aluvial Neoproterozoico - Formação Prosperança

Recursos Não Convencionais

Depósito

Gás de Folhelho

folhelho Devoniano - Formação Barreirinha
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Figura 2.15: Carta Estratigráfica da Bacia do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P)
e não convencionais (GF - gás de folhelho).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.16: Seção geológica da Bacia do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (GF - gás de folhelho).
Fonte: Adaptado de Cunha et al. (1994).

39



Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.17, apresenta-se a localização das principais atividades de E&P na bacia: cobertura dos levantamentos sísmicos, poços
pioneiros e campos descobertos. Atualmente, não há blocos exploratórios em concessão na bacia, tampouco são previstas novas ofertas nas
próximas rodadas de licitação.

Figura 2.17: Atividades de E&P na Bacia do Amazonas.

A Tabela 2. 9 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros que resultaram em apenas duas descobertas comerciais,
representadas por dois campos de GNA (Azulão e Japiim), que até a presente data não iniciaram a produção.
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Tabela 2. 9: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Amazonas
terra

Situação Geográfica
Perfurados

Poços
Pioneiros

1º Poço Pioneiro (ano)

1AC0001PA (1955)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA1338AM (2016)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

3.993

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

6

Petróleo

0

Gás Não-Associado

2

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

Azulão (1999)

Última Descoberta Comercial (ano)

Japiim (2001)

Ano de Início

-

Campos

Descobertas

Produção

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Acumulada
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Figura 2.18 mostra que a Bacia do Amazonas possui instalada a Refinaria Isaac Sabbá, ou Refinaria de Manaus (REMAN), com
3

capacidade autorizada de processamento de 7.300 m de óleo por dia, localizada em Manaus. Possui ainda um terminal aquaviário, TA Manaus,
que é a porta de entrada e de saída de produtos movimentados e produzidos na REMAN. Há linhas de transmissão elétrica instaladas e
planejadas.
A Figura 2.19 mostra a infraestrutura de dutos instalados na Bacia do Amazonas, onde se destaca o gasoduto Coari-Manaus, com
aproximadamente 380 km de extensão, por onde escoa o gás produzido na província petrolífera de Urucu, na Bacia do Solimões. A partir
deste gasoduto, observa-se também a existência de diversos ramais que fornecem gás natural para as UTE´s que funcionam a gás natural em
vários municípios da região.
Há expectativa de instalação de uma UPGN em Silves/AM, para o processamento do gás futuramente produzido na Bacia do
Amazonas.
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Figura 2.18: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Amazonas: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.19: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Amazonas: UPGNs e dutos.

42



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.20 apresenta o mapa da bacia efetiva do Amazonas, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de
descobertas de hidrocarbonetos sendo que as maiores ocorrem no centro-oeste da bacia. A Tabela 2. 10 apresenta a correspondência dos plays
com os superplays.

Figura 2.20: Mapa da bacia efetiva do Amazonas com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 10: Plays da Bacia do Amazonas
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Nova Olinda

Imaturo

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Monte Alegre

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Curiri

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Trombetas

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Purus

Fronteira

Superplay 5 - Proterozoico – Sinéclise
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2.1.2.4

Play Nova Olinda - arenitos flúvio-deltaicos-estuarinos Carbonífero (Pensilvaniano)

A Figura 2.21 apresenta o mapa do play efetivo Nova Olinda, com chances de descobertas de hidrocarboneto relativamente elevadas.
Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 11.
A Figura 2.22 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Nova Olinda. Caso ocorra descoberta de hidrocarboneto, a maior
expectativa é de gás natural na parte centro-leste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste; sendo petróleo,
espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.21: Play efetivo Nova Olinda da Bacia do Amazonas.

Tabela 2. 11: Atributos do play Nova Olinda - Bacia do Amazonas
Play

Nova Olinda

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Barreirinha

Unidade Cronoestratigráfica

NeoDevoniano

Migração

falha normal e contato direto

Unidade Litoestratigráfica

Formação Nova Olinda

Unidade Cronoestratigráfica

Carbonífero Pensilvaniano

Profundidade Média (m)

1.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial, deltaico e estuarino

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Nova Olinda

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Carbonífero Pensilvaniano

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

evaporito
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Figura 2.22: Tipo de fluido do play efetivo Nova Olinda da Bacia do Amazonas.

2.1.2.5

Play Monte Alegre - arenitos eólicos-fluviais Carbonífero (Pensilvaniano)

A Figura 2.23 apresenta o mapa do play efetivo Monte Alegre, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances de
descoberta são relativamente baixas na maior parte do play, sendo os maiores valores observados na região centro-oeste da bacia. Os atributos
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 12.

Figura 2.23: Play efetivo Monte Alegre da Bacia do Amazonas.
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Tabela 2. 12: Atributos do play Monte Alegre - Bacia do Amazonas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Monte Alegre

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Barreirinha

Unidade Cronoestratigráfica

NeoDevoniano

Migração

falha normal e contato direto

Unidade Litoestratigráfica

Formação Monte Alegre

Unidade Cronoestratigráfica

Carbonífero Pensilvaniano

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito/ eólico e fluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Itaituba e Formação Nova Olinda

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Carbonífero Pensilvaniano

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural

Litologia Selante

folhelho, carbonato e evaporito

A Figura 2.24 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Monte Alegre. A maior expectativa é de gás natural na parte centroleste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto; sendo petróleo, esperase a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.24: Tipo de fluido do play efetivo Monte Alegre da Bacia do Amazonas.
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2.1.2.6

Play Curiri - arenitos marinhos rasos e glácio-marinhos NeoDevoniano

A Figura 2.25 apresenta o mapa do play efetivo Curiri, com as chances de descobertas de hidrocarboneto, relativamente maiores na
parte centro-oeste da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 13.
A Figura 2.26 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Curiri. A maior expectativa é de gás natural na parte centro-leste
da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto; sendo petróleo, espera-se a
ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.25: Play efetivo Curiri da Bacia do Amazonas.

Tabela 2. 13: Atributos do play Curiri - Bacia do Amazonas
Play

Curiri

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Barreirinha

Unidade Cronoestratigráfica

NeoDevoniano

Migração

falha normal e contato direto

Unidade Litoestratigráfica

Formação Curiri

Unidade Cronoestratigráfica

NeoDevoniano

Profundidade Média (m)

2.250

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho raso e glácio-marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Curiri

Unidade Cronoestratigráfica Selante

NeoDevoniano

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.26: Tipo de fluido do play efetivo Curiri da Bacia do Amazonas.

2.1.2.7

Play Trombetas - quartzo-arenitos glácio-marinhos Siluriano (Llandoveriano)

A Figura 2.27 apresenta o mapa do play efetivo Trombetas, com a chance de descoberta de hidrocarboneto, relativamente
homogênea e muito baixa em toda a sua extensão. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 14.

Figura 2.27: Play efetivo Trombetas da Bacia do Amazonas.
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Tabela 2. 14: Atributos do play Trombetas - Bacia do Amazonas
Play

Trombetas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Pitinga

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano

Migração

falha normal e contato direto

Unidade Litoestratigráfica

Formação Nhamundá

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano Llandoveriano

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

quartzo-arenito / glácio-marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Pitinga

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Siluriano

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.28 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Trombetas. A maior expectativa é de gás natural na parte centroleste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto; sendo petróleo, esperase a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.28: Tipo de fluido do play efetivo Trombetas da Bacia do Amazonas.
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2.1.2.8

Play Purus - arenitos de leque aluvial Neoproterozoico

A Figura 2.29 apresenta o mapa do play efetivo Purus, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Os atributos referentes a
esse play estão sumarizados na Tabela 2. 15. O play se concentra na parte oeste da bacia, com baixa chance de descoberta. As porções central
e leste, onde há concentração de falhamentos, possuem as áreas mais favoráveis para acumulação de hidrocarbonetos.
A Figura 2.30 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Purus. Caso ocorra a descoberta de hidrocarboneto, a expectativa é
de petróleo e gás natural; sendo petróleo, espera- se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.29: Play efetivo Purus da Bacia do Amazonas.

Tabela 2. 15: Atributos do play Purus - Bacia do Amazonas
Play

Purus

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Barreirinha

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano Llandoveriano e Devoniano

Migração

contato direto e falha reversa e transpressiva

Unidade Litoestratigráfica

Formação Prosperança

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozoico

Profundidade Média (m)

2.060

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / leque aluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Barreirinha e Formação Pitinga

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Ordoviciano - Devoniano

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.30: Tipo de fluido do play efetivo Purus da Bacia do Amazonas.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Ratifica-se a expectativa registrada no ciclo anterior do Zoneamento quanto à existência de recursos de gás de folhelho (shale gas) na
Bacia do Amazonas, conforme especificado na Tabela 2. 16 e Figura 2.31. Corrobora-se a avaliação publicada pela a agência norte americana
U.S. Energy Information Administration (EIA), de que cerca de 2832 bilhões de m³ (100 Tcf) desse gás não convencional seja tecnicamente
recuperável, considerando-se riscos exploratórios EIA (2013, 2015)27.

27

O EIA (2013, 2015) também aventa a existência de cerca de 800 milhões de barris tecnicamente recuperáveis de óleo de folhelho (shale oil) na Formação Barreirinha da
Bacia do Amazonas. Entretanto, neste ciclo de estudo do Zoneamento tal recurso não foi caracterizado.
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Figura 2.31: Play de gás de folhelho na Bacia do Amazonas.

Tabela 2. 16: Play de gás de folhelho na Bacia do Amazonas

Depósito

Bacia

Amazonas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Barreirinha

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Superior

Litologia

folhelho

COT (%)

4-6

Profundidade Média (m)

2.300

Espessura Máxima (m)

350

Área (km²)

338.414

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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2.1.3

Bacia de Barreirinhas
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.32 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Barreirinhas e na Tabela
2. 17 suas principais características geológicas. Nota-se que na região mais externa offshore ainda não foi identificado play exploratório. Os
principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.33) e na seção
geológica (Figura 2.34).

Figura 2.32: Bacia Efetiva de Barreirinhas.
Tabela 2. 17: Informações Geológicas da Bacia de Barreirinhas
Situação Geográfica

terra

mar

Área Sedimentar (km²)

10.248

91.562

Área da Bacia Efetiva (km²)

7.628

51.648

Maturidade Exploratória

Nova Fronteira

Nova Fronteira

Sistema Petrolífero
Principal

Codó-Canárias (!)

Caju-Travosas (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Situação
Geográfica

Principal Reservatório

1

Travosas Paleógeno

mar

arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno - Formação Travosas

2

Ilha de Santana

mar

carbonatos plataformais Eoceno-Mioceno - Formação Ilha de Santana

3

Travosas
Escorregamento
Gravitacional

mar

arenitos turbidíticos marinhos em escorregamentos Eoceno-Oligoceno - Formação
Travosas

4

Travosas Cretáceo
Superior

mar

arenitos turbidíticos marinhos Turoniano-Maastrichiano - Formação Travosas

5

Canárias Popups

terra e mar

arenitos estruturados Albiano - Formações Bom Gosto e Barro Duro

6

Canárias

terra e mar

arenitos continentais Albiano - Formações Bom Gosto e Barro Duro

7

Inominada

mar

arenitos costeiro-lacustre-fluviais Aptiano - Formação Inominada
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Figura 2.33: Carta Estratigráfica da Bacia de Barreirinhas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.34: Seção geológica da Bacia de Barreirinhas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2013b).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.35, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e os blocos exploratórios sob concessão. Além de
áreas em avaliação, há a última descoberta comercial e os poços pioneiros. Uma peculiaridade desta bacia é que os poços pioneiros são, em sua
maioria, muito antigos, e escassos na parte offshore. Atualmente a bacia possui 17 blocos exploratórios. A Tabela 2. 18 apresenta,
resumidamente, informações sobre os poços pioneiros e sobre as descobertas antigas, além dos volumes da produção acumulada advinda de
antigos campos terrestres (acumulações marginais). Atualmente, não há produção de hidrocarbonetos na bacia.

Figura 2.35: Atividades de E&P na Bacia de Barreirinhas.

Tabela 2. 18: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Barreirinhas
Situação Geográfica

mar

Perfurados

83

26

1º Poço Pioneiro (ano)

1BG0001MA (1963)

1MAS0002MA (1971)

Último Poço Pioneiro (ano)

1PDM0001MA (1987)

1BRSA1015MAS (2012)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

4.250

6.275

Maior Lâmina D’água (m)

0

2.336

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

9

0

Petróleo

0

0

Gás Não-Associado

0

0

Petróleo e Gás

0

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

terra

Acumulada

Em Avaliação

0

2

1ª Descoberta Comercial (ano)

São João (1965)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

3EO0005MA (1986)

-

Ano de Início

1984

-

Petróleo (MM bbl)

0,075

0

Gás Associado (MM m³)

0

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0,894

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia de Barreirinhas não possui infraestrutura de abastecimento existente, nem tão pouco planejada. Entretanto, há instalações na
Bacia do Parnaíba que podem ter influência nas atividades de E&P na Bacia de Barreirinhas, devido à sua proximidade (Figura 2.36 e Figura
2.37). Maiores detalhes dessas instalações serão abordados no item 2.1.18, referente à Bacia do Parnaíba.

Figura 2.36: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Barreirinhas: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.37: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Barreirinhas: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A revisão para o ciclo atual do estudo resultou em chances relativamente maiores para a bacia efetiva, em comparação ao ciclo anterior.
Na porção terrestre, por exemplo, a grande diferença na chance se deve a uma alteração no status exploratório de plays.
A Figura 2.38 apresenta o mapa da bacia efetiva de Barreirinhas, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de
descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a área terrestre apresenta maior chance de descoberta, em relação ao restante da bacia. A Tabela
2. 19 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.38: Mapa da bacia efetiva de Barreirinhas com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 19: Plays da Bacia de Barreirinhas
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Terra

Mar

Travosas Paleógeno

-

Fronteira

Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Ilha de Santana

-

Fronteira

Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Travosas Escorregamento Gravitacional

-

Fronteira

Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Travosas Cretáceo Superior

-

Imaturo

Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Canárias Popups

Fronteira

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Canárias

Estabelecido

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Inominada

-

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.3.1

Play Travosas Paleógeno - arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno

A Figura 2.39 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Paleógeno, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances
são relativamente baixas, com a área central do play como a de maior chance. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela
2. 20.
A Figura 2.40 apresenta a expectativa de fluido para o play Travosas Paleógeno. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado na região distal e leve na região proximal.

Figura 2.39: Play efetivo Travosas Paleógeno da Bacia de Barreirinhas.

Tabela 2. 20: Atributos do play Travosas Paleógeno- Bacia de Barreirinhas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Travosas Paleógeno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Caju e Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano - Santoniano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.40: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Paleógeno da Bacia de Barreirinhas.

2.1.3.2

Play Ilha de Santana - carbonatos plataformais Eoceno-Mioceno

A Figura 2.41 apresenta o mapa do play efetivo Ilha de Santana, com a chance de descoberta de hidrocarboneto. Percebe-se que toda
a área deste play apresenta baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 21.

Figura 2.41: Play efetivo Ilha de Santana da Bacia de Barreirinhas.
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Tabela 2. 21: Atributos do play Ilha de Santana - Bacia de Barreirinhas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Ilha de Santana

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas, Grupo Canárias e Grupo Caju

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ilha de Santana

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Mioceno

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito e calcirrudito / bancos plataformais

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ilha de Santana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Oligoceno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e calcilutito

A Figura 2.42 apresenta a expectativa de fluido para o play Ilha de Santana. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.42: Tipo de fluido do play efetivo Ilha de Santana da Bacia de Barreirinhas.
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2.1.3.3

Play Travosas Escorregamento Gravitacional - arenitos turbidíticos marinhos em escorregamentos Eoceno-Oligoceno

A Figura 2.43 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional, com as chances de descobertas de
hidrocarbonetos. Observa-se que a ocorrência deste play é bastante restrita, apresentando baixa chance de descoberta. Os atributos referentes
a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 22.
O play Travosas Escorregamento Gravitacional difere do play Travosas apenas pelo tipo de trapeamento. Os reservatórios foram
depositados em células de escorregamento gravitacional durante períodos de mar baixo, com possível contribuição lítica da erosão da
plataforma carbonática adjacente.
A Figura 2.44 apresenta a expectativa de fluido para o play Travosas Escorregamento Gravitacional. A maior expectativa é de petróleo
e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.43: Play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia de Barreirinhas.
Tabela 2. 22: Atributos do play Travosas Escorregamento Gravitacional - Bacia de Barreirinhas
Play

Travosas Escorregamento Gravitacional

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Travosas, Grupo Cajú

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Oligoceno

Profundidade Média (m)

2.450

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho plataformal profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Oligoceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.44: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia de Barreirinhas.

2.1.3.4

Play Travosas Cretáceo Superior - arenitos turbidíticos marinhos Turoniano-Maastrichtiano

A Figura 2.45 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Cretáceo Superior, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos
relativamente baixas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 23.

Figura 2.45: Play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia de Barreirinhas.
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Tabela 2. 23: Atributos do play Travosas Cretáceo Superior - Bacia de Barreirinhas
Travosas Cretáceo Superior

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas e Grupo Caju

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Turoniano-Maastrichtiano

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Turoniano-Maastrichtiano

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.46 apresenta a expectativa de fluido para o play Travosas Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo e gás natural
na parte central da bacia e de petróleo nas demais regiões, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de
petróleo leve na sua parte mais proximal e petróleo pesado na parte mais distal.

Figura 2.46: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia de Barreirinhas.
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2.1.3.5

Play Canárias Popups - arenitos estruturados Albiano

A Figura 2.47 apresenta o mapa do play efetivo Canárias Popups, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play tem
ocorrência bastante restrita à parte sudeste da bacia com baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na
Tabela 2. 24.
A Figura 2.48 apresenta a expectativa de fluido para o play Canárias Popups. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano.

Figura 2.47: Play efetivo Canárias Popups da Bacia de Barreirinhas.

Tabela 2. 24: Atributos do play Canárias Popups - Bacia de Barreirinhas
Canárias Popups

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Codó, Grupo Canárias, Formação Pimenteiras

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Albiano

Migração

falhas normais e transcorrentes

Unidade Litoestratigráfica

Formações Bom Gosto e Barro Duro

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano

Profundidade Média (m)

650

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Canárias

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.48: Tipo de fluido do play efetivo Canárias Popups da Bacia de Barreirinhas.

2.1.3.6

Play Canárias - arenitos continentais Albiano

O play Canárias tem a mesma idade e a mesma litologia do play Canárias Popups, mas considera-se que este último é muito bem
definido devido sua estruturação, que representa em última instância, sua especificidade. A Figura 2.49 apresenta o mapa do play efetivo
Canárias, com as chances de descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.49: Play efetivo Canárias da Bacia de Barreirinhas.
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Os atributos referentes ao play Canárias estão sumarizados na Tabela 2. 25.
Tabela 2. 25: Atributos do play Canárias - Bacia de Barreirinhas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Canárias

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Codó, Arpoador, Tutóia e Pimenteiras

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Albiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formações Bom Gosto e Barro Duro

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano

Profundidade Média (m)

1.000 (terra) e 1.500 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Canárias

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.50 apresenta a expectativa de fluido para o play Canárias. A maior expectativa é de petróleo na parte mais proximal e gás
natural na parte mais distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.50: Tipo de fluido do play efetivo Canárias da Bacia de Barreirinhas.
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2.1.3.7

Play Inominada - arenitos costeiros-lacustres-fluviais Aptiano

A Figura 2.51 apresenta o mapa do play efetivo Inominada, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances são
relativamente baixas e apresentam um pequeno aumento na porção proximal do play. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na
Tabela 2. 26.

Figura 2.51: Play efetivo Inominada da Bacia de Barreirinhas.

Tabela 2. 26: Atributos do play Inominada - Bacia de Barreirinhas
Play

Inominada

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Codó e Pimenteiras

Unidade Cronoestratigráfica

Neoaptiano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Inominada

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / lacustre, fluvial, aluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho
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A Figura 2.52 apresenta a expectativa de fluido para o play Inominada. A maior expectativa é de petróleo na porção proximal e de gás
na porção mais offshore. Caso ocorra descoberta de hidrocarboneto, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.52: Tipo de fluido do play efetivo Inominada da Bacia de Barreirinhas.
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2.1.4

Bacia de Bragança-Vizeu
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.53 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Bragança-Vizeu e na
Tabela 2. 27 suas principais características geológicas. O principal reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.54) e na seção geológica (Figura 2.55).

Figura 2.53: Bacia Efetiva de Bragança-Vizeu.

Tabela 2. 27: Informações Geológicas da Bacia de Bragança-Vizeu
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

8.028

Área da Bacia Efetiva (km²)

4.620

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Codó-Itapecuru (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Itapecuru

arenitos flúvio-costeiros Albiano - Formação Itapecuru
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Figura 2.54: Carta Estratigráfica da Bacia de Bragança-Vizeu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.55: Seção geológica da Bacia de Bragança-Vizeu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de Aranha et al. (1990).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.56, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos na bacia. Não há blocos exploratórios sob concessão
na bacia. A Tabela 2. 28 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.56: Atividades de E&P na Bacia de Bragança-Vizeu.

Tabela 2. 28: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Bragança-Vizeu
Situação Geográfica
Perfurados

2

1º Poço Pioneiro (ano)

-

Último Poço Pioneiro (ano)

-

Profundidade Máxima Perfurada (m)

2.100

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

terra

Acumulada
(até 2010)

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia de Bragança-Vizeu não possui infraestrutura de abastecimento instalada ou em planejamento (Figura 2.57 e Figura 2.58).
Entretanto, poderá se beneficiar de projetos possíveis de serem instalados em suas proximidades, como os Gasodutos do Pará e Meio-Norte.

Figura 2.57: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Bragança-Vizeu: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.58: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Bragança-Vizeu: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.59 apresenta o mapa da bacia efetiva de Bragança-Vizeu, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A área da Bacia de Bragança-Vizeu apresenta chance de descoberta baixa, devido à
avaliação de risco feita para o elemento carga com base na incerteza histórica associada à existência de rochas geradoras na bacia. A Tabela 2.
29 apresenta a correspondência do play com os superplays.

Figura 2.59: Mapa da bacia efetiva de Bragança-Vizeu com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 29: Play da Bacia de Bragança-Vizeu
Nome do Play

Status Exploratório

Itapecuru

Fronteira

Superplay
Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso
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2.1.4.1

Play Itapecuru - arenitos flúvio-costeiros Albiano

A Figura 2.60 apresenta o mapa do play efetivo Itapecuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play apresenta baixa
chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 30.
A Figura 2.61 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Itapecuru. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.60: Play efetivo Itapecuru da Bacia de Bragança-Vizeu.

Tabela 2. 30: Atributos do play Itapecuru - Bacia de Bragança-Vizeu
Play

Itapecuru

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Migração

falhas associadas aos blocos basculados

Unidade Litoestratigráfica

Formação Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Albiano)

Profundidade Média (m)

800

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluviais e costeiros sin-rifte

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.61: Tipo de fluido do play efetivo Itapecuru da Bacia de Bragança-Vizeu.

75

2.1.5

Bacia de Camamu-Almada
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.62 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Camamu-Almada e na
Tabela 2. 31 suas principais características geológicas. Esta bacia é composta pelas sub-bacias de Camamu a norte e Almada a sul, com distinta
reativação das estruturas pré-cambrianas, refletindo em padrões diferentes de distribuição dos depocentros, segmentação interna, halocinese e
estilo tectônico (FERREIRA; CAIXETA; LIMA, 2009). Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia
estão indicados nas cartas estratigráficas (Figura 2.63 e Figura 2.65) e nas seções geológicas (Figura 2.64 e Figura 2.66).

Figura 2.62: Bacia Efetiva de Camamu-Almada.
Tabela 2. 31: Informações Geológicas da Bacia de Camamu-Almada
Situação Geográfica

terra

mar

Área Sedimentar (km²)

2.737

87.463

Área da Bacia Efetiva (km²)

2.571

32.864

Nova Fronteira

Nova Fronteira

Morro do Barro-Sergi (!)

Morro do Barro-Sergi (!)

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero
Principal
Plays Exploratórios

Nome do Play

Situação
Geográfica

Principal Reservatório

1

Urucutuca

mar

arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno - Formação Urucutuca

2

Algodões

mar

carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano - Formação Algodões

3

Taipus Mirim

terra e mar

arenitos flúvio-lacustres Aptiano - Formação Taipus Mirim

4

Afligidos-Brotas

terra e mar

arenitos de supramaré, flúvio-eólicos e lacustres Eopermiano-Neocomiano - Formação
Afligidos e Grupo Brotas
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Figura 2.63: Carta estratigráfica da Bacia de Camamu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.64: Seção geológica da sub-bacia de Camamu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Ferreira, Caixeta e Lima (2009).
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Figura 2.65: Carta estratigráfica da Bacia de Almada com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.66: Seção geológica da sub-bacia de Almada com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Ferreira, Caixeta e Lima (2009).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.67, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, poços pioneiros, campos em produção (sete), última
descoberta comercial e os seis blocos exploratórios sob concessão. Quatro blocos exploratórios, localizados em águas ultraprofundas, foram
ofertados durante a 16ª Rodada de Licitações, realizada no segundo semestre de 2019, conforme Resolução CNPE nº 17, de 17 de dezembro de
2018 (BRASIL, 2018c), porém nenhum desses foi arrematado.
A Tabela 2. 32 apresenta, resumidamente, as informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da
produção acumulada.

Figura 2.67: Atividades de E&P na Bacia de Camamu-Almada.
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Tabela 2. 32: Resumo de Atividades de E&P - Bacia Camamu-Almada
mar
(Almada)

terra
(Almada)

mar
(Camamu)

terra
(Camamu)

Perfurados

18

6

54

31

1º Poço Pioneiro (ano)

1BAS0003BA
(1971)

1NB0002BA
(1978)

1BAS0005BA (1971)

1BG0001BA (1954)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA734BAS
(2009)

1FMB0001BA
(1982)

1BP10BAS (2013)

1RSO0002BA (1988)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.200

1.650

6.725

2.911

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Maior Lâmina D’água (m)

1.801

0

2.578

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços
Pioneiros (%)

0

0

13

0

Petróleo

0

0

2

1

Gás Não-Associado

0

0

1

1

Petróleo e Gás

0

0

2

0

Campos

Descobertas

Em Avaliação

0

0

0

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

-

Pinaúna (1981)

Morro do Barro (1962)

Última Descoberta Comercial (ano)

-

-

Camarão Norte (2003)

Jiribatuba (1964)

-

-

2007

2008

Petróleo (MM bbl)

0

0

2,08

0,17

Gás Associado (MM m³)

0

0

0,03

0,38

Gás Não-Associado (MM
m³)

0

0

21.087,65

31,77

Ano de Início
Produção
Acumulada



Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Na Bacia de Camamu-Almada, em termos de infraestrutura de abastecimento instalada encontra-se o gasoduto de transferência que
escoa a produção de gás natural do campo de Manati até a estação Vandemir Ferreira. As figuras a seguir (Figura 2.68 e Figura 2.69) mostram
também que a proximidade de instalações existentes na Bacia do Recôncavo pode ser considerada uma vantagem no desenvolvimento das
atividades de E&P da bacia. No item 2.1.22, sobre a Bacia do Recôncavo, são abordadas essas instalações. Além disso, há nas proximidades da
bacia a presença tanto de oleoduto (ORSUB) como de gasoduto de transporte (GASCAC)28 instalados.

28

O gasoduto Cacimbas-Catú (GASCAC) constitui, junto com os gasodutos Cabiúnas-Vitória (GASCAV) e Cacimbas-Vitória, o sistema GASENE, que interliga as malhas
de transporte de gás natural das regiões Sudeste e Nordeste, provendo flexibilidade para a utilização de diferentes fontes de oferta de gás natural para o atendimento do mercado
nacional.
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Figura 2.68: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Camamu-Almada: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.69: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Camamu-Almada: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual do estudo, a bacia efetiva de Camamu-Almada foi estendida, devido a informações da continuidade do potencial na
porção nordeste de sua parte offshore limítrofe com a Bacia de Jacuípe.
A Figura 2.70 apresenta o mapa da bacia efetiva de Camamu-Almada, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances
de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se que as maiores chances se concentram na parte mais a oeste da bacia, na porção proximal. A
Tabela 2. 33 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.70: Mapa da bacia efetiva de Camamu-Almada com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 33: Plays da Bacia de Camamu-Almada
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Terra

Mar

Urucutuca

-

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Algodões

-

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Taipus Mirim

Imaturo

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Afligidos-Brotas

Imaturo

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito
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2.1.5.1

Play Urucutuca - arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

A Figura 2.71 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de descoberta
variam de baixas a intermediárias em toda sua extensão, sendo um pouco mais elevadas na porção centro-sul (até a isóbata de 3.000 m). Com
relação ao ciclo 2015-2017 nota-se um aumento da porção distal em direção às águas mais profundas da bacia coincidindo com a indicação de
Caixeta et al. (2015) de que as bacias da Margem Leste Nordestina teriam uma margem hiperdistendida com afinidade para geração (cozinhas
de geração) e acumulação de hidrocarbonetos. Os blocos a serem ofertados na 16ª Rodada de Licitações, com foco nos arenitos turbidíticos da
Fm. Urucutuca, embora não demonstrados na Figura 2.71, recaem integralmente na área do play apresentada. Os atributos referentes a este play
estão sumarizados na Tabela 2. 34.
A Figura 2.72 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca. A maior expectativa é de petróleo e gás natural caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Para petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano.

Figura 2.71: Play efetivo Urucutuca da Bacia de Camamu-Almada.
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Tabela 2. 34: Atributos do play Urucutuca - Bacia de Camamu-Almada

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Urucutuca

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Morro do Barro e Rio de Contas; Formação Algodões29

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Cenomaniano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal e discordâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

Profundidade Média (m)

3.230

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho

Figura 2.72: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca da Bacia de Camamu-Almada.

2.1.5.2

Play Algodões - carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano

A Figura 2.73 apresenta o mapa do play efetivo Algodões, com as chances de descoberta de hidrocarboneto relativamente mais baixas
do que as do play Urucutuca. As maiores chances na porção sul do play devem-se aos depocentros do Albiano-Cenomaniano situados entre os
blocos de falhas NE-SW da fase rifte e que apresentam maior tendência a acumulações de petróleo (FERREIRA; CAIXETA; LIMA, 2009). Os
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 35.

29

Não foi descartada a possibilidade de geração pelos folhelhos marinhos da Formação Urucutuca, principalmente do Turoniano, em águas profundas e ultraprofundas, com
migração por falhas, discordâncias ou camadas carreadoras. Na sub-bacia de Almada deve ser considerada ainda a possibilidade de geração pelos folhelhos da Fm. Itaípe
(Berriasiano) (ANP, 2019b).
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Figura 2.73: Play efetivo Algodões da Bacia de Camamu-Almada.

Tabela 2. 35: Atributos do play Algodões - Bacia de Camamu-Almada

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Algodões

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Morro do Barro e Rio de Contas; Formação Algodões30

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Cenomaniano

Migração

falhas e discordâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Algodões

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Cenomaniano

Profundidade Média (m)

3.850

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Camamu e Espírito Santo

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

mista31

Litologia Selante

folhelho32

A Figura 2.74 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Algodões. Na parte distal a maior expectativa é de gás natural caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Na porção proximal espera-se maior probabilidade de petróleo mediano. Na parte sul da bacia, foi
considerada também uma porção com maior probabilidade de petróleo, devido à revisão do play efetivo.

30

Na sub-bacia de Almada deve ser considerada ainda a possibilidade de geração pelos folhelhos da Fm. Itaípe (Berriasiano) (ANP, 2019b).

31

Segundo informações da 16ª Rodada de Licitações, há a possibilidade de trapas paleogeomórficas na Formação Algodões (ANP, 2019b).

32

Calcilutitos e margas da própria Formação Algodões podem atuar como potenciais selos da seção drifte (ANP, 2019b).
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Figura 2.74: Tipo de fluido do play efetivo Algodões da Bacia de Camamu-Almada.

2.1.5.3

Play Taipus Mirim - arenitos flúvio-lacustres Aptiano

A Figura 2.75 apresenta o mapa do play efetivo Taipus Mirim, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões terrestres
e mais proximais (mar costeiro e águas rasas), principalmente na porção noroeste da bacia, apresentam as maiores chances de descobertas. Os
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 36.
A Figura 2.76 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Taipus Mirim. Na porção proximal do play a maior expectativa é
de petróleo, e sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano a pesado. Na porção distal a expectativa é de gás natural e caso ocorra
descoberta de petróleo, espera-se que o fluido seja leve.
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Figura 2.75: Play efetivo Taipus Mirim da Bacia de Camamu-Almada.

Tabela 2. 36: Atributos do play Taipus Mirim - Bacia de Camamu-Almada

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Taipus Mirim

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Morro do Barro e Rio de Contas33

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Barremiano

Migração

falhas e/ou carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Taipus Mirim; Formações Morro do Barro e Rio de Contas

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Aptiano

Profundidade Média (m)

2.000 (terra) e 4.250 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / aluvial, fluvial, lacustre e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Taipus Mirim (Membro Igrapiúna)

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho34

33

Na sub-bacia de Almada deve ser considerada ainda a possibilidade de geração pelos folhelhos da Fm. Itaípe (Berriasiano) (ANP, 2019b).

34

Outra possibilidade de selo é o sal associado ao Membro Igrapiúna da Formação Taipus-Mirim (ANP, 2019b).
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Figura 2.76: Tipo de fluido do play efetivo Taipus Mirim da Bacia de Camamu-Almada.

2.1.5.4

Play Afligidos-Brotas - arenitos de supramaré, flúvio-eólicos e lacustres Eopermiano-Neocomiano

A Figura 2.77 apresenta o mapa do play efetivo Afligidos-Brotas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. De forma similar
ao play anterior, o play Afligidos-Brotas apresenta suas maiores chances nas regiões proximal e terrestre da bacia. Os atributos referentes a este
play estão sumarizados na Tabela 2. 37.

Figura 2.77: Play efetivo Afligidos-Brotas da Bacia de Camamu-Almada.
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Tabela 2. 37: Atributos do play Afligidos-Brotas - Bacia de Camamu-Almada
Afligidos-Brotas

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Morro do Barro e Rio de Contas35

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Barremiano

Migração

falhas normais e/ou carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Afligidos e Grupo Brotas; Grupo Santo Amaro

Unidade Cronoestratigráfica

Eopermiano-Neocomiano

Profundidade Média (m)

2.400 (terra) e 4.560 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial, eólico, lacustre e marinho costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Almada, Camamu e Espírito Santo

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Berriasiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

mista e estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.78 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Afligidos-Brotas. Na porção proximal do play a maior expectativa
é de petróleo, e sendo petróleo, espera-se o a ocorrência de petróleo mediano a pesado. Na porção distal a expectativa é de gás natural e caso
ocorra descoberta de petróleo, espera-se que o fluido seja leve.

Figura 2.78: Tipo de fluido do play efetivo Afligidos-Brotas da Bacia de Camamu-Almada.

35

Na sub-bacia de Almada deve ser considerada ainda a possibilidade de geração pelos folhelhos da Fm. Itaípe (Berriasiano) (ANP, 2019b).
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2.1.6

Bacia de Campos


Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.79 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Campos e na Tabela 2.
38 suas principais características geológicas. Os plays efetivos foram identificados na região central. Os principais reservatórios de cada play
exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.80) e na seção geológica (Figura 2.81).

Figura 2.79: Bacia Efetiva de Campos.
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Tabela 2. 38: Informações Geológicas da Bacia de Campos
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

173.331

Área da Bacia Efetiva (km²)

159.513

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Elevado Potencial
Lagoa Feia-Carapebus (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Carapebus Oligo-Mioceno

arenitos turbidíticos Oligo-Mioceno - Formação Carapebus

2

Siri

carbonatos plataformais Oligoceno - Formação Emborê Membro Siri

3

São Tomé

arenitos turbidíticos Eoceno-Oligoceno - Formação Emborê Membro São Tomé

4

Carapebus Paleoceno-Eoceno

arenitos turbidíticos Paleoceno-Eoceno - Formação Carapebus

5

Carapebus Cretáceo Superior

arenitos turbidíticos Cretáceo Superior - Formação Carapebus

6

Namorado

arenitos turbidíticos Albo-Cenomaniano - Formação Namorado

7

Quissamã

carbonatos marinhos plataformais rasos Albiano - Formação Quissamã

8

Pré-Sal Microbialitos

microbialitos Aptiano - Formação Macabu

9

Pré-Sal Coquinas

coquinas Barremiano-Aptiano - Formação Coqueiros

10

Embasamento Fraturado

basaltos fraturados Neocomiano - Formação Cabiúnas
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Figura 2.80: Carta estratigráfica da Bacia de Campos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).
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Figura 2.81: Seção geológica da Bacia de Campos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2015c).



Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.82, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além dos campos em
produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos sob concessão.
Durante as 14ª e 15ª Rodadas de Licitações da ANP foram ofertados 19 blocos exploratórios em regime de concessão, sendo arrematados
17 destes. Outros 3 blocos foram também arrematados nas 3ª, 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção de um total de 4 blocos exploratórios
colocados em oferta. Durante a 16ª Rodada de Licitações, realizada em outubro de 2019 - conforme Resolução CNPE nº 17, de 17 de dezembro
de 2018 (BRASIL, 2018c) -, foram colocados em oferta 13 blocos em águas ultraprofundas, sendo 10 desses arrematados36. Há previsão de
oferta de blocos, em águas profundas e ultraprofundas, na 6ª Rodada de Partilha de Produção, a se realizar no quarto trimestre de 2019, conforme
Resolução CNPE nº 18, de 17 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018e); na 17ª e 18ª Rodadas de Licitações, a ocorrerem no biênio 2020-2021,
de acordo com a Resolução CNPE nº 10, de 5 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b); e na 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção, previstas para
o mesmo biênio, conforme a Resolução CNPE nº 19, de 17 de dezembro de 2018 (ANP, 2019a; BRASIL, 2018d).
A Tabela 2. 39 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos volumes
da produção acumulada. A Bacia de Campos é, atualmente, a segunda maior produtora de hidrocarbonetos do Brasil (ANP, 2019f).

36

Os blocos arrematados durante a 16ª Rodada de Licitações não são expressos nas figuras, pois a assinatura de seus contratos deve ocorrer até o dia 14 de fevereiro de 2020.
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Figura 2.82: Atividades de E&P na Bacia de Campos.

Tabela 2. 39: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Campos
mar

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

37

Acumulada

Perfurados

1.238

1º Poço Pioneiro (ano)

1RJS0001RJ (1959)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA1289RJS (2015)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

7.151

Maior Lâmina D’água (m)

2.887

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

28

Petróleo

65

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

1

Em Avaliação

637

1ª Descoberta Comercial (ano)

Garoupa (1974)

Última Descoberta Comercial (ano)

Pitangola (2013)

Ano de Início

1977

Petróleo (MM bbl)

12.344,58

Gás Associado (MM m³)

201.425,63

Gás Não-Associado (MM m³)

3.572,68

No mapa, na área do ring fence do campo de Albacora Leste existe uma descoberta em avaliação em outro nível estratigráfico.
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia de Campos ainda é a segunda principal bacia produtora de petróleo do Brasil, responsável por 37% da produção nacional de
petróleo e 15% da produção de gás natural (ANP, 2019f). A refinaria mais próxima é a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), capaz de
processar diariamente 40 mil m3 de petróleo (Figura 2.83). O terminal terrestre Cabiúnas (483 mil m3) tem como principais atividades o
recebimento e o armazenamento do petróleo produzido na Bacia de Campos, pelo oleoduto Cabiúnas-Furado (OCAB) e transferi-lo ao terminal
de Campos Elíseos, pelo oleoduto Cabiúnas-Duque de Caxias (OSDUC I).
A Figura 2.84 mostra uma complexa rede de gasodutos e oleodutos instalados na Bacia de Campos, que permite o escoamento da sua
produção. Para o processamento do gás natural da bacia, existem duas possibilidades: o complexo de Cabiúnas, composto de cinco unidades, e
que teve sua capacidade de processamento expandida para aproximadamente 25 MM m3/dia de gás natural e 6 mil m3/dia de condensado de gás
natural, com vista a atender ao aumento da produção devido ao pré-sal; e a UPGN Sul Capixaba, que processa o gás natural produzido no Parque
das Baleias, com capacidade de 2,5 MM m³/dia. Ambas interligadas ao GASENE, através do GASCAV, sendo que Cabiúnas está ligada também
ao GASDUC I, II e III.
Segundo o Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural (PIPE) (EPE, 2019), existem diversos estudos indicativos
para a instalação de novos empreendimentos de infraestrutura na Bacia de Campos. A chamada Rota 5a prevê uma UPGN nas proximidades do
Porto do Açu, em São João da Barra/ RJ, aproveitando a infraestrutura do porto. O gás natural proveniente desta UPGN poderia tanto ter
aproveitamento local (uso industrial ou geração termelétrica) como ser levado até a malha de transporte (o GASCAC se encontra a cerca de 40
km de distância). Um terminal de regaseificação de gás natural está sendo construído no Porto do Açu, com previsão de entrada em operação
em 2021, para o atendimento de duas termelétricas previstas no complexo. Outra alternativa que visa a utilização de facilidades do Porto do Açu
é a denominada Rota 6b, também para o recebimento do gás que será produzido no Pré-Sal da Bacia de Campos, com previsão de uma UPGN
e diversas alternativas de monetização desse gás. O gás natural do Pré-Sal da Bacia de Campos poderá ainda ser aproveitado através do projeto
identificado, no PIPE, como Rota 5b (EPE, 2019), o qual pretende utilizar as instalações de um complexo portuário, nomeado TEPOR,
localizado no município de Macaé/RJ e que poderá contar com um terminal de regaseificação de GNL, além de uma UPGN (EPE, 2018c).
Outras iniciativas para o aproveitamento do gás natural do Pré-Sal da bacia nos portos de Itaguaí/RJ (Rota 5c) e Central/ES (Rota 6a) estão
descritas em EPE (2018c) e EPE (2019).

Figura 2.83: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Campos: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.84: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Campos: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual, os plays do Pré-Sal, play Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte (carbonatos lagunares restritos Aptiano) e play Lagoa Feia
Rifte (arenitos e coquinas lacustres Barremiano-Aptiano) foram revisados e resegmentados, de acordo com seus reservatórios microbialitos e
coquinas, passando a ser denominados, respectivamente, play Pré-Sal Microbialitos (reservatório nos microbialitos aptianos da Formação
Macabu) e play Pré-Sal Coquinas (reservatório nas coquinas Barremiano-Aptiano da Formação Coqueiros). O play Lagoa Feia Siliciclástico
Pós-Rifte (arenitos e conglomerados lacustres Albiano) foi excluído. Mudanças nos mapas de geração e migração também foram incorporadas,
passando a considerar a geração marinha em todos os plays com reservatórios do Cenomaniano ao Eoceno. A Figura 2.85 apresenta o mapa da
bacia efetiva de Campos, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. A chance de
descoberta é maior na região proximal e diminui com o aumento da incerteza no avanço para águas profundas.
A Tabela 2. 40 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.85: Mapa da bacia efetiva de Campos com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 40: Plays da Bacia de Campos
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Carapebus Oligo-Mioceno

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Siri

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

São Tomé

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Carapebus Paleoceno-Eoceno

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Carapebus Cretáceo Superior

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Namorado

Estabelecido

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Quissamã

Estabelecido

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Pré-Sal Microbialitos

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Pré-Sal Coquinas

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Embasamento Fraturado

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito
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2.1.6.1

Play Carapebus Oligo-Mioceno – arenitos turbidíticos Oligo-Mioceno

A Figura 2.86 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Oligo-Mioceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances
de descobertas são elevadas na porção central da região mais proximal, e diminuem com o aumento da incerteza no avanço para águas profundas.
Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 41.

Figura 2.86: Play efetivo Carapebus Oligo-Mioceno da Bacia de Campos.

Tabela 2. 41: Atributos do play Carapebus Oligo-Mioceno - Bacia de Campos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Carapebus Oligo-Mioceno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Lagoa Feia38

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Carapebus

Unidade Cronoestratigráfica

Oligoceno-Mioceno

Profundidade Média (m)

1.100

Litologia / Contexto Deposicional

arenito turbidítico / marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Carapebus e Ubatuba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Oligoceno-Mioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

38

Não é descartada a geração de folhelhos marinhos anóxicos do Albiano, Cenomaniano e Turoniano, das Formações Outeiro, Imbetiba e Carapebus, maturados em minibacias profundas situadas a leste do Alto Externo, desenvolvidas por cima de crosta continental hiperestirada (ZALÁN, 2017).
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A Figura 2.87 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Carapebus Oligo-Mioceno. A maior expectativa é de petróleo caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto na região proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres geradores
da Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. Na região central existe expectativa para descoberta de petróleo
e gás não associado. Para a região mais distal, espera-se a prevalência de descobertas de reservatórios de gás não associado. Sendo petróleo,
espera-se a ocorrência de petróleo mediano.

Figura 2.87: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Oligo-Mioceno da Bacia de Campos.

2.1.6.2

Play Siri – carbonatos plataformais Oligoceno

A Figura 2.88 apresenta o mapa do play efetivo Siri, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a esse
play estão sumarizados na Tabela 2. 42.
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Figura 2.88: Play efetivo Siri da Bacia de Campos.

Tabela 2. 42: Atributos do play Siri - Bacia de Campos
Play

Siri

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Emborê (Membro Siri)

Unidade Cronoestratigráfica

Oligoceno

Profundidade Média (m)

1.100

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Carapebus e Ubatuba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Mioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.89 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Siri. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta de
hidrocarboneto na região mais proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres geradores da Formação
Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano.
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Figura 2.89: Tipo de fluido do play efetivo Siri da Bacia de Campos.

2.1.6.3

Play São Tomé – arenitos turbidíticos Eoceno-Oligoceno

A Figura 2.90 apresenta o mapa do play efetivo São Tomé, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de descobertas
são maiores na região central. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 43.

Figura 2.90: Play efetivo São Tomé da Bacia de Campos.
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Tabela 2. 43: Atributos do play São Tomé - Bacia de Campos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

São Tomé

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Emborê (Membro São Tomé)

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Oligoceno

Profundidade Média (m)

2.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Emborê e Ubatuba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Mioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.91 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play São Tomé. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.91: Tipo de fluido do play efetivo São Tomé da Bacia de Campos.
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2.1.6.4

Play Carapebus Paleoceno-Eoceno – arenitos turbidíticos Paleocono-Eoceno

A Figura 2.92 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Paleoceno-Eoceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As
chances de descobertas são elevadas na região do Alto Externo e diminuem com o aumento da incerteza no avanço para águas profundas.

Figura 2.92: Play efetivo Carapebus Paleoceno-Eoceno da Bacia de Campos.

Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 44.

Tabela 2. 44: Atributos do play Carapebus Paleoceno-Eoceno - Bacia de Campos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Carapebus Paleoceno - Eoceno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Lagoa Feia39

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Carapebus

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito turbidítico / marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Carapebus e Ubatuba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Mioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

39

Não é descartada a geração de folhelhos marinhos anóxicos do Albiano, Cenomaniano e Turoniano, das Formações Outeiro, Imbetiba e Carapebus, maturados em minibacias profundas situadas a leste do Alto Externo, desenvolvidas por cima de crosta continental hiperestirada (ZALÁN, 2017).
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A Figura 2.93 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Carapebus Paleoceno-Eoceno. A maior expectativa é de petróleo
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto na região proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres
geradores da Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda, onde a expectativa maior é de gás. Avançando para offshore aumenta a expectativa
para gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano.

Figura 2.93: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Paleoceno-Eoceno da Bacia de Campos.

2.1.6.5

Play Carapebus Cretáceo Superior– arenitos turbidíticos Cretáceo-Superior

A Figura 2.94 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Cretáceo-Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este
play apresenta as maiores chances de descobertas da bacia na região do Alto Externo tendendo a diminuir à medida que avança para águas
profundas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 45.
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Figura 2.94: Play efetivo Carapebus Cretáceo-Superior da Bacia de Campos.

Tabela 2. 45: Atributos do play Carapebus Cretáceo Superior - Bacia de Campos
Play

Carapebus Cretáceo-Superior

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Grupo Lagoa Feia40

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Carapebus

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior

Profundidade Média (m)

2.900

Litologia / Contexto Deposicional

arenito turbidítico / marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Carapebus e Ubatuba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Senoniano-Mioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.95 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Carapebus Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto na região proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres
geradores da Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. Avançando para offshore aumenta a expectativa para
gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano.

40

Não é descartada a geração de folhelhos marinhos anóxicos do Albiano, Cenomaniano e Turoniano, das Formações Outeiro, Imbetiba e Carapebus, maturados em minibacias profundas situadas a leste do Alto Externo, desenvolvidas por cima de crosta continental hiperestirada (ZALÁN, 2017).
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Figura 2.95: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Cretáceo Superior da Bacia de Campos.

2.1.6.6

Play Namorado – arenitos turbidíticos Albo-Cenomaniano

A Figura 2.96 apresenta o mapa do play efetivo Namorado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a
este play estão sumarizados na Tabela 2. 46.

Figura 2.96: Play efetivo Namorado da Bacia de Campos.
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Tabela 2. 46: Atributos do play Namorado - Bacia de Campos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Namorado

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Namorado

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Cenomaniano

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito turbidítico / marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Macaé e Fm. Carapebus

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano-Turoniano

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

marga e folhelho

A Figura 2.97 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Namorado. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto na parte proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres geradores da Formação
Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. A parte distal apresenta expectativa também para gás. Sendo petróleo, esperase a ocorrência de petróleo mediano.

Figura 2.97: Tipo de fluido do play efetivo Namorado da Bacia de Campos.
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2.1.6.7

Play Quissamã - carbonatos marinhos plataformais rasos Albiano

A Figura 2.98 apresenta o mapa do play efetivo Quissamã, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. O play Quissamã apresenta
elevadas chances de descobertas na região do Alto Externo. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 47.
A Figura 2.99 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Quissamã. A maior expectativa de fluido é de petróleo caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto na região proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres geradores da
Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. A parte distal apresenta expectativa também para gás. Sendo
petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.98: Play efetivo Quissamã da Bacia de Campos.

Tabela 2. 47: Atributos do play Quissamã - Bacia de Campos
Play

Quissamã

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Quissamã

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano

Profundidade Média (m)

3.100

Litologia / Contexto Deposicional

carbonatos / marinho plataforma rasa

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Quissamã e Outeiro

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano-Cenomaniano

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

marga, folhelho e calcilutito
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Figura 2.99: Tipo de fluido do play efetivo Quissamã da Bacia de Campos.

2.1.6.8

Play Pré-Sal Microbialitos – microbialitos Aptiano

A Figura 2.100 apresenta o mapa do play efetivo Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte, com as chances de descoberta de hidrocarboneto.
A região do Alto Externo possui maior expectativa exploratória e as chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no
avanço para águas profundas até o limite entre as crostas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 48.

Figura 2.100: Play efetivo Pré-Sal Microbialitos da Bacia de Campos.
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Tabela 2. 48: Atributos do play Pré-Sal Microbialitos - Bacia de Campos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Pré-Sal Microbialitos

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Macabu

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

4.800

Litologia / Contexto Deposicional

plataformas carbonáticas rasas lacustres e biohermas / lagunar restrito

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Retiro

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

evaporito

A Figura 2.101 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte. A maior expectativa é de
petróleo caso ocorra descoberta de hidrocarboneto na região proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos
lacustres geradores da Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de
petróleo leve.

Figura 2.101: Tipo de fluido do play efetivo Pré-Sal Microbialitos da Bacia de Campos.

110

2.1.6.9

Play Pré-Sal Coquinas - coquinas lacustres Aptiano

A Figura 2.102 apresenta o mapa do play efetivo Lagoa Feia Rifte, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. A região do Alto
Externo possui maior expectativa exploratória, as chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no avanço para águas
profundas até o limite entre as crostas.

Figura 2.102: Play efetivo Pré-Sal Coquinas da Bacia de Campos.

Os atributos referentes ao play Pré-Sal Coquinas estão sumarizados na Tabela 2. 49.

Tabela 2. 49: Atributos do play Pré-Sal Coquinas - Bacia de Campos
Play

Pré-Sal Coquinas

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Coqueiros e Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

4.500

Litologia / Contexto Deposicional

coquina / lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e carbonato
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A Figura 2.103 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Lagoa Feia Rifte. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto na região proximal, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres geradores da
Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte
mais proximal, petróleo mediano na região intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal.

Figura 2.103: Tipo de fluido do play efetivo Pré-Sal Coquinas da Bacia de Campos.

2.1.6.10 Play Embasamento Fraturado - basaltos fraturados Neocomiano
A Figura 2.104 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances
de descoberta são moderadas. As descobertas neste play até o momento concentram-se no Alto de Badejo. Os atributos referentes a este play
estão sumarizados na Tabela 2. 50.
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Figura 2.104: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Campos.

Tabela 2. 50: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia de Campos
Play

Embasamento Fraturado

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas normais e contato direto

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cabiúnas

Unidade Cronoestratigráfica

Hauteriviano

Profundidade Média (m)

4.600

Litologia / Contexto Deposicional

basalto fraturado

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Lagoa Feia

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Barremiano-Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho e carbonato

A Figura 2.105 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. Na porção proximal a maior expectativa
é de petróleo caso ocorra descoberta de hidrocarboneto, com exceção da região da cozinha interna, constituída por folhelhos lacustres geradores
da Formação Lagoa Feia, uma área mais profunda que entrou na janela de gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano.
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Figura 2.105: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Campos.
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2.1.7

Bacia do Ceará
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.106 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Ceará e na Tabela 2.
51 suas principais características geológicas. Nota-se que na região mais externa offshore ainda não foi identificada a ocorrência de nenhum
play exploratório. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica
(Figura 2.107) e na seção geológica (Figura 2.108).

Figura 2.106: Bacia Efetiva do Ceará.

Tabela 2. 51: Informações Geológicas da Bacia do Ceará
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

164.711

Área da Bacia Efetiva (km²)

55.957

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Mundaú/Paracuru-Paracuru (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Ubarana Paleógeno-Neógeno

arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno - Formação Ubarana

2

Guamaré

carbonatos plataformais Paleógeno-Neógeno - Formação Guamaré

3

Ubarana Cretáceo Superior

arenitos turbidíticos marinhos Cenomaniano-Maastrichtiano - Formação Ubarana

4

Ubarana Cretáceo Inferior

arenitos flúvio-deltaicos Albiano-Cenomaniano - Formação Ubarana

5

Paracuru

arenitos costeiros e marinhos rasos Aptiano - Formação Paracuru

6

Mundaú Popups

arenitos flúvio-lacustres estruturados Aptiano - Formação Mundaú

7

Mundaú

arenitos flúvio-lacustres Aptiano - Formação Mundaú
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Figura 2.107: Carta Estratigráfica da Bacia do Ceará com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.108: Seção geológica da Bacia do Ceará com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Pessoa Neto (2004).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.109, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além dos quatro campos
em produção, da última descoberta comercial e dos seis blocos exploratórios atualmente sob concessão.
Há previsão de oferta de blocos, em águas profundas, na 18ª Rodada de Licitações da ANP, a se realizar no ano de 2021 conforme
Resolução CNPE nº 10, de 5 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b). A Tabela 2. 52 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços
pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção acumulada.

Figura 2.109: Atividades de E&P na Bacia do Ceará.
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Tabela 2. 52: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Ceará
mar

Situação Geográfica
Perfurados

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada



138

1º Poço Pioneiro (ano)

1CES0001CE (1971)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA1150CES (2013)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.973

Maior Lâmina D’água (m)

2.130

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

9

Petróleo

4

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

Xaréu (1977)

Última Descoberta Comercial (ano)

Área do CES066 (1985)

Ano de Início

1980

Petróleo (MM bbl)

148,28

Gás Associado (MM m³)

3.416,42

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia do Ceará conta com uma refinaria de petróleo instalada: a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR
(capacidade nominal de processar 1.650 m3/dia de petróleo) (Figura 2.110).
Na Figura 2.111, apresenta-se a infraestrutura de oleodutos e gasodutos existentes e planejados na Bacia do Ceará e também o Terminal
de Regaseificação de GNL de Pecém, com capacidade de transferir até 7 milhões de m3/dia de gás natural para o gasoduto Guamaré-Pecém
(GASFOR). Os campos em produção na Bacia do Ceará contam com um gasoduto de transferência que os interligam e conectam a uma UPGN,
localizada na LUBNOR, com capacidade de processar 350 mil m3/dia de gás natural. Observa-se ainda a existência de estudos sobre a instalação
do Gasoduto Meio-Norte, que fará a integração da malha de gasodutos Sudeste-Nordeste com futuros projetos nas regiões Norte (Gasoduto do
Pará) e Centro-Oeste (Gasoduto Centro-Norte).
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Figura 2.110: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Ceará: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.111: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Ceará: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.112 apresenta o mapa da bacia efetiva do Ceará, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de
descobertas de hidrocarboneto. Nota-se uma grande variação de chances de descobertas, sendo que as maiores chances estão na sua parte
leste. A Tabela 2. 53 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.112: Mapa da bacia efetiva do Ceará com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 53: Plays da Bacia do Ceará
Nome do Play

Status Exploratório

Ubarana Paleógeno-Neógeno

Fronteira

Superplay 1: Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Superplay

Guamaré

Fronteira

Superplay 1:Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Ubarana Cretáceo Superior

Estabelecido

Superplay 1:Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Ubarana Cretáceo Inferior

Fronteira

Superplay 2: Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Paracuru

Estabelecido

Superplay 2: Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Mundaú Popups

Fronteira

Superplay 3: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Mundaú

Imaturo

Superplay 3: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.7.1

Play Ubarana Paleógeno-Neógeno - arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno

A Figura 2.113 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Paleógeno-Neógeno, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As
chances de descobertas deste play são baixas. Houve um razoável aumento da área do play efetivo na porção leste, devido à delimitação de uma
cozinha de geração neoaptiana (ANP, 2018d). Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 54.
A Figura 2.114 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Paleógeno-Neógeno. A maior expectativa é de petróleo,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. Próximo ao limite oeste da bacia há a
expectativa de petróleo pesado e gás natural, caso haja descoberta.

Figura 2.113: Play efetivo Ubarana Paleógeno-Neógeno da Bacia do Ceará.

Tabela 2. 54: Atributos do play Ubarana Paléogeno-Neógeno - Bacia do Ceará

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Ubarana Paleógeno-Neógeno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno-Neógeno

Profundidade Média (m)

1.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.114: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Paleógeno-Neógeno da Bacia do Ceará.

2.1.7.2

Play Guamaré - carbonatos plataformais Paleógeno-Neógeno

A Figura 2.115 apresenta o mapa do play efetivo Guamaré, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocorre
localmente na Bacia do Ceará e apresenta baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 55.

Figura 2.115: Play efetivo Guamaré da Bacia do Ceará.
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Tabela 2. 55: Atributos do play Guamaré - Bacia do Ceará

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Guamaré

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Guamaré

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Mioceno

Profundidade Média (m)

1.700

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito e calcirrudito / bancos plataformais

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e calcilutito

A Figura 2.116 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Guamaré. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.116: Tipo de fluido do play efetivo Guamaré da Bacia do Ceará.
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2.1.7.3

Play Ubarana Cretáceo Superior - arenitos turbidíticos marinhos Cenomaniano-Maastrichtiano

A Figura 2.117 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este
play apresenta chances de descobertas relativamente elevadas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 56.

Figura 2.117: Play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia do Ceará.

Tabela 2. 56: Atributos do play Ubarana Cretáceo Superior - Bacia do Ceará
Ubarana Cretáceo Superior

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica

Cenomaniano-Maastrichtiano

Profundidade Média (m)

1.900

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cenomaniano-Maastrichtiano

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.118 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. Próximo ao limite oeste da bacia há a
expectativa de petróleo pesado e gás natural, caso haja descoberta.
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Figura 2.118: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia do Ceará.

2.1.7.4

Play Ubarana Cretáceo Inferior - arenitos flúvio-deltaicos Albiano-Cenomaniano

A Figura 2.119 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Cretáceo Inferior, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos
relativamente baixas. A delimitação da cozinha de geração neoaptiana (ANP, 2018d) levou a um aumento da extensão do play efetivo em sua
porção leste. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 57.

Figura 2.119: Play efetivo Ubarana Cretáceo Inferior da Bacia do Ceará.
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Tabela 2. 57: Atributos do play Ubarana Cretáceo Inferior - Bacia do Ceará

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Ubarana Cretáceo Inferior

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Cenomaniano

Profundidade Média (m)

1.900

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano) - Superior

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.120 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Cretáceo Inferior. A maior expectativa é de petróleo na
parte mais proximal e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo
leve.

Figura 2.120: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Cretáceo Inferior da Bacia do Ceará.
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2.1.7.5

Play Paracuru - arenitos costeiros e marinhos rasos Aptiano

A Figura 2.121 apresenta o mapa do play efetivo Paracuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocorre na parte
proximal da bacia e apresenta altas chances de descobertas. A área leste do play apresenta as maiores chances. Os atributos referentes a esse
play estão sumarizados na Tabela 2. 58.

Figura 2.121: Play efetivo Paracuru da Bacia do Ceará.

Tabela 2. 58: Atributos do play Paracuru - Bacia do Ceará

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Paracuru

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / costeiro e marinho raso

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Paracuru e Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)-Superior

Tipo de Trapa

estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho e calcilutito

A Figura 2.122 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Paracuru. A maior expectativa é de petróleo na parte mais proximal
e petróleo e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.122: Tipo de fluido do play efetivo Paracuru da Bacia do Ceará.

2.1.7.6

Play Mundaú Popups - arenitos flúvio-lacustres estruturados Aptiano

A Figura 2.123 apresenta o mapa do play efetivo Mundaú Popups, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocorre
na parte proximal da bacia e apresenta baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 59.

Figura 2.123: Play efetivo Mundaú Popups da Bacia do Ceará.
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Tabela 2. 59: Atributos do play Mundaú Popups - Bacia do Ceará

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Mundaú Popups

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mundaú

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais e transcorrentes

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mundaú

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

650

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / flúvio-lacustre e leque aluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.124 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Mundaú Popups. A maior expectativa é de petróleo e gás natural,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.124: Tipo de fluido do play efetivo Mundaú Popups da Bacia do Ceará.
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2.1.7.7

Play Mundaú - arenitos flúvio-lacustres Aptiano

A Figura 2.125 apresenta o mapa do play efetivo Mundaú, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play ocorre na parte
proximal da bacia e apresenta grande variação de chances de descobertas, sendo as maiores chances na parte leste. Os atributos referentes a este
play estão sumarizados na Tabela 2. 60.

Figura 2.125: Play efetivo Mundaú da Bacia do Ceará.

Tabela 2. 60: Atributos do play Mundaú - Bacia do Ceará

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Mundaú

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mundaú

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas do rifte

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mundaú

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

2.050

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / flúvio-lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Mundaú e Paracuru

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.126 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Mundaú. A maior expectativa é de petróleo na parte mais proximal
e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.126: Tipo de fluido do play efetivo Mundaú da Bacia do Ceará.
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2.1.8

Bacia de Cumuruxatiba
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.127 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Cumuruxatiba e na
Tabela 2. 61 suas principais características geológicas. Nota-se que na porção terrestre da bacia ainda não foram identificados plays
exploratórios. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura
2.128) e na seção geológica (Figura 2.129).

Figura 2.127: Bacia Efetiva de Cumuruxatiba.

Tabela 2. 61: Informações Geológicas da Bacia de Cumuruxatiba
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

63.649

Área da Bacia Efetiva (km²)

57.273

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal
Plays Exploratórios

Nova Fronteira
Cricaré-Cricaré (!)
Nome do Play

Principal Reservatório

1

Urucutuca

arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno - Formação
Urucutuca

2

Urucutuca contra Domo de Sal

arenitos turbidíticos estruturados pelo sal Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno Formação Urucutuca

3

Barra Nova

carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano - Formação Regência

4

Mucuri

arenitos flúvio-lagunares Aptiano - Formação Mariricu (Membro Mucuri)

5

Cricaré

arenitos flúvio-lacustres Berriasiano-Aptiano - Formação Cricaré
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Figura 2.128: Carta estratigráfica da Bacia de Cumuruxatiba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.129: Seção geológica da Bacia de Cumuruxatiba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de CPRM [19--b].
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.130, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros. Não há blocos sob
concessão e o calendário de rodadas de licitação para os anos de 2019 a 2021 não prevê a oferta de blocos na Bacia de Cumuruxatiba
(BRASIL, 2018b, 2018c). A Tabela 2. 62 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros e descobertas de hidrocarbonetos.

Figura 2.130: Atividades de E&P na Bacia de Cumuruxatiba.

Tabela 2. 62: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Cumuruxatiba
Situação Geográfica
Perfurados

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada

mar
47

1º Poço Pioneiro (ano)

1 BAS 0002 BA (1970)

Último Poço Pioneiro (ano)

1 BRSA 77 BAS (2001)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

4.600

Maior Lâmina D’água (m)

2.200

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

6

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

Arraia (1972)

Última Descoberta Comercial (ano)

1BAS0091BA (1995)

Ano de Início

-

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia de Cumuruxatiba não conta com uma infraestrutura instalada de abastecimento diversificada (Figura 2.131 e Figura 2.132). A
infraestrutura existente é o gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC), integrante do GASENE.

Figura 2.131: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Cumuruxatiba: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.132: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Cumuruxatiba: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.133 apresenta o mapa da bacia efetiva de Cumuruxatiba, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances
de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que as chances de descobertas variam de baixas a intermediárias, havendo redução das mesmas
nas porções mais distais da bacia. A Tabela 2. 63 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.133: Mapa da bacia efetiva de Cumuruxatiba com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 63: Plays da Bacia de Cumuruxatiba
Nome do Play

Status
Exploratório

Urucutuca

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Urucutuca contra Domo de Sal

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Barra Nova

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Mucuri

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Cricaré

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Superplay
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2.1.8.1

Play Urucutuca - arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

A Figura 2.134 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play tem o início
de seu registro próximo a linha batimétrica de 1.500 m, com a maior expectativa exploratória localizada na porção oeste do play. Com relação
ao ciclo passado nota-se um aumento das chances na porção sul do limite oeste do play, relacionado à identificação de depocentro da fase drifte
siliciclástica/mista regressiva, limitado pela presença da Falha de Porto Seguro (FERREIRA, 2010; LOBATO et al., 2008). A região sul é,
dentre todos os plays da bacia, aquela com maior chance. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 64.

Figura 2.134: Play efetivo Urucutuca da Bacia de Cumuruxatiba.

Tabela 2. 64: Atributos do play Urucutuca - Bacia de Cumuruxatiba

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Urucutuca

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Porto Seguro e Urucutuca; Formação Regência

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Turoniano

Migração

discordâncias, falhas lístricas e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho
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A Figura 2.135 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca. Na porção sudoeste do play a maior expectativa é de
gás natural caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Nas demais regiões a maior expectativa é de petróleo e sendo petróleo, espera-se a
ocorrência de petróleo leve e mediano.

Figura 2.135: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca da Bacia de Cumuruxatiba.

2.1.8.2

Play Urucutuca contra Domo de Sal - arenitos turbidíticos estruturados pelo sal Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

A Figura 2.136 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. A
principal diferença entre os plays Urucutuca e Urucutuca contra Domo de Sal está na influência da atividade halocinética sobre o segundo. O
play Urucutuca contra Domo de Sal tem uma relação direta com a presença de corpos salinos que são estruturadores dos reservatórios, além
de constituir excelente selo. Os reservatórios areníticos são encontrados pinchados contra os domos ou recobertos por flancos de sal alóctone
responsável pelo trapeamento e selo.
A região com maior expectativa exploratória está localizada a oeste do play, e tem chance de descoberta relativamente menor do que
o play citado anteriormente, justamente pela forte influência da componente trapa associada a uma zona compressional, onde ocorrem os
diápiros salinos parcial ou totalmente desconectados de depósitos evaporíticos do Membro Itaúnas da Formação Mariricu.
Em comparação ao ciclo passado, nota-se um aumento das chances de descobertas de hidrocarbonetos no segmento a oeste devido ao
melhor delineamento do depocentro da fase drifte siliciclástica/mista regressiva, limitado pela presença da Falha de Porto Seguro, e da presença
de falhas lístricas e estruturas de sal (FERREIRA, 2010; LOBATO et al., 2008). Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela
2. 65.
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Figura 2.136: Play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia de Cumuruxatiba.

Tabela 2. 65: Atributos do play Urucutuca contra Domo de Sal - Bacia de Cumuruxatiba
Play

Urucutuca contra Domo de Sal

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Porto Seguro e Urucutuca; Formação Regência

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Turoniano

Migração

falhas lístricas e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Mariricu (Membro Itaúnas) e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

evaporito e folhelho

A Figura 2.137 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca contra Domo de Sal. Na porção sudoeste do play a
maior expectativa é de gás natural caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Nas demais regiões a maior expectativa é de petróleo e sendo
petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e mediano.
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Figura 2.137: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia de Cumuruxatiba.

2.1.8.3

Play Barra Nova - carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano

A Figura 2.138 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Em relação ao ciclo
anterior, há um aumento da chance de descoberta na porção central do play em virtude da identificação de baixos estruturais que são, não só
mais propícios à geração e migração do óleo, mas também depocentros preferenciais da plataforma carbonática albiana (FERREIRA, 2010;
LOBATO et al., 2008).
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Figura 2.138: Play efetivo Barra Nova da Bacia de Cumuruxatiba.

Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 66.
Tabela 2. 66: Atributos do play Barra Nova - Bacia de Cumuruxatiba

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Barra Nova

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Porto Seguro; Formação Regência

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Cenomaniano

Migração

discordâncias, falhas lístricas, carrier beds, janelas de sal e rochas
vulcânicas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Regência; Formação São Mateus

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Cenomaniano

Profundidade Média (m)

2.400

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal; arenito / leques deltaicos

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Turoniano)-Plioceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.139 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova. A maior expectativa é de petróleo na porção proximal
e de gás natural na porção distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e mediano.
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Figura 2.139: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova da Bacia de Cumuruxatiba.

2.1.8.4

Play Mucuri - arenitos flúvio-lagunares Aptiano

A Figura 2.140 apresenta o mapa do play efetivo Mucuri, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. O reconhecimento de
depocentros dos intervalos rifte e sag-rifte, com maiores espessuras, na porção proximal da bacia (LOBATO et al., 2008) levou à maior
expectativa exploratória nessa região. Contribuem para a maior chance dessa porção da bacia a identificação de domínios mais propícios à
geração e compartimentos que possibilitam a formação de rotas de migração. Há uma redução das chances de descoberta à medida que
aumentam as incertezas em direção às águas profundas e proximidade do limite entre as crostas. Os atributos referentes a este play estão
sumarizados na Tabela 2. 67.
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Figura 2.140: Play efetivo Mucuri da Bacia de Cumuruxatiba.

Tabela 2. 67: Atributos do play Mucuri - Bacia de Cumuruxatiba

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Mucuri

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Porto Seguro; Formação Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Aptiano

Migração

falhas normais, carrier beds e discordância

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mariricu (Membro Mucuri)

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

2.775

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e lagunar

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Mariricu (Membro Itaúnas e Membro Mucuri)

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

evaporito e folhelho

A Figura 2.141 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Mucuri. A maior expectativa é de petróleo na porção proximal
e de gás natural na porção distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e mediano.
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Figura 2.141: Tipo de fluido do play efetivo Mucuri da Bacia de Cumuruxatiba.

2.1.8.5

Play Cricaré - arenitos flúvio-lacustres Berriasiano-Aptiano

A Figura 2.142 apresenta o mapa do play efetivo Cricaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões proximais
possuem maiores expectativas exploratórias, influenciadas por domínios mais propícios à geração e compartimentos que possibilitam a
formação de rotas de migração. Apesar da incorporação de novas informações, que permitiram melhor reconhecimento dos depocentros
referentes aos intervalos rifte e sag rifte, não há diferenças significativas com relação às chances no play Cricaré descritas no ciclo anterior.
Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 68.
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Figura 2.142: Play efetivo Cricaré da Bacia de Cumuruxatiba.

Tabela 2. 68: Atributos do play Cricaré - Bacia de Cumuruxatiba

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Cricaré

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Porto Seguro e Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Berriasiano-Aptiano

Migração

discordâncias, falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cricaré; Formação Monte Pascal

Unidade Cronoestratigráfica

Neojurássico (Tithoniano)-Cretáceo Superior (Aptiano)

Profundidade Média (m)

2.875

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e lacustre; coquina e calcário / fluvial e lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Mariricu (Membro Itaúnas); Formação Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Berriasiano-Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

evaporito e folhelho

A Figura 2.143 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cricaré. A maior expectativa é de petróleo na porção proximal e
de gás natural na porção distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e mediano.
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Figura 2.143: Tipo de fluido do play efetivo Cricaré da Bacia de Cumuruxatiba.
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2.1.9

Bacia do Espírito Santo-Mucuri
 Síntese da Bacia

Apresenta-se na Figura 2.144 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Espírito SantoMucuri e na Tabela 2. 69 suas principais características geológicas. A parte sul é chamada de Espírito Santo e a norte de Mucuri. Os principais
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados nas cartas estratigráficas (Figura 2.145 e Figura 2.146)
e na seção geológica (Figura 2.147).

Figura 2.144: Bacia Efetiva do Espírito Santo-Mucuri.
Tabela 2. 69: Informações Geológicas da Bacia do Espírito Santo-Mucuri
terra

mar

Área Sedimentar (km²)

17.494

183.157

Área da Bacia Efetiva (km²)

5.322

181.579

Madura

Elevado Potencial

Situação Geográfica

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Cricaré-Mariricu (!)

Urucutuca-Urucutuca (!)

Nome do Play

Situação
Geográfica

Principal Reservatório

1

Caravelas

terra e mar

carbonatos plataformais Paleógeno-Neógeno - Formação Caravelas

2

Urucutuca PaleógenoNeógeno

terra e mar

arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno - Formação Urucutuca

3

Urucutuca Cretáceo Superior

terra e mar

arenitos turbidíticos Cenomaniano - Formação Urucutuca

4

Urucutuca contra Domo de
Sal

mar

arenitos turbidíticos estruturados pelo sal Cenomaniano-Neógeno - Formação
Urucutuca

5

Barra Nova Paleogeomórfico

terra e mar

arenitos plataformais Albiano - Grupo Barra Nova

6

Barra Nova

mar

carbonatos plataformais Albiano - Grupo Barra Nova

7

Mucuri

terra e mar

arenitos flúvio-deltaicos Aptiano - Formação Mariricu

8

Cricaré

terra e mar

arenitos flúvio-deltaicos Neocomiano-Eoaptiano - Formação Cricaré

Plays Exploratórios
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Figura 2.145: Carta Estratigráfica da Bacia do Espírito Santo com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).
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Figura 2.146: Carta Estratigráfica da Bacia de Mucuri com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.147: Seção geológica da Bacia do Espírito Santo-Mucuri terra com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Ojeda (1982) apud ANP (2002b).
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Figura 2.148: Seção geológica da Bacia do Espírito Santo-Mucuri mar com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2015h).



Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.149, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, dos poços pioneiros, dos campos em produção,
áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos sob concessão. Percebe-se maior concentração de esforços exploratórios na parte do
Espírito-Santo (região ao sul no mapa).
Durante a 14ª Rodada de Licitações da ANP, realizada em setembro de 2017, foram ofertados vinte e seis blocos exploratórios na bacia,
sendo arrematados dez blocos. Há ainda previsão de oferta de blocos, em águas ultraprofundas, na 18ª Rodada de Licitações, a se realizar no
ano de 2021, conforme Resolução CNPE nº 10, de 5 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b).
A Tabela 2. 70 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos volumes
da produção acumulada.
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Figura 2.149: Atividades de E&P na Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

Tabela 2. 70: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Produção

terra
(Espirito Santo)

mar
(Mucuri)

terra
(Mucuri)

Perfurados

227

555

14

36

1º Poço Pioneiro (ano)

1ESS 0001 ES
(1968)

1NO 0001 ES
(1968)

1BAS 0001 BA
(1971)

1OS 0001 BA (1977)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA1360ESS
(2018)

1BRSA1318ES
(2015)

1BRSA85BAS
(2001)

1GALP27BA
(2009)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

7.625

4.065

4.100

2.388

Maior Lâmina D’água (m)

2.666

0

25

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros
(%)

13

31

0

0

Petróleo

1

44

0

0

Gás Não-Associado

5

4

0

0

Petróleo e Gás

0

0

0

0

Em Avaliação

5

0

0

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

Cação (1977)

São Mateus (1969)

-

Ilha da Caçumba
(1988)

Última Descoberta Comercial (ano)

Camarupim Norte
(2007)

Bem-te-vi (2015)

-

-

Ano de Início

1978

1973

-

1988

Campos

Descobertas

mar
(Espírito Santo)

Acumulada

Petróleo (MM bbl)

164,00

195,99

0

1,64

Gás Associado (MM m³)

5.270,07

3.676,19

0

6,44

Gás Não-Associado (MM m³)

14.822,36

3.542,88

0

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Na infraestrutura da Bacia do Espírito Santo-Mucuri, observa-se a presença de dois tipos básicos de terminais. O terminal Norte
Capixaba (78 mil m³) tem a função de armazenar o petróleo produzido pelos campos terrestres do norte da bacia, que posteriormente, é carregado
em navios através de uma monoboia e levado até as refinarias. O terminal aquaviário Vitória (11 mil m3) recebe derivados de petróleo por navios
e abastece as empresas distribuidoras locais (Figura 2.150). Existem ainda outros três terminais marítimos para derivados de petróleo, localizados
no município de Vila Velha e operados por empresas privadas, totalizando uma capacidade de armazenamento de 74,9 mil m3 nesses terminais.

Figura 2.150: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Espírito Santo-Mucuri: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Já na Figura 2.151 observa-se a existência de uma rede de dutos relevante. As UPGNs Cacimbas (quatro unidades com capacidade
nominal total de 16 MM m3/dia,) recebem o gás natural dos campos terrestres e marítimos da bacia para processamento e estão conectadas ao
GASENE através do gasoduto Cacimbas-Catu.
Segundo EPE (2019), existem estudos indicativos da instalação de uma UTE, armazém de grãos, tancagem de combustíveis líquidos e
um possível terminal de GNL, além de diversas estruturas para movimentação de carga próximo às instalações já existentes da Fibria Celulose
(Unidade Aracruz) no Porto da Imetame, em Barra do Riacho - Aracruz/ES, aproveitando a infraestrutura do porto. Já existe a licença ambiental
emitida pelo órgão ambiental estadual, entretanto estão sendo avaliadas as alternativas de traçado desta Rota que leve em consideração a presença
de Rodolitos em águas rasas, questão esta já observada na implementação dos gasodutos de escoamento Sul-Norte Capixaba.
EPE (2019) apresenta ainda uma alternativa para escoar o gás natural úmido que será produzido pelos campos em desenvolvimento no
Pós-Sal da Bacia do Espirito Santo-Mucuri pela interconexão desses campos à malha integrada por meio de um gasoduto futuro. Além da
construção do gasoduto, com extensão total de 157 km, essa alternativa prevê ainda a instalação de uma nova UPGN, nas proximidades da já
existente UPGN Cacimbas, ou ainda a ampliação desta para o tratamento de 12 milhões de m3/dia adicionais de gás natural úmido.
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Figura 2.151: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Espírito Santo-Mucuri: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.152 apresenta o mapa da bacia efetiva do Espírito Santo-Mucuri, segundo a abordagem de representação probabilística,
com indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se que a região terrestre e a proximal no centro-sul da bacia apresentam
maiores chances de descobertas de hidrocarbonetos em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 71 apresenta a correspondência dos plays com
os superplays.
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Figura 2.152: Mapa da bacia efetiva do Espírito Santo-Mucuri com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 71: Plays da Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Nome do Play

Status Exploratório
Terra

Mar

Superplay

Caravelas

Imaturo

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Urucutuca Paleógeno-Neógeno

Imaturo

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Urucutuca Cretáceo Superior

Estabelecido

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Urucutuca contra Domo de Sal

-

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Barra Nova Paleogeomórfico

Estabelecido

Imaturo

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Barra Nova

-

Imaturo

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Mucuri

Estabelecido

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior – Continental/Rifte selado por evaporito

Cricaré

Fronteira

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior – Continental/Rifte selado por evaporito
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2.1.9.1

Play Caravelas – carbonatos plataformais Paleógeno-Neógeno

A Figura 2.153 apresenta o mapa do play efetivo Caravelas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de
descobertas são relativamente baixas em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 72.
A Figura 2.154 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Caravelas. A maior expectativa é de petróleo em terra e na área
marítima proximal do play, petróleo e gás nas áreas intermediárias e gás natural na direção offshore, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.
Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve em terra e no mar.

Figura 2.153: Play efetivo Caravelas da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

Tabela 2. 72: Atributos do play Caravelas - Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Play

Caravelas

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano-Senoniano

Migração

falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Caravelas; Formação Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno Médio-Neógeno

Profundidade Média (m)

425 (terra) e 870 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / plataforma; arenito / proximal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca, Caravelas e Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.154: Tipo de fluido do play efetivo Caravelas da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

2.1.9.2

Play Urucutuca Paleógeno-Neógeno – arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno

A Figura 2.155 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Paleógeno-Neógeno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto.
As chances de descoberta são relativamente baixas em toda sua extensão, porém um pouco mais elevadas na porção proximal centro-sul. Os
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 73.

Figura 2.155: Play efetivo Urucutuca Paleógeno-Neógeno da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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Tabela 2. 73: Atributos do play Urucutuca Paleógeno-Neógeno - Bacia do Espírito Santo-Mucuri

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Urucutuca Paleógeno-Neógeno

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano-Senoniano

Migração

falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno Médio-Neógeno

Profundidade Média (m)

2.000 (terra) e 3.200 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.156 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Paleógeno-Neógeno. A maior expectativa é de gás
natural na área central, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas áreas proximais e terrestres do play, caso ocorra descoberta de
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.156: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Paleógeno-Neógeno da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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2.1.9.3

Play Urucutuca Cretáceo Superior – arenitos turbidíticos Cenomaniano

A Figura 2.157 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As
chances de descobertas são relativamente mais elevadas na porção terrestre e proximal sul da bacia. Os atributos referentes a este play estão
sumarizados na Tabela 2. 74.
A Figura 2.158 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Cretáceo Superior. A maior expectativa é de gás
natural na área central e offshore, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas áreas proximais e terrestres do play, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.157: Play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

Tabela 2. 74: Atributos do play Urucutuca Cretáceo Superior - Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Play

Urucutuca Cretáceo Superior

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano-Senoniano

Migração

falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Cenomaniano)

Profundidade (m)

2.000 (terra) e 3.100 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior-Neógeno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.158: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

2.1.9.4

Play Urucutuca contra Domo de Sal – arenitos turbidíticos estruturados pelo sal Cenomaniano-Neógeno

A Figura 2.159 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal, com as chances de descoberta de hidrocarboneto.
Destacam-se com chances de descoberta mais elevada as regiões com presença de corpos salinos, que não só estruturam os reservatórios,
como também proporcionam excelente selo. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 75.

Figura 2.159: Play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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Tabela 2. 75: Atributos do play Urucutuca contra Domo de Sal - Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Urucutuca contra Domo de Sal

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano-Senoniano

Migração

falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno Médio-Neógeno

Profundidade Média (m)

3.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Urucutuca e Mariricu (Membro Itaúnas)

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior-Neógeno

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e evaporito

A Figura 2.160 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca contra Domo de Sal. A maior expectativa é de gás
natural na área central na direção offshore, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.160: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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2.1.9.5

Play Barra Nova Paleogeomórfico – arenitos plataformais Albiano

A Figura 2.161 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova Paleogeomórfico, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As
chances de descoberta são relativamente mais elevadas que o play Barra Nova, com destaque para a porção terrestre. Os atributos referentes a
este play estão sumarizados na Tabela 2. 76.

Figura 2.161: Play efetivo Barra Nova Paleogeomórfico da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

Tabela 2. 76: Atributos do play Barra Nova Paleogeomórfico - Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Play

Barra Nova Paleogeomórfico

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano-Senoniano

Migração

falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação São Mateus

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Albiano)

Profundidade Média (m)

2.000 (terra) e 3.000 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / aluvial, fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.162 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova Paleogeomórfico. A maior expectativa é de petróleo
e gás natural associado, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.162: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova Paleogeomórfico da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

2.1.9.6

Play Barra Nova– carbonatos plataformais Albiano

A Figura 2.163 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova Estruturado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances
de descoberta são relativamente baixas em toda sua extensão.

Figura 2.163: Play efetivo Barra Nova da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 77.
Tabela 2. 77: Atributos do play Barra Nova - Bacia do Espírito Santo-Mucuri

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Barra Nova

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano-Senoniano

Migração

falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Regência

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Albiano)

Profundidade Média (m)

2.250

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior-Neógeno

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.164 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova. A maior expectativa é de gás natural na área central
na direção offshore, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.
Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.164: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

163

2.1.9.7

Play Mucuri – arenitos flúvio-deltaicos Aptiano

A Figura 2.165 apresenta o mapa do play efetivo Mucuri, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de descoberta
são mais elevadas na porção terrestre da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 78.
A Figura 2.166 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Mucuri. A maior expectativa em terra e na região proximal é de
petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Para offshore, espera-se uma gradação de petróleo e gás natural para maior expectativa de
gás natural. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.165: Play efetivo Mucuri da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

Tabela 2. 78: Atributos do play Mucuri - Bacia do Espírito Santo-Mucuri
Mucuri

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Cricaré (Membro Sernambi) e Mariricu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano)

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mariricu (Membro Mucuri)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Profundidade Média (m)

4.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / aluvial, fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Mariricu (Membro Itaúnas)

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

evaporito e folhelho
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Figura 2.166: Tipo de fluido do play efetivo Mucuri da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.

2.1.9.8

Play Cricaré – arenitos flúvio-deltaicos Neocomiano-EoAptiano

A Figura 2.167 apresenta o mapa do play efetivo Cricaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Em toda a sua extensão,
apresenta chances relativamente baixas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 79.

Figura 2.167: Play efetivo Cricaré da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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Tabela 2. 79: Atributos do play Cricaré - Bacia do Espírito Santo-Mucuri

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Cricaré

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Cricaré (Membro Sernambi) e Mariricu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano)

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cricaré (Membro Jaguaré)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Eoaptiano)

Profundidade Média (m)

3.800 (terra) e 6.800 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / flúvio-deltaicos; coquina / lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Cricaré (Membro Sernambi)

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Eoaptiano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.168 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cricaré. A maior expectativa em terra e na região proximal é de
petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Para offshore, espera-se uma gradação de petróleo e gás natural para maior expectativa
de gás natural. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.168: Tipo de fluido do play efetivo Cricaré da Bacia do Espírito Santo-Mucuri.
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2.1.10 Bacia da Foz do Amazonas
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.169 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) da Foz do Amazonas e
suas principais características geológicas na Tabela 2. 80. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia
estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.170) e na seção geológica (Figura 2.171).

Figura 2.169: Bacia Efetiva da Foz do Amazonas.

Tabela 2. 80: Informações Geológicas da Bacia da Foz do Amazonas
mar

Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)

284.770

Área da Bacia Efetiva (km²)

231.308
Nova Fronteira

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Limoeiro-Limoeiro (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Pará

arenitos deltaicos Mioceno Superior-Pleistoceno - Formação Pirarucu

2

Travosas

arenitos turbidíticos Paleoceno-Mioceno Médio - Formação Travosas

3

Amapá

carbonatos plataformais Paleógeno-Mioceno Médio - Formação Amapá

4

Travosas Escorregamento Gravitacional

arenitos turbidíticos em escorregamentos Paleógeno - Formação Travosas

5

Limoeiro

arenitos turbidíticos Cenomaniano-Daniano - Formação Limoeiro

6

Cassiporé

arenitos continentais a marinhos Aptiano-Albiano - Formação Cassiporé

Recursos Não Convencionais

Depósito

Hidratos de Metano

associados a sedimentos siliciclásticos Mioceno-Pleistoceno
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Figura 2.170: Carta Estratigráfica da Bacia da Foz do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios
convencionais (P) e não convencionais (HM - hidratos de metano).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.171: Seção geológica da Bacia da Foz do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais
(P) e não convencionais (HM - hidratos de metano).
Fonte: Adaptado de Silva, Maciel e Severino (1999) apud Almeida Filho et al. (2005).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.172, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, poços pioneiros e os blocos exploratórios sob
concessão. O calendário de rodadas de licitação para os anos de 2019 a 2021 não prevê a oferta de blocos na Bacia da Foz do Amazonas
(BRASIL, 2018b, 2018c).
A Tabela 2. 81 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.172: Atividades de E&P na Bacia da Foz do Amazonas.
Tabela 2. 81: Resumo de Atividades de E&P - Bacia da Foz Amazonas
mar

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada

Perfurados

95

1º Poço Pioneiro (ano)

1PAS0001PA (1970)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA997APS (2011)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

6.295

Maior Lâmina D’água (m)

1.641

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

1

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para exploração
na bacia, seja construída ou em projeto. Apenas terminais de derivados de petróleo estão localizados na região de Belém e Macapá (Figura
2.173).

Figura 2.173: Infraestrutura de abastecimento da Bacia da Foz do Amazonas: refinarias, terminais e linhas de transmissão.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual, a delimitação do Cone do Amazonas, um espesso pacote de sedimentos siliciclásticos distribuídos por grande parte da
porção distal da bacia, por meio de interpretação sísmica, possibilitou alterações significativas nas chances dos plays subjacentes a ele.
A Figura 2.174 apresenta o mapa da bacia efetiva da Foz do Amazonas, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances variam de baixas a intermediárias, sendo que a parte central apresenta maiores
chances. A Tabela 2. 82 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.174: Mapa da bacia efetiva da Foz do Amazonas com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 82: Plays da Bacia da Foz do Amazonas
Nome do Play

Status
Exploratório

Pará

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Travosas

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Superplay

Amapá

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Travosas Escorregamento Gravitacional

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Limoeiro

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Cassiporé

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

2.1.10.1 Play Pará - arenitos deltaicos Mioceno Superior-Pleistoceno
A Figura 2.175 apresenta o mapa do play efetivo Pará da Bacia da Foz do Amazonas com as chances de descobertas de hidrocarbonetos.
Este play apresenta baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 83.
A Figura 2.176 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Pará. A expectativa é de petróleo e gás natural na maior parte,
com maiores chances para gás natural, especialmente na área central onde a expectativa é de gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de
petróleo pesado nas regiões distais e leve nas regiões proximais.
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Figura 2.175: Play efetivo Pará da Bacia da Foz do Amazonas.

Tabela 2. 83: Atributos do play Pará - Bacia da Foz do Amazonas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Pará

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas, Formação Limoeiro

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno Inferior (Ypresiano); Albiano-Campaniano

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pirarucu; Formações Orange e Tucunaré

Unidade Cronoestratigráfica

Mioceno Superior (Tortoniano)-Pleistoceno

Profundidade Média (m)

1.100

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / deltaico e turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Pirarucu e Orange

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Mioceno Superior (Tortoniano)-Pleistoceno

Tipo de Trapa

mista e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.176: Tipo de fluido do play efetivo Pará da Bacia da Foz do Amazonas.

2.1.10.2 Play Travosas - arenitos turbidíticos Paleoceno-Mioceno Médio
A Figura 2.177 apresenta o mapa do play efetivo Travosas, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play é restrito à
parte offshore distal e apresenta baixas chances de descobertas. Neste ciclo, a área do play subjacente ao Cone do Amazonas foi reavaliada,
com atribuição de menores chances de descoberta.

Figura 2.177: Play efetivo Travosas da Bacia da Foz do Amazonas.
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Os atributos referentes ao play Travosas estão sumarizados na Tabela 2. 84.
Tabela 2. 84: Atributos do play Travosas - Bacia da Foz do Amazonas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Travosas

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Formações Limoeiro e Cassiporé

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano; Eoceno Inferior (Ypresiano)

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano)

Profundidade Média (m)

2.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano)

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.178 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas. A maior expectativa é de gás natural na área central;
petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, esperase a ocorrência de petróleo pesado nas partes distais e leve nas partes proximais.

Figura 2.178: Tipo de fluido do play efetivo Travosas da Bacia da Foz do Amazonas.
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2.1.10.3 Play Amapá - carbonatos plataformais Paleógeno-Mioceno Médio
A Figura 2.179 apresenta o mapa do play efetivo Amapá, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. O play se restringe à parte
offshore central, com baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 85.
A Figura 2.180 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Amapá. Neste ciclo, considerou-se a influência do Cone do
Amazonas na diferenciação do tipo de fluido ao longo da bacia, com maior expectativa de gás natural sob a área de maior espessura do cone,
chegando a petróleo nos limites da bacia. A maior expectativa é de petróleo e gás natural. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo
leve.

Figura 2.179: Play efetivo Amapá da Bacia da Foz do Amazonas.

Tabela 2. 85: Atributos do play Amapá - Bacia da Foz do Amazonas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Amapá

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Formações Limoeiro e Cassiporé

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano; Eoceno Inferior (Ypresiano)

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Amapá

Unidade Cronoestratigráfica

Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano)

Profundidade Média (m)

2.200

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito e calcirrutito / marinho plataformal (banco e bioconstrução)

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Amapá

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano)

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

calcilutito e folhelhos
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Figura 2.180: Tipo de fluido do play efetivo Amapá da Bacia da Foz do Amazonas.

2.1.10.4 Play Travosas Escorregamento Gravitacional - arenitos turbidíticos em escorregamentos Paleógeno
A Figura 2.181 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional, com as chances de descobertas de
hidrocarbonetos. A ocorrência deste play na Bacia da Foz do Amazonas é bastante restrita, sendo sua área mais expressiva associada à Bacia do
Pará-Maranhão.

Figura 2.181: Play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia da Foz do Amazonas.
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Os atributos referentes ao play Travosas Escorregamento Gravitacional estão sumarizados na Tabela 2. 86.

Tabela 2. 86: Atributos do play Travosas Escorregamento Gravitacional - Bacia da Foz do Amazonas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Travosas Escorregamento Gravitacional

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Formações Limoeiro e Cassiporé

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano; Eoceno Inferior (Ypresiano)

Migração

falhas normais, reversas e lístricas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno (Paleoceno-Eoceno)

Profundidade Média (m)

2.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno (Paleoceno-Eoceno)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.182 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Escorregamento Gravitacional. A maior expectativa é
de petróleo e gás natural. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.182: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia da Foz do Amazonas.
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2.1.10.5 Play Limoeiro - arenitos turbidíticos Cenomaniano-Daniano
A Figura 2.183 apresenta o mapa do play efetivo Limoeiro, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. O play é restrito à parte
offshore distal e apresenta chances baixas a intermediárias de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2.
87.

Figura 2.183: Play efetivo Limoeiro da Bacia da Foz do Amazonas.

Tabela 2. 87: Atributos do play Limoeiro - Bacia da Foz do Amazonas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Limoeiro

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Limoeiro

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Santoniano

Migração

falhas normais e migrações por curtas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Limoeiro

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Paleoceno Inferior (Daniano)

Profundidade Média (m)

3.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Limoeiro

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano-Paleoceno Inferior (Daniano)

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.184 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Limoeiro. A maior expectativa é de gás natural na área central,
petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, esperase a ocorrência de petróleo pesado nas partes distais e leve nas partes proximais.
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Figura 2.184: Tipo de fluido do play efetivo Limoeiro da Bacia da Foz do Amazonas.

2.1.10.6 Play Cassiporé - arenitos continentais a marinhos Aptiano-Albiano
A Figura 2.185 apresenta o mapa do play efetivo Cassiporé, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play abrange
grande parte da área central da bacia e apresenta chances de baixas a intermediárias. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na
Tabela 2. 88.

Figura 2.185: Play efetivo Cassiporé da Bacia da Foz do Amazonas.
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Tabela 2. 88: Atributos do play Cassiporé - Bacia da Foz do Amazonas
Cassiporé

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Cassiporé e Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Albiano

Migração

falhas do rifte

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cassiporé

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Albiano

Profundidade Média (m)

3.200

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / continental a marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Cassiporé

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano-Albiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.186 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cassiporé. A maior expectativa é de gás natural na área central e
petróleo nas demais áreas, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.186: Tipo de fluido do play efetivo Cassiporé da Bacia da Foz do Amazonas.
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Recursos Não Convencionais na Bacia

Ratifica-se nesse ciclo a evidência de hidratos de metano na Bacia da Foz do Amazonas, com ocorrência em uma área de
aproximadamente 28.000 km², com espessura da Zona de Estabilidade de Hidratos (HSZ) de cerca de 450 m (Figura 2.187). Esse intervalo
consiste de sedimentos siliciclásticos desde o Mioceno Superior até o presente. Os refletores BSR41 encontram-se em lâmina d’água entre 600
e 2.800 m. Nessa bacia, as acumulações podem alcançar volumes de até 12 trilhões de m³ (430 trilhões de pés cúbicos) de gás (SAD et al.,
1998).
Ocorrências de hidratos de gás também foram mapeadas (MELO; SILVA; REIS, 2008) através da sísmica de reflexão, associadas às
estruturas do domínio compressivo da tectônica gravitacional, que ocorrem no leque superior do Amazonas, entre profundidades de lâmina
d’água de 720-2.600 m, e em profundidades de 240-800 m abaixo da superfície do fundo submarino.

Figura 2.187: Play de hidratos de metano na Bacia da Foz do Amazonas.

41

A ocorrência de hidratos de gás está geralmente associada a feições específicas evidenciadas nos registros sísmicos, sendo uma delas denominada Bottom Simulating
Reflectors ou, simplesmente BSRs (MILLER, 2008), embora a presença dos hidratos nesses locais não seja uma constante. O BSR marca a profundidade máxima da
estabilidade do clatrato de gás, geralmente “cortando” outros refletores que representam camadas estratigráficas.
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2.1.11 Bacia de Jacuípe
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.188 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Jacuípe e na Tabela
2. 89 suas principais características geológicas. Assim como no ciclo anterior, a bacia efetiva mantem-se apenas na parte offshore da
bacia sedimentar. Há, contudo, na atual versão, uma extensão de seu domínio para a porção distal. Os principais reservatórios de cada play
exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.189) e na seção geológica (Figura 2.190); no caso
do reservatório do play Pré-Rifte a indicação está baseada na carta da bacia contígua de SEAL, por analogia geológica.

Figura 2.188: Bacia Efetiva de Jacuípe.

Tabela 2. 89: Informações Geológicas da Bacia de Jacuípe
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

29.142

Área da Bacia Efetiva (km²)

20.179

Maturidade Exploratória

Nova Fronteira

Sistema Petrolífero Principal

Rio de Contas-Urucutuca (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Urucutuca

arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Santoniano)-Plioceno - Formação
Urucutuca

2

Algodões

carbonatos plataformais Albiano-Coniaciano - Formação Algodões

3

Rio de Contas

arenitos deltaicos Hauteriviano-Aptiano - Formação Rio de Contas

4

Pré-Rifte

arenitos flúvio-eólicos Neojurássico - Formação Serraria
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Figura 2.189: Carta Estratigráfica da Bacia de Jacuípe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.190: Seção geológica da Bacia de Jacuípe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2015e).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.191 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e do único poço pioneiro, perfurado em 1980.
Não há blocos sob concessão, exceto um prolongamento ao norte do bloco BM-SEAL-9 da Bacia de SEAL. Embora não ilustrados na figura,
cabe citar que em 2009, a ANP concluiu levantamento de dados geoquímicos.
Na 16ª Rodada de Licitações, realizada no segundo semestre de 2019, foram ofertados três blocos exploratórios em águas ultraprofundas,
conforme Resolução CNPE nº 17, de 17 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018c). Nenhum desses foi arrematado. A Tabela 2. 90 evidencia o
baixo conhecimento geológico desta bacia.

Figura 2.191: Atividades de E&P na Bacia de Jacuípe.
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Tabela 2. 90: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Jacuípe
mar

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

1º Poço Pioneiro (ano)

1BAS0053BA (1980)

Último Poço Pioneiro (ano)

-

Profundidade Máxima Perfurada (m)

2.533

Maior Lâmina D’água (m)

48
0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Descobertas



1

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)
Campos

Produção

Perfurados

Acumulada

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Na Bacia de Jacuípe, não há instalações em termos de infraestrutura de abastecimento. Entretanto, a Figura 2.192 e Figura 2.193
mostram que a proximidade de instalações existentes na Bacia do Recôncavo pode ser considerada como uma vantagem no desenvolvimento
das atividades de E&P da bacia. No item 2.1.22, sobre a Bacia do Recôncavo, são abordadas estas instalações.

Figura 2.192: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jacuípe: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.193: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jacuípe: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual do estudo, a bacia efetiva de Jacuípe foi estendida, devido a informações da continuidade do potencial na parte offshore
limítrofe com as bacias de SEAL e Camamu-Almada.
A Figura 2.194 apresenta o mapa da bacia efetiva de Jacuípe, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A bacia apresenta chances baixas a moderadas de descobertas, sendo a porção intermediária da
bacia aquela com as maiores chances. A Tabela 2. 91 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.194: Mapa da bacia efetiva de Jacuípe com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 91: Plays da Bacia de Jacuípe
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Urucutuca

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Algodões

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Rio de Contas

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Pré-Rifte

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.11.1 Play Urucutuca - arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Santoniano)-Plioceno
No ciclo atual, a extensão e avaliação de chance do play Urucutuca foram revistas com base na reinterpretação das indicações de
cozinhas de geração, rotas de migração e oportunidades exploratórias apresentadas nos seminários técnicos-ambientais da 13ª Rodada de
Licitações para as bacias de Jacuípe e SEAL (ANP, 2015e, 2015g). Em virtude da analogia dos reservatórios, a indicação de potenciais
prospectos nos arenitos turbidíticos neocretáceos da Formação Calumbi, na Bacia de SEAL, realizada durante a 14ª Rodada, também foi
considerada, no presente ciclo, para o aumento da chance do play Urucutuca, principalmente na porção situada entre as linhas batimétricas de
1.500 m e 3.000 m. A Figura 2.195 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Cabe destacar
que, embora não demonstrados na Figura 2.195, os blocos a serem ofertados na 16ª Rodada de Licitações, com foco nos arenitos turbidíticos da
Fm. Urucutuca, recaem integralmente na área do play apresentada.

Figura 2.195: Play efetivo Urucutuca da Bacia de Jacuípe.

Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 92.
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Tabela 2. 92: Atributos do play Urucutuca - Bacia de Jacuípe

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Urucutuca

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Rio de Contas; Formações Taipus-Mirim42 e Algodões43

Unidade Cronoestratigráfica

Hauteriviano-Coniaciano

Migração

falhas de pequeno porte

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Santoniano)-Plioceno

Profundidade Média (m)

2.750

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Urucutuca; Formação Algodões44

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estratigráfica e palogeomórfica45

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.196 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Urucutuca. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.196: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca da Bacia de Jacuípe.

42

A Formação Taipus-Mirim foi considerada como potencial geradora da bacia, já que análises geoquímicas indicaram equivalência entre esta Formação e a Formação
Muribeca, potencial geradora da Bacia de SEAL (UFRJ, 2006).
43

A Formação Algodões foi considerada como potencial geradora do play, segundo informações obtidas nos Seminários Técnicos-Ambientais da 13ª e 16ª Rodadas (ANP,
2015e, 2019d).
44

Não foi descartada a possibilidade de selo pela Formação Algodões, devido à sua ocorrência encaixada nos reservatórios turbidíticos da Formação Urucutuca.

45

Possivelmente, também há a presença de trapas mistas com truncamento contra falhas (ANP, 2019c).
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2.1.11.2 Play Algodões - carbonatos plataformais Albiano-Coniaciano
A Figura 2.197 apresenta o mapa do play efetivo Algodões, com a chance de descoberta de hidrocarboneto, baixa em toda a sua extensão,
porém levemente superior ao do ciclo passado por novas considerações à respeito da geração e migração na bacia com base nas informações da
13ª Rodada de Licitações (ANP, 2015e). Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 93.

Figura 2.197: Play efetivo Algodões da Bacia de Jacuípe.

Tabela 2. 93: Atributos do Play Algodões - Bacia de Jacuípe
Play

Algodões

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Rio de Contas; Formações Taipus-Mirim e Algodões43

Unidade Cronoestratigráfica

Hauteriviano-Coniaciano

Migração

falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Algodões

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Coniaciano

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Algodões e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho
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A Figura 2.198 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Algodões. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.198: Tipo de fluido do play efetivo Algodões da Bacia de Jacuípe.

2.1.11.3 Play Rio de Contas - arenitos deltaicos Hauteriviano-Aptiano
A Figura 2.199 apresenta o mapa do play efetivo Rio de Contas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto, relativamente baixas
em toda a sua extensão. Com relação ao ciclo anterior, há uma redução da heterogeneidade das chances na porção central do play, devido à
revisão da avaliação de risco dos depósitos de arenitos deltaicos eocretácicos presentes na região. Os atributos referentes a este play estão
sumarizados na Tabela 2. 94.
A Figura 2.200 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Rio de Contas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.199: Play efetivo Rio de Contas da Bacia de Jacuípe.

Tabela 2. 94: Atributos do play Rio de Contas - Bacia de Jacuípe

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Rio de Contas

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Rio de Contas; Formação Taipus-Mirim

Unidade Cronoestratigráfica

Hauteriviano-Aptiano

Migração

falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Rio de Contas

Unidade Cronoestratigráfica

Hauteriviano-Aptiano

Profundidade Média (m)

3.330

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / deltaico; conglomerado / continental

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Rio de Contas, Algodões e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estrutural e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.200: Tipo de fluido do play efetivo Rio de Contas da Bacia de Jacuípe.

2.1.11.4 Play Pré-Rifte - arenitos flúvio-eólicos Neojurássico
A Figura 2.201 apresenta o mapa do play efetivo Pré-Rifte, com as chances de descoberta de hidrocarboneto, relativamente baixas em
toda a extensão do play. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 95.

Figura 2.201: Play efetivo Pré-Rifte da Bacia de Jacuípe.
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Tabela 2. 95: Atributos do play Pré-Rifte - Bacia de Jacuípe
Play

Pré-Rifte

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Rio de Contas; Formação Taipus-Mirim

Unidade Cronoestratigráfica

Hauteriviano-Aptiano

Migração

falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Serraria; Formação Sergi46

Unidade Cronoestratigráfica

Neojurássico

Profundidade Média (m)

5.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Rio de Contas, Algodões e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estrutural e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.202 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Pré-Rifte. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.202: Tipo de fluido do play efetivo Pré-Rifte da Bacia de Jacuípe.

46

A Formação Sergi compõe a seção pré-rifte, depositada no Jurássico (Andar Dom João), da Bacia de Camamu-Almada segundo UFRJ (2006). De forma similar, a Fm.
Serraria compõe a sessão pré-rifte depositada no Jurássico (Andar Dom João) das bacias de Alagoas e Sergipe. Por se acreditar na continuidade da camada pré-rifte, ambas as
Formações foram consideradas como possíveis reservatórios do play.
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2.1.12 Bacia de Jatobá
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.203 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Jatobá e na Tabela 2.
96 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados
na carta estratigráfica (Figura 2.204) e na seção geológica (Figura 2.205).

Figura 2.203: Bacia Efetiva de Jatobá.

Tabela 2. 96: Informações Geológicas da Bacia de Jatobá
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

6.703

Área da Bacia Efetiva (km²)

5.164

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

47

Nova Fronteira
Santa Brígida-Sergi (.)47

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Cretáceo Inferior

arenitos turbidíticos Neocomiano-Gálico- Grupo Ilhas

2

Brotas

arenitos flúvio-eólicos Neojurássico - Formação Sergi

No ciclo atual, o Sistema Petrolífero Principal passou a ser considerado como hipotético com base em Conceição et al. (2018) e Oliveira et al. (2017).
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Figura 2.204: Carta Estratigráfica da Bacia de Jatobá com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.205: Seção geológica da Bacia de Jatobá com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Raja Gabaglia e Milani (1990).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.206, apresenta-se a localização da escassa cobertura dos levantamentos sísmicos e do único poço pioneiro perfurado.
Apenas dois poços foram perfurados nesta bacia (1 pioneiro e 1 estratigráfico), e não há blocos sob concessão. Também não há previsão de
ofertas de blocos exploratórios nas próximas rodadas de licitações. A Tabela 2. 97 evidencia o baixo conhecimento geológico desta bacia.

Figura 2.206: Atividades de E&P na Bacia de Jatobá.

Tabela 2. 97: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Jatobá
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

2
1IJ 0001 PE (1964)

Último Poço Pioneiro (ano)

-

Profundidade Máxima Perfurada (m)

2.861

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Campos

Descobertas

Produção

Perfurados
1º Poço Pioneiro (ano)

Acumulada

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para exploração
na bacia, seja construída ou em projeto. Próximo à porção oeste da bacia ocorre um ponto de intersecção entre linhas de transmissão de energia
elétrica (Figura 2.207).

Figura 2.207: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jatobá: refinarias, terminais e linhas de transmissão.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.208 apresenta o mapa da bacia efetiva de Jatobá, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de
descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central da bacia apresenta maior chance relativa. A Tabela 2. 98 apresenta a
correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.208: Mapa da bacia efetiva de Jatobá com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 98: Plays da Bacia de Jatobá
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Cretáceo Inferior

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Brotas

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

2.1.12.1 Play Cretáceo Inferior - arenitos turbidíticos Neocomiano-Gálico
A Figura 2.209 apresenta o mapa do play efetivo Cretáceo Inferior, com chance baixa de descoberta de hidrocarbonetos. O play
apresenta chance homogênea em toda a sua extensão e teve sua borda oeste excluída neste ciclo com auxílio do mapa de anomalias gravimétricas
constante em Gordon, Destro e Heilbron (2017), indicando uma região de borda de bacia com pouca espessura sedimentar. Os atributos
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 99.
A Figura 2.210 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cretáceo Inferior. A maior expectativa é de petróleo e gás natural,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.209: Play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Jatobá.

Tabela 2. 99: Atributos do play Cretáceo Inferior - Bacia de Jatobá
Cretáceo Inferior

Play
Situação Geográfica
Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra
Formação Santa Brígida (Membro Ingá); Formação Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Grupos Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Gálico)

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e conglomerado / fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.210: Tipo de fluido do play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Jatobá.

2.1.12.2 Play Brotas - arenitos flúvio-eólicos Neojurássico
A Figura 2.211 apresenta o mapa do play efetivo Brotas, com chance baixa de descoberta de hidrocarbonetos. Este play abrange grande
parte da área da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 100.

Figura 2.211: Play efetivo Brotas da Bacia de Jatobá.
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Tabela 2. 100: Atributos do play Brotas - Bacia de Jatobá

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Brotas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Santa Brígida (Membro Ingá); Formações Inajá e Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano-Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Sergi; Formações Tacaratu, Inajá, Curituba, Santa Brígida e Aliança

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano-Jurássico

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito, conglomerado e calcário / fluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Jatobá, Brotas, Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Siluriano-Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.212 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.212: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Jatobá.
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2.1.13 Bacia de Jequitinhonha
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.213 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Jequitinhonha e na
Tabela 2. 101 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia
estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.214) e na seção geológica (Figura 2.215).

Figura 2.213: Bacia Efetiva de Jequitinhonha.

Tabela 2. 101: Informações Geológicas da Bacia de Jequitinhonha
Situação Geográfica

terra

mar

Área Sedimentar (km²)

5.765

64.809

330

41.294

Nova Fronteira

Nova Fronteira

Regência-Mariricu (.)

Regência-Mariricu (!)

Área da Bacia Efetiva (km²)
Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero
Principal
Plays Exploratórios

Nome do Play

Situação
Geográfica

Principal Reservatório

1

Caravelas-Rio Doce

mar

carbonatos plataformais Eoceno-Pleistoceno - Formação Caravelas

2

Urucutuca EocenoPleistoceno

terra e mar

arenitos turbidíticos marinhos Eoceno-Pleistoceno - Formação Urucutuca

3

Urucutuca Cretáceo
Superior

terra e mar

arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Turoniano)-Eoceno - Formação
Urucutuca

4

Barra Nova

terra e mar

carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano - Formação Regência

5

Mariricu

terra e mar

arenitos flúvio-lacustres Aptiano - Formação Mariricu

6

Cricaré

terra e mar

arenitos lacustres Barremiano-Aptiano - Formação Cricaré
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Figura 2.214: Carta Estratigráfica da Bacia de Jequitinhonha com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.215: Seção geológica da Bacia de Jequitinhonha com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2001).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.216, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além da principal
descoberta que, no entanto, não é comercial. Atualmente há sete blocos sob concessão, todos em fase exploratória. O calendário de
rodadas de licitação para os anos de 2019 a 2021 não prevê a oferta de blocos na Bacia de Jequitinhonha (BRASIL, 2018b, 2018c). A Tabela
2. 102 apresenta, resumidamente, informações sobre as atividades do setor de E&P na bacia.

Figura 2.216: Atividades de E&P na Bacia de Jequitinhonha.
Tabela 2. 102: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Jequitinhonha
terra

mar

Perfurados

6

32

1º Poço Pioneiro (ano)

1FFR0001BA (1983)

1BAS0007BA (1971)

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Último Poço Pioneiro (ano)

1RJQ0001BA (1983)

1QG5ABAS (2013)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

4.638

5.300

Maior Lâmina D’água (m)

0

2.336

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

3

9

Petróleo

0

0

Gás Não-Associado

0

0

Petróleo e Gás

0

0

Campos

Descobertas

Em Avaliação

0

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

1BAS0037BA (1979)*

Última Descoberta Comercial (ano)

-

-

-

-

Petróleo (MM bbl)

0

0

Gás Associado (MM m³)

0

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

0

Ano de Início
Produção

Acumulada

*O poço 1BAS0037BA foi classificado como descobridor de campo com óleo.
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

As únicas infraestruturas existentes nas proximidades da bacia são o Terminal Terrestre de Itabuna, que é abastecido de diesel,
gasolina e GLP através do oleoduto ORSUB, vindo do Terminal Terrestre (TT) Madre de Deus (Figura 2.217) e o gasoduto Cacimbas-Catu
(GASCAC), integrante do GASENE, que corta uma pequena porção terrestre da bacia, como mostra a Figura 2.218.

Figura 2.217: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jequitinhonha: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.218: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jequitinhonha: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.219 apresenta o mapa da bacia efetiva de Jequitinhonha, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que as chances variam de baixas (na porção mais distal da bacia) a
elevadas (entre a região proximal e intermediária). Com relação ao ciclo anterior, nota-se um aumento das chances na porção próxima à isóbata
de 1.500 m devido à melhor delimitação do fator de migração para cada play e o impacto das falhas associadas à halocinese do pós-rifte. A
Tabela 2. 103 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.219: Mapa da bacia efetiva de Jequitinhonha com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 103: Plays da Bacia de Jequitinhonha
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Terra

Mar

Caravelas-Rio Doce

-

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Urucutuca Eoceno-Pleistoceno

Fronteira

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Urucutuca Cretáceo Superior

Fronteira

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Barra Nova

Fronteira

Imaturo

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Mariricu

Fronteira

Imaturo

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Cricaré

Fronteira

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito
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2.1.13.1 Play Caravelas-Rio Doce - carbonatos plataformais Eoceno-Pleistoceno
A Figura 2.220 apresenta o mapa do play efetivo Caravelas-Rio Doce, com as chances de descoberta de hidrocarboneto, relativamente
baixas ao longo de todo o play. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 104.

Figura 2.220: Play efetivo Caravelas-Rio Doce da Bacia de Jequitinhonha.

Tabela 2. 104: Atributos do play Caravelas-Rio Doce - Bacia de Jequitinhonha
Caravelas-Rio Doce

Play
Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mariricu, Regência e São Mateus; Formações Urucutuca e
Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Turoniano

Migração

falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Caravelas; Formação Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Pleistoceno

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato e arenito / plataforma proximal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Pleistoceno

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.221 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Caravelas-Rio Doce. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.221: Tipo de fluido do play efetivo Caravelas-Rio Doce da Bacia de Jequitinhonha.

2.1.13.2 Play Urucutuca Eoceno-Pleistoceno - arenitos turbidíticos marinhos Eoceno-Pleistoceno
A Figura 2.222 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Eoceno-Pleistoceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto.
Com relação ao ciclo anterior, houve melhor detalhamento da zona de geração e migração, em especial das estruturas associadas à halocinese,
além do reconhecimento da influência da atividade vulcânica do Complexo de Royal Charlotte (ADRIANO et al., 2018; SANABRIA, 2013).
Embora mais homogêneas do que no ciclo anterior, as chances permaneceram baixas ao longo de todo o play, sendo os maiores valores
registrados na porção proximal e central da bacia, esta última marcada pelo efeito positivo de estruturas salinas para a migração de
hidrocarbonetos. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 105.
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Figura 2.222: Play efetivo Urucutuca Eoceno-Pleistoceno da Bacia de Jequitinhonha.

Tabela 2. 105: Atributos do play Urucutuca Eoceno-Pleistoceno - Bacia de Jequitinhonha
Urucutuca Eoceno-Pleistoceno

Play
Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mariricu, Regência e São Mateus; Formações Urucutuca e
Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Turoniano

Migração

falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Pleistoceno

Profundidade Média (m)

2.000 (terra) e 2.500 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Pleistoceno

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho e evaporito (localmente)

A Figura 2.223 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Eoceno-Pleistoceno. A maior expectativa é de petróleo
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve no mar e mediano em terra.
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Figura 2.223: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Eoceno-Pleistoceno da Bacia de Jequitinhonha.

2.1.13.3 Play Urucutuca Cretáceo Superior - arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior (Turoniano)-Eoceno
A Figura 2.224 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. De
forma similar ao play anterior, as alterações observadas para esse ciclo levaram à redução das heterogeneidades das notas e estão relacionadas
ao detalhamento da zona de geração e migração, com especial atenção para o reconhecimento das áreas de ocorrência de falhas do rifte e
influência das estruturas associadas à halocinese. Assim como para o play Urucutuca Eoceno-Pleistoceno, também foi contemplado o efeito,
para a geração e migração, da atividade do Complexo de Royal Charlotte (ADRIANO et al., 2018; SANABRIA, 2013). Devido ao status imaturo
na porção offshore, as chances do referido play são mais elevadas do que aquelas do play anterior nessa região. Os atributos referentes a este
play estão sumarizados na Tabela 2. 106.
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Figura 2.224: Play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia de Jequitinhonha.

Tabela 2. 106: Atributos do play Urucutuca Cretáceo Superior - Bacia de Jequitinhonha
Urucutuca Cretáceo Superior

Play
Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mariricu, Regência e São Mateus; Formações Urucutuca e
Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Turoniano

Migração

falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Turoniano)-Eoceno

Profundidade Média (m)

2.500 (terra) e 3.000 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Senoniano)-Pleistoceno

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho e evaporito (localmente)

A Figura 2.225 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve no mar e mediano em terra.
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Figura 2.225: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia de Jequitinhonha.

2.1.13.4 Play Barra Nova - carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano
A Figura 2.226 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. É possível observar um
aumento das chances e uma maior heterogeneidade do play com relação ao ciclo anterior, em virtude da supracitada melhor definição da zona
de migração associada aos depocentros e à halocinese presentes na história da Bacia de Cumuruxatiba. Destaca-se, nesse sentido, os efeitos
negativos das estruturas ligadas ao sal (porção centro-norte do play) como selante do reservatório albocenomaniano. Os atributos referentes a
este play estão sumarizados na Tabela 2. 107.
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Figura 2.226: Play efetivo Barra Nova da Bacia de Jequitinhonha.

Tabela 2. 107: Atributos do play Barra Nova - Bacia de Jequitinhonha.
Play

Barra Nova

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Mariricu, Regência e São Mateus; Formações Urucutuca e Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Turoniano

Migração

falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Regência; Formação São Mateus

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Cenomaniano

Profundidade Média (m)

3.000 (terra) e 3.800 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal; arenito / leques deltaicos

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Regência, São Mateus e Urucutuca

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)-Pleistoceno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

calcilutito, marga, folhelho e evaporito48 (localmente)

A Figura 2.227 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova. A maior expectativa é de petróleo e gás em mar e
petróleo em terra, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

48

A inclusão da influência dos evaporitos ocorre em virtude dos domos de sal, relacionados à Zona de Transferência Ilhéus, influenciarem do Albiano ao Cretáceo Superior
(ADRIANO et al., 2018).
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Figura 2.227: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova da Bacia de Jequitinhonha.

2.1.13.5 Play Mariricu - arenitos flúvio-lacustres Aptiano
A Figura 2.228 apresenta o mapa do play efetivo Mariricu, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Embora maiores do que
no play Barra Nova, as chances de descoberta do play Mariricu mantiveram-se similares às registradas no ciclo anterior, mesmo com a
incorporação das informações sobre o tectonismo das fases rifte e pós-rifte, que também influenciaram os plays citados previamente (ADRIANO
et al., 2018; SANABRIA, 2013). As maiores chances de descoberta permaneceram na porção proximal da bacia e diminuíram com o afastamento
da costa. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 108.

215

Figura 2.228: Play efetivo Mariricu da Bacia de Jequitinhonha.

Tabela 2. 108: Atributos do play Mariricu - Bacia de Jequitinhonha
Mariricu

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mariricu, Regência e São Mateus; Formações Urucutuca e Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Turoniano

Migração

falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Mariricu

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

3.500 (terra) e 4.800 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e conglomerado / fluvial e lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Mariricu (Membro Itaúnas) e Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Pleistoceno

Tipo de Trapa

estrutural, estratigráfica e mista

Litologia Selante

evaporito e folhelho

A Figura 2.229 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Mariricu. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.229: Tipo de fluido do play efetivo Mariricu da Bacia de Jequitinhonha.

2.1.13.6 Play Cricaré - arenitos lacustres Barremiano-Aptiano
A Figura 2.230 apresenta o mapa do play efetivo Cricaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto relativamente baixas em
toda a sua extensão. Em comparação ao ciclo anterior houve um aumento das chances na porção proximal e central do play, relacionado ao
reconhecimento da área de migração por falhas reativadas do rifte. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 109.

Figura 2.230: Play efetivo Cricaré da Bacia de Jequitinhonha.
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Tabela 2. 109: Atributos do play Cricaré - Bacia de Jequitinhonha
Cricaré

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Mariricu e Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Migração

falhas do rifte

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica

Barremiano-Aptiano

Profundidade Média (m)

4.500 (terra) e 5.4000 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Cricaré

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Barremiano-Aptiano

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.231 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cricaré. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.231: Tipo de fluido do play efetivo Cricaré da Bacia de Jequitinhonha.
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2.1.14 Bacia do Marajó
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.232 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Marajó e na Tabela 2.
110 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva ocupa a parte central da bacia sedimentar. O principal reservatório do
play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.233) e na seção geológica (Figura 2.234).

Figura 2.232: Bacia Efetiva do Marajó.

Tabela 2. 110: Informações Geológicas da Bacia do Marajó
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

161.536

Área da Bacia Efetiva (km²)

36.934

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
? -?

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Breves-Itapecuru

arenitos flúvio-costeiros Cretáceo Inferior - Formação Breves
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Figura 2.233: Carta Estratigráfica da Bacia do Marajó com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.234: Seção geológica da Bacia do Marajó com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de CPRM (2003).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.235, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros. Não há blocos exploratórios
sob concessão, e não estão previstas ofertas de blocos nas próximas rodadas de licitações (BRASIL, 2018b, 2018c). A Tabela 2. 111 apresenta,
resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.235: Atividades de E&P na Bacia do Marajó.
Tabela 2. 111: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Marajó
terra

Situação Geográfica
Perfurados

18

1º Poço Pioneiro (ano)

1LM0001PA (1951)

Último Poço Pioneiro (ano)

1MU0001PA (1989)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.500

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

As únicas infraestruturas existentes nas proximidades da bacia são os Terminais Aquaviários Miramar e Vila do Conde, em Belém/PA
(Figura 2.236). Com tanques de armazenagem de derivados (5) e esferas de GLP (2), esses terminais abastecem os estados do Pará e do Amapá.
Apesar da pouca infraestrutura, a região poderá se beneficiar de projetos possíveis de serem instalados em suas proximidades, como a UPGN
Santo Antônio do Lopes e o Gasoduto do Pará (Figura 2.237).

Figura 2.236: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Marajó: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.237: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Marajó: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.238 apresenta o mapa da bacia efetiva do Marajó, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação de
chance de descoberta de hidrocarboneto. Percebe-se que toda a área considerada efetiva apresenta chance muito baixa de descoberta de
hidrocarbonetos. A Tabela 2. 112 apresenta a correspondência do play com os superplays.

Figura 2.238: Mapa da bacia efetiva do Marajó com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 112: Play da Bacia do Marajó
Nome do Play

Status Exploratório

Breves-Itapecuru

Fronteira

Superplay
Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.14.1 Play Breves-Itapecuru - arenitos fluvio-costeiros Cretáceo Inferior
A Figura 2.239 apresenta o mapa do play efetivo Breves-Itapecuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play é o
único identificado na bacia e apresenta chance muito baixa em toda a sua extensão. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na
Tabela 2. 113.
A Figura 2.240 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Breves-Itapecuru. A maior expectativa é de petróleo e gás, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.239: Play efetivo Breves-Itapecuru da Bacia do Marajó.

Tabela 2. 113: Atributos do play Breves-Itapecuru - Bacia do Marajó

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Breves-Itapecuru

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Breves e Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Albiano)

Migração

falhas do rifte

Unidade Litoestratigráfica

Formação Breves; Formação Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Albiano)

Profundidade Média (m)

2.425

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Breves e Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Barremiano-Albiano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.240: Tipo de fluido do play efetivo Breves-Itapecuru da Bacia do Marajó.
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2.1.15 Bacia do Pará-Maranhão
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.241 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Pará-Maranhão e na
Tabela 2. 114 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva ocupa uma faixa central da região offshore da bacia
sedimentar. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura
2.242) e na seção geológica (Figura 2.243).

Figura 2.241: Bacia Efetiva do Pará-Maranhão.

Tabela 2. 114: Informações Geológicas da Bacia do Pará-Maranhão
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

158.463

Área da Bacia Efetiva (km²)

68.360

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Caju-Travosas (.)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Travosas Paleógeno-Neógeno

arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno - Formação Travosas

2

Ilha de Santana

carbonatos plataformais Eoceno-Mioceno - Formação Ilha de Santana

3

Travosas Escorregamento Gravitacional

arenitos e carbonatos em escorregamentos Eoceno-Oligoceno - Formação
Travosas

4

Travosas Cretáceo Superior

arenitos turbidíticos Cretáceo Superior - Formação Travosas

5

Canárias

arenitos plataformais Albiano - Formação Canárias
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Figura 2.242: Carta estratigráfica da Bacia do Pará-Maranhão com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.243: Seção geológica da Bacia do Pará-Maranhão com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2007b).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.244, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além da última descoberta
comercial e dos blocos sob concessão. Atualmente a bacia possui 4 blocos exploratórios em concessão, além de uma descoberta sob avaliação.
Há previsão de oferta de blocos em águas ultraprofundas na 17ª Rodada de Licitações, a se realizar em 2020, de acordo com a Resolução CNPE
nº 10, de 5 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b). A Tabela 2. 115 apresenta, resumidamente, informações sobre as atividades do setor na bacia.

Figura 2.244: Atividades de E&P na Bacia do Pará-Maranhão.

Tabela 2. 115: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Pará-Maranhão
mar

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada

Perfurados

34

1º Poço Pioneiro (ano)

1MAS0005MA (1978)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA903PAS (2011)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.908

Maior Lâmina D’água (m)

2.061

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

3

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

1

1ª Descoberta Comercial (ano)

Área do PAS11 (1979)

Última Descoberta Comercial (ano)

Área do PAS11 (1993)

Ano de Início

-

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia do Pará-Maranhão não conta atualmente com qualquer infraestrutura de abastecimento instalada ou projetada. Entretanto,
poderá se beneficiar de projetos de infraestrutura possíveis de serem instalados em suas proximidades, destacadamente os gasodutos do Pará e
Meio-Norte (Figura 2.245 e Figura 2.246).

Figura 2.245: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Pará-Maranhão: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.246: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Pará-Maranhão: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.247 apresenta o mapa da bacia efetiva do Pará-Maranhão, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se uma grande variação de chances, sendo que a área de maior chance de
descoberta é uma faixa central da bacia efetiva. A Tabela 2. 116 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.247: Mapa da bacia efetiva do Pará-Maranhão com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 116: Plays da Bacia do Pará-Maranhão
Nome do Play

Status Exploratório

Travosas Paleógeno-Neógeno

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Superplay

Ilha de Santana

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Travosas Escorregamento Gravitacional

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Travosas Cretáceo Superior

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Canárias

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.15.1 Play Travosas Paleógeno-Neógeno - arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno
A Figura 2.248 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Paleógeno-Neógeno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este
play se concentra na parte distal offshore e apresenta chances baixas de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na
Tabela 2. 117.
A Figura 2.249 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Paleógeno-Neógeno. A maior expectativa é de petróleo,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado nas regiões mais distais e leve nas regiões
proximais.

Figura 2.248: Play efetivo Travosas Paleógeno-Neógeno da Bacia da Pará-Maranhão.

Tabela 2. 117: Atributos do play Travosas Paleógeno-Neógeno - Bacia do Pará-Maranhão

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Travosas Paleógeno-Neógeno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Grupos Caju e Canárias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior-Oligoceno

Migração

falhas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno-Neógeno

Profundidade Média (m)

2.900

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.249: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Paleógeno-Neógeno da Bacia do Pará-Maranhão.

2.1.15.2 Play Ilha de Santana - carbonatos plataformais Eoceno-Mioceno
A Figura 2.250 apresenta o mapa do play efetivo Ilha de Santana, com chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se localiza
em uma área mais proximal, com baixas a médias chances de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2.
118.

Figura 2.250: Play efetivo Ilha de Santana da Bacia do Pará-Maranhão.
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Tabela 2. 118: Atributos do play Ilha de Santana - Bacia do Pará-Maranhão
Ilha de Santana

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Grupos Caju e Canárias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo-Paleógeno

Migração

falhas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ilha de Santana

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Mioceno

Profundidade Média (m)

1.600

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito e calcirrudito / marinho plataformal (banco e bioconstrução)

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ilha de Santana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e calcilutito

A Figura 2.251 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilha de Santana. A maior expectativa é de petróleo e gás natural,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.251: Tipo de fluido do play efetivo Ilha de Santana da Bacia do Pará-Maranhão.
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2.1.15.3 Play Travosas Escorregamento Gravitacional - arenitos e carbonatos em escorregamentos Eoceno-Oligoceno
A Figura 2.252 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional, com as chances de descoberta de
hidrocarboneto. O play é característico dessa bacia, ocorrendo apenas localmente nas bacias da Foz do Amazonas e Barreirinhas. Os atributos
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 119.
A Figura 2.253 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Escorregamento Gravitacional. A maior expectativa é
de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado nas regiões mais
distais e leve nas regiões proximais.

Figura 2.252: Play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia do Pará-Maranhão.

Tabela 2. 119: Atributos do play Travosas Escorregamento Gravitacional - Bacia do Pará-Maranhão

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Travosas Escorregamento Gravitacional

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Grupos Caju e Canárias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo-Neógeno

Migração

falhas normais e reversas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Eoceno-Oligoceno

Profundidade Média (m)

2.900

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e carbonato / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Eoceno-Oligoceno

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.253: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia do Pará-Maranhão.

2.1.15.4 Play Travosas Cretáceo Superior - arenitos turbidíticos Cretáceo Superior
A Figura 2.254 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este
play se localiza entre a região central e distal da bacia, com baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados
na Tabela 2. 120.

Figura 2.254: Play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia do Pará-Maranhão.
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Tabela 2. 120: Atributos do play Travosas Cretáceo Superior - Bacia do Pará-Maranhão
Travosas Cretáceo Superior

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas; Grupos Caju e Canárias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior

Migração

falhas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior

Profundidade Média (m)

2.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Travosas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.255 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado nas regiões mais distais e leve nas regiões
proximais.

Figura 2.255: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia do Pará-Maranhão.
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2.1.15.5 Play Canárias - arenitos plataformais Albiano
A Figura 2.256 apresenta o mapa do play efetivo Canárias, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As maiores chances estão
concentradas na porção leste da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 121.

Figura 2.256: Play efetivo Canárias da Bacia do Pará-Maranhão.

Tabela 2. 121: Atributos do play Canárias - Bacia do Pará-Maranhão

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Canárias

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Migração

falhas normais e transcorrentes

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Canárias

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Canárias

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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A Figura 2.257 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Canárias. A maior expectativa é de petróleo na parte mais proximal
e gás natural na parte mais distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.257: Tipo de fluido do play efetivo Canárias da Bacia do Pará-Maranhão.
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2.1.16 Bacia do Paraná
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.258 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Paraná e suas
principais características geológicas na Tabela 2. 122. Nota-se que a bacia efetiva abrange grande parte da bacia sedimentar. Os principais
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.259) e na seção geológica
(Figura 2.260).

Figura 2.258: Bacia Efetiva do Paraná.
Tabela 2. 122: Informações Geológicas da Bacia do Paraná
Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)
Área da Bacia Efetiva (km²)
Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

terra
1.121.239
749.987
Nova Fronteira
Ponta Grossa-Itararé (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Rio Bonito Óleo

arenitos marinhos costeiros Permiano (Cisuraliano) - Formação Rio Bonito

2

Rio Bonito Gás

arenitos marinhos costeiros Permiano (Cisuraliano) - Formação Rio Bonito

3

Itararé

arenitos marinhos periglaciais Permo-Carbonífero - Grupo Itararé (Formações Campo Mourão e Lagoa Azul)

4

Furnas

arenitos flúvio-costeiros Devoniano - Formação Furnas

5

Alto Garças

arenitos costeiros Ordoviciano Superior - Formação Alto Garças

Recursos Não Convencionais

Depósito

Betume

arenitos flúvio-eólicos betuminosos Permo-Triássico - Formação Pirambóia

Gás de Folhelho

folhelhos Devoniano - Formação Ponta Grossa

Óleo de Folhelho

folhelhos pirobetuminosos Permiano (Cisuraliano) - Formação Irati

Metano de Carvão

carvão EoPermiano - Formação Rio Bonito
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Figura 2.259: Carta Estratigráfica da Bacia do Paraná com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (B - betume, OF - óleo de folhelho, GF - gás de folhelho e MC - metano de carvão).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.260: Seção geológica da Bacia do Paraná com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não
convencionais (B - betume, OF - óleo de folhelho, GF - gás de folhelho e MC - metano de carvão).
Fonte: Adaptado de Milani e Zalán (1998) apud ANP (2013d).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.261, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros. Os blocos exploratórios
arrematados na 12ª Rodada de Licitações da ANP continuam com seus contratos de concessão suspensos por decisão judicial. Durante a 14ª
Rodada de Licitações, realizada em setembro de 2017, o bloco PAR-T-175 foi arrematado pela Petrobras.
Estavam incluídos no Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP 2015-2018, para a Bacia do Paraná, projetos de
aerolevantamento gravimétrico e magnetométrico, além de levantamentos sísmicos 2D e estudo de Gás de Carvão. Até o momento estão em
execução os levantamentos sísmicos 2D propostos49.
A Tabela 2. 123 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.261: Atividades de E&P na Bacia do Paraná.

49

O Termo de Referência dos projetos do Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP 2015-2018 em execução podem ser acessados na página da ANP
(http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/estudos-geologicos-e-geofisicos/plano-plurianual-de-estudos-de-geologia-e-geofisica/ppa-2015-2018/carteirade-projetos).
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Tabela 2. 123: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Paraná.
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Perfurados

124

1º Poço Pioneiro (ano)

1CP0001SP (1953)

Último Poço Pioneiro (ano)

1ELPS9PR (2003)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.909

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

5

Petróleo

0

Gás Não-Associado

1

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

Campos

Descobertas

Produção

1ª Descoberta Comercial (ano)

Barra Bonita (1996)

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

1999

Acumulada



Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia do Paraná possui atualmente instalações diversificadas em termos de infraestrutura, porém estas estão concentradas ao longo
da sua margem leste (Figura 2.262 e Figura 2.263).
A Refinaria de Paulínea (REPLAN) é a maior refinaria do Brasil, com capacidade de processar diariamente 66 mil m3 de petróleo.
Próximo à margem leste, mais ao centro da bacia, encontra-se a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), capaz de processar 33 mil m3/dia
de petróleo. Também nessa região central, existe a Unidade de Operações de Industrialização do Xisto (SIX), destinada ao processamento do
óleo de folhelho (oil shale), conhecido como “xisto betuminoso”, da Formação Irati, com capacidade de processamento diário de 5,8 mil
toneladas de xisto, produzindo derivados como óleos combustíveis e gás combustível, além de nafta e enxofre. Na porção sul da bacia, encontrase a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), com capacidade instalada de 32 mil m³ de petróleo por dia. Próximo à REFAP encontra-se a
COPESUL, central petroquímica localizada em Triunfo/RS, que fornece derivados petroquímicos para diversas empresas da região. Diversos
terminais estão distribuídos ao longo da margem leste da bacia, dando suporte de armazenamento e distribuição de matérias-primas e produtos
dessas unidades de processo.
Em termos de linhas de transmissão, a Bacia do Paraná possui uma ampla malha instalada, distribuída por toda sua extensão.
Em relação ao sistema dutoviário, o GASBOL corta a porção norte da bacia, seguindo para o sul, margeando-a ao leste. No extremo sul
da bacia, existe um projeto para construção do trecho 2 do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, mas ainda sem previsão de execução.
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Figura 2.262: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Paraná: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.263: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Paraná: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.264 apresenta o mapa da bacia efetiva do Paraná, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. O efeito das intrusões ígneas foi determinante para a maturação dos folhelhos devonianos da
Formação Ponta Grossa, o que impactou nas chances de descoberta para os plays Rio Bonito Gás, Itararé e Furnas, refletindo no mapa de bacia
efetiva probabilística, o qual apresenta na região central maior chance de descoberta da bacia.
A Tabela 2. 124 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.264: Mapa da bacia efetiva do Paraná com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 124: Plays da Bacia do Paraná
Nome do Play

Status Exploratório

Rio Bonito Óleo

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Superplay

Rio Bonito Gás

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Itararé

Imaturo

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Furnas

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Alto Garças

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise
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2.1.16.1 Play Rio Bonito Óleo – arenitos marinhos costeiros Permiano (Cisuraliano) com propensão para óleo
A Figura 2.265 apresenta o mapa do play efetivo Rio Bonito Óleo, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Baixas ao longo
de todo o play, as chances apresentam relativamente maiores na porção leste do play. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na
Tabela 2. 125.
A Figura 2.266 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Rio Bonito Óleo. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado.

Figura 2.265: Play efetivo Rio Bonito Óleo da Bacia do Paraná.

Tabela 2. 125: Atributos do play Rio Bonito Óleo - Bacia do Paraná
Rio Bonito Óleo

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Irati

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano (Cisuraliano)

Migração

migração lateral a curta distância

Unidade Litoestratigráfica

Formação Rio Bonito

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano (Cisuraliano)

Profundidade Média (m)

2.575

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Serra Geral e Irati

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Permiano e Cretáceo

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho e rochas intrusivas
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Figura 2.266: Tipo de fluido do play efetivo Rio Bonito Óleo da Bacia do Paraná.

2.1.16.2 Play Rio Bonito Gás – arenitos marinhos costeiros Permiano (Cisuraliano) com propensão para gás
A Figura 2. 267 apresenta o mapa do play efetivo Rio Bonito Gás, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se
concentra na parte centro-sul da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 126.

Figura 2. 267: Play efetivo Rio Bonito Gás da Bacia do Paraná
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Tabela 2. 126: Atributos do play Rio Bonito Gás - Bacia do Paraná
Rio Bonito Gás

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ponta Grossa

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Rio Bonito

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano (Cisuraliano)

Profundidade Média (m)

2.575

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Serra Geral, Formações Rio Bonito, Palermo e Grupo Passa Dois

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Permiano e Cretáceo

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho e rochas intrusivas

A Figura 2.268 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Rio Bonito Gás. A maior expectativa é de gás natural caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.268: Tipo de fluido do play efetivo Rio Bonito Gás da Bacia do Paraná.
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2.1.16.3 Play Itararé – arenitos marinhos periglaciais Permo-Carbonífero
A Figura 2.269 apresenta o mapa do play efetivo Itararé, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Localizado na porção centronorte da bacia, o play apresenta baixas chances sendo os maiores valores reconhecidos na borda leste do play. Os atributos referentes a este play
estão sumarizados na Tabela 2. 127.
A Figura 2.270 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Itararé. A maior expectativa de fluido é de gás natural caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.269: Play efetivo Itararé da Bacia do Paraná.

Tabela 2. 127: Atributos do play Itararé - Bacia do Paraná
Itararé

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ponta Grossa

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Itararé (Formações Campo Mourão e Lagoa Azul)

Unidade Cronoestratigráfica

Permo-Carbonífero

Profundidade Média (m)

3.100

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho periglacial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Itararé, Guatá (Fm. Palermo) e Passa Dois (Fm. Irati), e Formação Serra
Geral

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Permiano e Cretáceo

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho e rochas intrusivas
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Figura 2.270: Tipo de fluido do play efetivo Itararé da Bacia do Paraná.

2.1.16.4 Play Furnas – arenitos flúvio-costeiros Devoniano
A Figura 2.271 apresenta o mapa do play efetivo Furnas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto, baixas em toda a extensão
do play. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 128.

Figura 2.271: Play efetivo Furnas da Bacia do Paraná.
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Tabela 2. 128: Atributos do play Furnas - Bacia do Paraná
Furnas

Play

terra

Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ponta Grossa

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Migração

contato lateral, falhas do embasamento.

Unidade Litoestratigráfica

Formação Furnas, Formação Ponta Grossa (Membro Tibagi)

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Profundidade Média (m)

3600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Ponta Grossa e Serra Geral

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Devoniano e Cretáceo

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho e rochas intrusivas

A Figura 2.272 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Furnas. A maior expectativa de fluido é de gás natural caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.272: Tipo de fluido do play efetivo Furnas da Bacia do Paraná.
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2.1.16.5 Play Alto Garças – arenitos costeiros Ordoviciano Superior
A Figura 2.273 apresenta o mapa do play efetivo Alto Garças, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes
a este play estão sumarizados na Tabela 2. 129.
A Figura 2.274 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Alto Garças. A maior expectativa de fluido é de gás natural caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.273: Play efetivo Alto Garças da Bacia do Paraná.

Tabela 2. 129: Atributos do play Alto Garças - Bacia do Paraná

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Alto Garças

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Vila Maria

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano Inferior

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Alto Garças

Unidade Cronoestratigráfica

Ordoviciano Superior

Profundidade Média (m)

150

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Paraná e Formação Vila Maria

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Ordoviciano-Devoniano

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.274: Tipo de fluido do play efetivo Alto Garças da Bacia do Paraná.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Na Bacia do Paraná são reconhecidos dois tipos de recursos não convencionais em produção: betume e óleo de folhelho. Além dos
recursos, são indicadas áreas que podem vir a ter algum potencial comprovado de gás de folhelho e metano de carvão.
A ocorrência de arenitos betuminosos ou betume na bacia se dá nos arenitos flúvio- eólicos da Formação Piramboia, na borda leste da
bacia (Figura 2.275 e Tabela 2. 130). A gênese dessas ocorrências está relacionada ao sistema petrolífero Irati-Piramboia, no qual o efeito termal
das rochas intrusivas da Formação Serra Geral nos folhelhos negros da Formação Irati teve papel importante na geração do óleo (ARAUJO;
YAMAMOTO; ROSTIROLLA, 2005). É a maior ocorrência desse recurso no Brasil.
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Figura 2.275: Play de betume na Bacia do Paraná.

Tabela 2. 130: Play de betume na Bacia do Paraná

Geradora

Depósito

Bacia

Paraná

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Irati

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano (Cisuraliano)

COT (%)

1-5

Unidade Litoestratigráfica

Formação Piramboia

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano (Lopingiano)

Litologia

arenito

Profundidade Média (m)

3

Espessura Máxima (m)

100

Área (km²)

2.000

Tecnologia para Produção

extração mecânica (mineração)
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A ocorrência de óleo de folhelho (oil shale) na bacia se dá nos folhelhos pirobetuminosos da Formação Irati, na borda leste e sul da
bacia (Figura 2.276 e Tabela 2. 131).
A produção de derivados do óleo de folhelho no Brasil tem sido desenvolvida pela Petrobras em sua Unidade de Negócio da
Industrialização do Xisto (SIX). A empresa dispõe de uma área de 64,5 km² de concessão no município de São Mateus do Sul, no Estado do
Paraná. Esta região abriga desde 1972, a Usina Protótipo do Irati, cujo funcionamento permitiu comprovar a viabilidade técnica do processo e
início da produção propriamente dita em 1982.
As operações de explotação desse depósito estão concentradas em duas principais camadas: uma superior com espessura de 6,4 metros
de folhelho e percentual de 6,4% de óleo, e uma inferior com 3,2 metros e percentual de 9,1 % (World Energy Council - WEC, 2010). A
mineração é realizada a céu aberto, envolvendo cerca de 2,6 milhões de toneladas de rocha por ano. Depois de minerado, o folhelho vai para
um britador que reduz os fragmentos a tamanhos que variam de 6 a 70 milímetros. O material britado é conduzido a uma retorta, onde é pirolisado
(cozido) a temperaturas de cerca de 500°C, liberando-se a matéria orgânica contida sob a forma de óleo e gás. A produção diária da usina de
São Mateus do Sul foi, em 2011, de aproximadamente 4.500 barris.

Figura 2.276: Play de óleo de folhelho na Bacia do Paraná.

Tabela 2. 131: Play de óleo de folhelho na Bacia do Paraná
Bacia

Paraná

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Depósito

Formação Irati

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano (Cisuraliano)

Litologia

folhelho pirobetuminoso

COT (%)

1-5

Profundidade Média (m)

50

Espessura Máxima (m)

50

Área (km²)

68.287

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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A ocorrência de gás de folhelho se dá nos folhelhos devonianos da Formação Ponta Grossa, na área centro-norte da bacia (Figura 2.277
e Tabela 2. 132). Em 2013, a agência norte americana U.S. Energy Information Administration (EIA) revisou para baixo suas estimativas
volumétricas para a Bacia do Paraná. Como citado no ZNMT2011, eram esperados em 2011 recursos totais de 25,7 trilhões de m³ (906 trilhões
de pés cúbicos), sendo 6,4 trilhões de m³ (226 trilhões de pés cúbicos) de recursos tecnicamente recuperáveis (EIA, 2013). Em 2015, a estimativa
foi de cerca de 450 trilhões de pés cúbicos, sendo 80 trilhões de pés cúbicos recuperáveis (EIA, 2015).

Figura 2.277: Play de gás de folhelho na Bacia do Paraná.

Tabela 2. 132: Play de gás de folhelho na Bacia do Paraná

Depósito

Bacia

Paraná

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ponta Grossa

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Litologia

folhelho

COT (%)

1-4

Profundidade Média (m)

3.500

Espessura Máxima (m)

600

Área (km²)

640.000

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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O metano de carvão (MC – em inglês coal bed methane – CBM) é o termo usado para se referir ao gás de metano armazenado nas
camadas de carvão (Tabela 2. 133). Para avaliar seu potencial é necessário focar os estudos no conteúdo do gás e no rank e composição do
carvão em diferentes níveis de profundidade de possíveis reservatórios.
A principal e mais importante sucessão sedimentar portadora de carvão mineral no Brasil ocorre na Bacia do Paraná, principalmente
nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pertencendo à Formação Rio Bonito, cuja gênese deu-se durante o EoPermiano
(KALKREUTH et al., 2008). Das jazidas conhecidas de carvão mineral no Brasil, as que apresentam maiores potenciais para CBM – baseados
em estudos de distribuição, grau de maturidade e profundidade das camadas de carvão – são as áreas carboníferas de Santa Terezinha e Chico
Lomã, localizadas na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul (HOLZ; KALKREUTH, 2000).
Lourenzi (2014) avaliaram a capacidade de geração e armazenagem de gás metano em três furos de sondagens nas camadas de carvão
da Formação Rio Bonito, na Jazida Sul Catarinense. Os resultados indicaram três camadas da Fm. Rio Bonito, Membro Siderópolis com
condições necessárias para geração e armazenamento de gás: Barro Branco, Irapuá e Bonito (menor potencial).
Recentemente, Simão e Kalkreuth (2017) estudaram o poço CBM-001-MO-RS, localizado na jazida de Morungava à oeste da jazida
Chico-Lomã, e avaliaram o efeito térmico das intrusões ígneas na maturação e no grau de carbonificação das camadas de carvão, além da
presença de metano adsorvido. Concluíram a viabilidade em 3 das 7 camadas estudadas. Simão e Kalkreuth (2017) acreditam na relevância do
desenvolvimento de estudos em jazidas de carvão ainda não exploradas, como forma de favorecer o desenvolvimento futuro de uma matriz
energética diversificada, segura e sustentável no longo prazo, com o aproveitamento do carvão através de tecnologias limpas.
Estes estudos têm avaliado que o potencial de gás de carvão da porção gaúcha da Bacia do Paraná, seria em torno de 6,5 bilhões de m³.
Porém, cabe ressaltar que os dados são escassos e com pouca representatividade para a área potencial do recurso (EPE, 2018b).
A Figura 2.278 apresenta a localização dos principais depósitos de carvão mineral na Bacia do Paraná, destacando-se as duas jazidas
com maiores potenciais de metano.

Figura 2.278: Play de metano de carvão na Bacia do Paraná.
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Tabela 2. 133: Play de metano de carvão na Bacia do Paraná

Depósito

Bacia

Paraná

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Rio Bonito

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano

Litologia

folhelho

COT (%)

?

Profundidade Média (m)

600

Espessura Máxima (m)

10

Área (km²)

13.527

Tecnologia para Produção

?

257

2.1.17 Bacia dos Parecis
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.279 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) dos Parecis e na Tabela 2.
134 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva abrange a parte oeste da bacia sedimentar. Os principais reservatórios
do play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.280) e na seção geológica (Figura 2.281).

Figura 2.279: Bacia Efetiva dos Parecis.

Tabela 2. 134: Informações Geológicas da Bacia dos Parecis
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

352.724

Área da Bacia Efetiva (km²)

117.354

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Araras - Paraguai (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Neoproterozoico

arenitos e carbonatos marinhos rasos Neoproterozoico - Grupo Alto Paraguai e Grupo
Araras

Recursos Não Convencionais

Depósito

Gás em Formação Fechada

carbonatos marinhos rasos Neoproterozoicos - Grupo Araras
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Figura 2.280: Carta Estratigráfica da Bacia dos Parecis com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P)
e não convencionais (GFF - gás em formação fechada).
Fonte: Adaptado de ANP (2013g).

Figura 2.281: Seção geológica da Bacia dos Parecis com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não
convencionais (GFF - gás em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Teixeira (2005) apud ANP (2008b).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.282, apresenta-se a localização da cobertura sísmica da bacia.
No Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP 2015-2018, constavam projetos de aerolevantamento gravimétrico e
magnetométrico, a perfuração do 2º poço estratigráfico da bacia e aquisição e processamento de dados sísmicos 2D. Em abril de 2019, apenas
a aquisição e processamento de dados sísmicos 2D constava como em execução. Atualmente não há blocos exploratórios em concessão. Como
pode ser observado na Tabela 2. 135, a bacia é pouco explorada.

Figura 2.282: Atividades de E&P na Bacia dos Parecis.
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Tabela 2. 135: Resumo de Atividades de E&P - Bacia dos Parecis
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

1º Poço Pioneiro (ano)

1-BRSA-1204-MT (2014)

Último Poço Pioneiro (ano)

-

Profundidade Máxima Perfurada (m)

6.057

Maior Lâmina D’água (m)

0
0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Descobertas

Acumulada



6

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)
Campos

Produção

Perfurados

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há instalações existentes ou planejadas na Bacia dos Parecis. Uma instalação localizada próxima à bacia é o gasoduto Lateral
Cuiabá que se conecta ao GASBOL, em território boliviano (Figura 2.283). Na Figura 2.284 é representada a expectativa de uma UPGN
indicativa, que seria planejada para tratar o gás natural eventualmente descoberto e comercial, caso o aproveitamento desse gás seja feito pela
interligação dos campos de produção à malha de dutos mais próxima (Lateral Cuiabá do GASBOL).

Figura 2.283: Infraestrutura de abastecimento da Bacia dos Parecis: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.284: Infraestrutura de abastecimento da Bacia dos Parecis: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

Desde o Ciclo 2015-2017, considera-se para a Bacia dos Parecis um único play efetivo: o play Neoproterozoico. Este play tem sua área
reduzida em comparação com ciclos anteriores, pois estudos recentes não encontraram evidências da ocorrência de reservatórios
Neoproterozoicos além do limite dos grábens já mapeados na área oeste da bacia (Campo Novo e Salto Magessi). O estágio exploratório da
Bacia dos Parecis é ainda bastante incipiente e carece de mais estudos.
A Figura 2.285 apresenta o mapa da bacia efetiva dos Parecis, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação das
chances de descobertas de hidrocarbonetos. A Tabela 2. 136 apresenta a correspondência do play com o superplay.

262

Figura 2.285: Mapa da bacia efetiva dos Parecis com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 136: Plays da Bacia dos Parecis
Nome do Play

Status Exploratório

Neoproterozoico

Fronteira

Superplay
Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise

2.1.17.1 Play Neoproterozoico - arenitos e carbonatos marinhos rasos Neoproterozoico
Com base em resultados recentes do poço 2-ANP-6-MT (SOUZA et al., 2016), os calcilutitos e margas da Formação Guia, do Grupo
Araras (Neoproterozóico- Rifeano/Vendiano), são considerados como principal gerador potencial da bacia, e secundariamente folhelhos escuros
radioativos do Grupo Alto Paraguai. A Figura 2.286 apresenta o mapa do play efetivo Neoproterozoico, com as chances de descoberta de
hidrocarboneto.
Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 137. A Figura 2.287 apresenta o mapa da expectativa de fluido para
o play Neoproterozoico. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.
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Figura 2.286: Play efetivo Neoproterozoico da Bacia dos Parecis.

Tabela 2. 137: Atributos do play Neoproterozoico - Bacia dos Parecis

Carga

Reservatório

Trapa

50

Play

Neoproterozoico

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Guia; Grupo Alto Paraguai50

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozoico

Migração

falhas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Nobres; Formação Raizama

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozoico

Profundidade Média (m)

2.100

Litologia / Contexto Deposicional

arenito; carbonato / marinho raso

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Araras; Formação Sepotuba e Formação Serra

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Neoproterozoico

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho e evaporito

Não foi descartada a possibilidade de geração pela Formação Puga.

264

Figura 2.287: Tipo de fluido do play efetivo Neoproterozoico da Bacia dos Parecis.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Segundo ANP (2016d) há evidências observadas em linhas sísmicas interpretadas com base em fortes anomalias de amplitude, de
plataformas carbonáticas, associadas a aumentos abruptos de velocidade, com base na correlação realizada por meio dos dados disponíveis no
poço 2-SM-0001-MT. A primeira plataforma carbonática estaria associada ao Grupo Araras e a outra, mais antiga, litoestratigraficamente é
denominada pela ANP como Sequência Carbonática Inferior (Figura 2.280), e ambas se configuram como possível reservatório com
características de formação fechada.
No ciclo atual do estudo ZNMT, adotou-se a possibilidade de ocorrência de gás em formação fechada na Bacia dos Parecis, ocupando
uma área de 117.354 km2 (Figura 2.288 e Tabela 2. 138), na região dos grábens de Campo Novo e Salto Magessi.
Contudo, segundo ANP (2016d), as unidades carbonáticas citadas não foram registradas no poço estratigráfico 2-ANP-0004-MT, como
esperado. Devido ao estágio exploratório incipiente desta bacia para recursos convencionais, pouco conhecimento e dados foram gerados, não
sendo possível confirmar o potencial para recursos não convencionais.
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Figura 2.288: Play de gás em formação fechada na Bacia dos Parecis.

Tabela 2. 138: Play de gás em formação fechada na Bacia dos Parecis
Bacia
Situação Geográfica
Geradora

Depósito

Parecis
terra

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Araras

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozoico

COT (%)

-

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Araras

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozoico

Litologia

carbonato

Profundidade Média (m)

1000

Espessura Máxima (m)

-

Área (km²)

117.354

Porosidade (%)

-

Permeabilidade (%)

-

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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2.1.18 Bacia do Parnaíba
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.289, o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Parnaíba e na Tabela
2. 139 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva abrange grande parte da bacia sedimentar. Os principais
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.290) e na seção geológica
(Figura 2.291).

Figura 2.289: Bacia Efetiva do Parnaíba.

Tabela 2. 139: Informações Geológicas da Bacia do Parnaíba
terra

Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)

674.321

Área da Bacia Efetiva (km²)

469.139

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Pimenteiras-Poti (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Grajaú-Itapecurú-Codó

arenitos costeiros Aptiano-Cenomaniano - Formação Grajaú

2

Permiano

arenitos plataformais e sabkha Permiano - Formação Pedra de Fogo

3

Carbonífero

arenitos de planície de maré Carbonífero - Formação Poti

4

Devoniano

arenitos fluviais Devoniano - Formação Cabeças

5

Siluriano

arenitos flúvio-glaciais Siluriano - Formação Jaicós

Recursos Não Convencionais

Depósito

Óleo de Folhelho

folhelho pirobetuminoso Aptiano - Formação Codó

Gás de Folhelho

folhelho Devoniano - Formação Pimenteiras

Óleo em Formação Fechada

folhelho Devoniano - Formação Pimenteiras
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Figura 2.290: Carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P)
e não convencionais (OF - óleo de folhelho, GF - gás de folhelho e OFF – óleo em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.291: Seção geológica da Bacia do Parnaíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (OF - óleo de folhelho, GF - gás de folhelho e OFF – óleo em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Góes, Travassos e Nunes (1993) apud ANP (2013e).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.292, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além da última descoberta
comercial e dos blocos exploratórios sob concessão. No âmbito do Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP 2015-2018 foram
realizados projetos de levantamento sísmico 2D e perfuração de poço estratigráfico. Durante a 14ª Rodada de Licitações da ANP foram ofertados
12 blocos exploratórios, sendo arrematados 5 blocos, demonstrando o interesse do mercado de E&P nesta bacia.
A bacia possui atualmente 109 poços, sendo 41 perfurados até a década de 1980 e 68 relacionados ao esforço exploratório aplicado à
bacia nos últimos anos. A Tabela 2. 140 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, que resultaram na descoberta de
campos de GNA.

Figura 2.292: Atividades de E&P na Bacia do Parnaíba.
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Tabela 2. 140: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Parnaíba
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

1º Poço Pioneiro (ano)

1CL0001MA (1951)

Último Poço Pioneiro (ano)

4PGN18MA (2016)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

3.450

Maior Lâmina D’água (m)

0
20

Petróleo

1

Gás Não-Associado

6

Petróleo e Gás

1

Em Avaliação

5

1ª Descoberta Comercial (ano)

Gavião Azul (2010)

Última Descoberta Comercial (ano)

Gavião Tesoura (2018)

Ano de Início

2012

Descobertas

Acumulada
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Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)
Campos

Produção

Perfurados

Petróleo (MM bbl)

0,11

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

8.641,82

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia do Parnaíba conta, atualmente, com a presença de quatro terminais de distribuição em sua infraestrutura de abastecimento,
todos localizados no porto de Itaqui, em São Luís/MA. Um deles operado pela Transpetro (71,3 mil m3 de derivados e 4,8 mil m3 de GLP) e
outros três por operadores privados (totalizando 160,2 mil m3 de derivados), mostrados na Figura 2.293. Nessa mesma figura se observa a
presença de extensa malha de linhas de transmissão, tanto existentes como planejadas51. Atualmente, o aproveitamento de todo o gás natural
produzido na Bacia do Parnaíba está sendo feito pelas usinas termelétricas (UTE), na geração de energia elétrica e interligação destas ao
Sistema Interligado Nacional – SIN através da subestação de Santo Antônio dos Lopes e das linhas de transmissão que cortam a bacia.
Em termos de sistemas dutoviários, destacam-se os diversos estudos existentes para a implantação de gasodutos (Gasoduto do Meio
Norte e ramais e o Gasoduto do Centro Norte). Na Figura 2.294 é representada também a expectativa de uma UPGN indicativa, ou hipotética,
que seria planejada para tratar o gás natural descoberto, e comercial, existente na bacia, caso haja o aproveitamento desse gás pela interligação
dos campos de produção à futura malha de dutos ainda em estudos.

51

O maior detalhamento das linhas de transmissão no Ciclo 2017-2019 do ZNMT já foi abordado na nota de rodapé 14 do item 2.
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Figura 2.293: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Parnaíba: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.294: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Parnaíba: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.295 apresenta o mapa da bacia efetiva do Parnaíba, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A bacia efetiva apresenta baixa chance de descoberta nas regiões de borda, e chances médias a
altas no centro da bacia, com destaque para a área com alta chance na região localizada no centro-norte da bacia, área do Parque dos Gaviões.
A Tabela 2. 141 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.295: Mapa da bacia efetiva do Parnaíba com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 141: Plays da Bacia do Parnaíba
Nome do Play

Status Exploratório

Grajaú-Itapecurú-Codó

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Superplay

Permiano

Imaturo

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Carbonífero

Estabelecido

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Devoniano

Estabelecido

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Siluriano

Fronteira

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise
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2.1.18.1 Play Grajaú-Itapecurú-Codó - arenitos costeiros Aptiano-Cenomaniano
A Figura 2.296 apresenta o mapa do play efetivo Grajaú-Itapecurú-Codó, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play
se concentra na parte noroeste da bacia, com chance de descoberta baixa e homogênea em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este
play estão sumarizados na Tabela 2. 142.
A Figura 2.297 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Grajaú-Itapecurú-Codó. A maior expectativa é de petróleo, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.296: Play efetivo Grajaú-Itapecurú-Codó da Bacia do Parnaíba.

Tabela 2. 142: Atributos do play Grajaú-Itapecurú-Codó - Bacia do Parnaíba
Grajaú-Itapecurú-Codó

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Cenomaniano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Grajaú; Formação Itapecurú

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Cenomaniano

Profundidade Média (m)

650

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / costeiro e marinho raso

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano-Cenomaniano

Tipo de Trapa

mista e estrutural

Litologia Selante

folhelho e calcilutito
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Figura 2.297: Tipo de fluido do play efetivo Grajaú-Itapecurú-Codó da Bacia do Parnaíba.

2.1.18.2 Play Permiano - arenitos plataformais e sabkha Permiano
A Figura 2.298 apresenta o mapa do play efetivo Permiano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange toda a
parte central da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas na porção centro-norte, onde estão focados
os principais esforços exploratórios na bacia (Parque dos Gaviões).

Figura 2.298: Play efetivo Permiano da Bacia do Parnaíba.
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Os atributos referentes ao play Permiano estão sumarizados na Tabela 2. 143.
Tabela 2. 143: Atributos do play Permiano - Bacia do Parnaíba

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Permiano

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pimenteiras e Longá

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Migração

contato direto e/ou falhas e diques de diabásio

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pedra de Fogo

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano

Profundidade Média (m)

1.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / plataforma rasa litorâneo, tempestades e sabkha

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Pedra de Fogo

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Permiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

anidrita

A Figura 2.299 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Permiano. A maior expectativa é a ocorrência de gás natural neste
play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. A consideração de uma nova área em avaliação permitiu a revisão do tipo de fluido esperado
para o play.

Figura 2.299: Tipo de fluido do play efetivo Permiano da Bacia do Parnaíba.
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2.1.18.3 Play Carbonífero - arenitos de planície de maré Carbonífero
A Figura 2.300 apresenta o mapa do play efetivo Carbonífero, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange toda
a parte central da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas a norte, onde estão os principais esforços
exploratórios na bacia (Parque dos Gaviões). Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 144.
A Figura 2.301 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Carbonífero. A maior expectativa é a ocorrência de gás natural
neste play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.300: Play efetivo Carbonífero da Bacia do Parnaíba.

Tabela 2. 144: Atributos do play Carbonífero - Bacia do Parnaíba
Carbonífero

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pimenteiras e Longá

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Migração

contato direto e/ou falhas e diques de diabásio

Unidade Litoestratigráfica

Formação Poti

Unidade Cronoestratigráfica

Carbonífero

Profundidade Média (m)

1.400

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / planície de maré

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Pedra de Fogo e Mosquito

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Devoniano, Permiano, Triássico

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

diabásio e evaporito
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Figura 2.301: Tipo de fluido do play efetivo Carbonífero da Bacia do Parnaíba.

2.1.18.4 Play Devoniano - arenitos fluviais Devoniano
A Figura 2.302 apresenta o mapa do play efetivo Devoniano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange grande
parte da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas na porção noroeste, região que abrange o Parque
dos Gaviões. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 145.

Figura 2.302: Play efetivo Devoniano da Bacia do Parnaíba.
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Tabela 2. 145: Atributos do play Devoniano - Bacia do Parnaíba
Devoniano

Play

terra

Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pimenteiras

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Migração

contato direto e/ou falhas e diques de diabásio

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cabeças

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Profundidade Média (m)

1.800

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / deltaico e marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Mosquito, Pimenteiras e Pedra de Fogo

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Devoniano, Permiano, Triássico

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

diabásio, folhelho e evaporito

A Figura 2.303 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Devoniano. A maior expectativa é a ocorrência de gás natural
neste play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.303: Tipo de fluido do play efetivo Devoniano da Bacia do Parnaíba.
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2.1.18.5 Play Siluriano - arenitos flúvio-glaciais Siluriano
A Figura 2.304 apresenta o mapa do play efetivo Siluriano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange a parte
central da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas na porção noroeste. Os atributos referentes a este
play estão sumarizados na Tabela 2. 146.
A Figura 2.305 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Siluriano. A maior expectativa é a ocorrência de gás natural neste
play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.304: Play efetivo Siluriano da Bacia do Parnaíba.

Tabela 2. 146: Atributos do play Siluriano - Bacia do Parnaíba
Play

Siluriano

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Tinguá

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano

Migração

contato direto e/ou falhas e diques de diabásio

Unidade Litoestratigráfica

Formação Jaicós; Formação Ipú

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano

Profundidade Média (m)

2.871

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial, flúvio-glacial e marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Tinguá, Pimenteiras, Mosquito.

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Siluriano-Devoniano e Triássico

Tipo de Trapa

estratigráfica e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e diabásio
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Figura 2.305: Tipo de fluido do play efetivo Siluriano da Bacia do Parnaíba.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Na Bacia do Parnaíba, é indicada a possibilidade de ocorrência de três tipos de recursos não convencionais: óleo de folhelho, óleo em
formação fechada e gás de folhelho. Estima-se que o óleo de folhelho ocorra na Formação Codó em uma área com cerca de 146.177 km²
ocupando toda a região noroeste da bacia (Figura 2.306 e Tabela 2. 147). Os depósitos de folhelhos aptianos alcançam uma profundidade média
de 225 m com espessura aproximada de 50 m. O teor de carbono tem uma ampla faixa de variação entre 0,5 a 12%.
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Figura 2.306: Play de óleo de folhelho na Bacia do Parnaíba.

Tabela 2. 147: Play de óleo de folhelho na Bacia do Parnaíba
Parnaíba

Bacia
Situação Geográfica

Depósito

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Litologia

folhelho pirobetuminoso

COT (%)

0,5-12

Profundidade Média (m)

225

Espessura Máxima (m)

50

Área (km²)
Tecnologia para Produção

146.177
fraturamento hidráulico

No ciclo atual do estudo, também foi considerado o óleo em formação fechada como um potencial recurso na Bacia do Parnaíba,
associado à Formação Pimenteiras (Figura 2. 307 e Tabela 2. 148).
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Figura 2. 307: Play de óleo em formação fechada na Bacia do Parnaíba.

Tabela 2. 148: Play de gás de folhelho na Bacia do Parnaíba

Depósito

Bacia

Parnaíba

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pimenteiras

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Litologia

folhelho

COT (%)

2-3

Profundidade Média (m)

2.000

Espessura Máxima (m)

400

Área (km²)

436.152

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico

Quanto ao gás de folhelho, estima-se que ocorra na Formação Pimenteiras em uma área com cerca de 436.152 km² que ocupa toda a
região central da bacia (Figura 2.308 e Tabela 2. 149). Os depósitos de folhelhos devonianos alcançam uma profundidade média de 2200 m
com espessura aproximada de 400 m. O teor de carbono orgânico total varia entre 2% e 3%.
Desde 2011 tem sido amplamente divulgado pela ANP que os recursos recuperáveis alcançam 1,81 trilhões de metros cúbicos de gás
de folhelho na Bacia do Parnaíba, estimativa baseada na analogia com o play Barnnet Shale na Fort Worth Basin.
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Figura 2.308: Play de gás de folhelho na Bacia do Parnaíba.

Tabela 2. 149: Play de gás de folhelho na Bacia do Parnaíba
Parnaíba

Bacia
Situação Geográfica

Depósito

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pimenteiras

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano

Litologia

folhelho

COT (%)

2-3

Profundidade Média (m)

2200

Espessura Máxima (m)

400

Área (km²)
Tecnologia para Produção

436.152
fraturamento hidráulico
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2.1.19 Bacia de Pelotas
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.309 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Pelotas e na Tabela 2.
150 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados
na carta estratigráfica (Figura 2.310) e na seção geológica (Figura 2.311).

Figura 2.309: Bacia Efetiva de Pelotas.

Tabela 2. 150: Informações Geológicas da Bacia de Pelotas
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

348.383

Área da Bacia Efetiva (km²)

307.420

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Atlântida-Imbé (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Imbé Cone

arenitos turbidíticos deltaicos Mioceno Médio - Formação Imbé

2

Imbé Turbiditos

arenitos turbidíticos Cretáceo Superior-Neógeno - Formação Imbé

3

Atlântida

arenitos turbidíticos Cenomaniano-Turoniano – Formação Atlântida

4

Porto Belo

arenitos turbidíticos Albiano – Formação Porto Belo

5

Cassino

arenitos aluviais Aptiano - Formação Cassino
Recursos Não Convencionais
Hidratos de Metano
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Figura 2.310: Carta Estratigráfica da Bacia de Pelotas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (HM - hidratos de metano).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.311: Seção geológica da Bacia de Pelotas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não
convencionais (HM - hidratos de metano).
Fonte: Adaptado de ANP (2015f).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.312, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, poços pioneiros e os quatro blocos exploratórios
sob concessão. A Tabela 2. 151 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. Durante a 14ª Rodada de Licitações foram
ofertados 6 blocos exploratórios, porém nenhum foi arrematado. Há previsão de oferta de blocos na 17ª Rodada de Licitações, a se realizar em
2020, conforme Resolução CNPE nº 10, de 5 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b).

Figura 2.312: Atividades de E&P na Bacia de Pelotas.
Tabela 2. 151: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Pelotas
mar

Situação Geográfica

12

1º Poço Pioneiro (ano)

1RSS0002RS (1978)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA61RSS (2001)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

6.168

Maior Lâmina D’água (m)

1.769

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Perfurados

Acumulada

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia de Pelotas conta com uma infraestrutura limitada, em termos de abastecimento. A Figura 2.313 apresenta as unidades de
processamento e terminais de distribuição da bacia. A Refinaria de Petróleo Riograndense (RIPISA) – refinaria mais antiga do parque nacional
de refino (1937) – tem capacidade de processamento de aproximadamente 2,7 mil m3 de petróleo por dia, sendo seus principais produtos:
gasolina, óleo diesel, bunker, asfalto, GLP e solventes. A RIPISA possui ainda um terminal de distribuição dos seus produtos. Outros dois
terminais aquaviários de derivados estão também localizados na cidade de Rio Grande: um da Transpetro, com 23 tanques e capacidade total de
102 mil m3 e outro da Granel Química, com 32 tanques e capacidade total de 59,6 mil m3.
Localizado em Osório/RS, o Terminal Aquaviário (TA) Osório (Transpetro), tem capacidade de armazenamento 509 mil m3 de petróleo
(cinco tanques), 168,2 mil m3 de derivados (quatorze tanques) e opera com duas monoboias em mar aberto. Esse terminal atende basicamente a
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) e a Petroquímica BRASKEM (COPESUL), interligado pelo oleoduto OSCAN (Figura 2.314). A Figura
2.314 mostra o GASBOL em seu trecho mais ao sul, que margeia a Bacia de Pelotas.

Figura 2.313: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pelotas: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.314: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pelotas: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual foram considerados dois novos plays exploratórios na bacia: play Cassino e play Atlântida, com base em informações da
13ª Rodada de Licitações (ANP, 2015f).
A Figura 2.315 apresenta o mapa da bacia efetiva de Pelotas, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação das
chances de descobertas de hidrocarboneto. A maior chance de descoberta encontra-se na região centro-sul da bacia. A Tabela 2. 152 apresenta
a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.315: Mapa da bacia efetiva de Pelotas com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 152: Plays da Bacia de Pelotas
Nome do Play

Status Exploratório

Imbé Cone

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Superplay

Imbé Turbiditos

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Atlântida

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Porto Belo

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Cassino

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.19.1 Play Imbé Cone - arenitos turbidíticos deltaicos Mioceno Médio
A Figura 2.316 apresenta o mapa do play efetivo Imbé Cone, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se restringe
à área do Cone do Rio Grande e apresenta chances relativamente baixas de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados
na Tabela 2. 153.

Figura 2.316: Play efetivo Imbé Cone da Bacia de Pelotas.

Tabela 2. 153: Atributos do play Imbé Cone - Bacia de Pelotas
Play

Imbé Cone

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Atlântida, Porto Belo e Imbé

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano-Oligoceno

Migração

falhas do Cone do Rio Grande

Unidade Litoestratigráfica

Formação Imbé

Unidade Cronoestratigráfica

Neógeno (Mioceno Superior-Plioceno)

Profundidade Média (m)

2.380

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Imbé

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Neógeno (Mioceno Superior-Plioceno)

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.317 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Imbé Cone. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.317: Tipo de fluido do play efetivo Imbé Cone da Bacia de Pelotas.

2.1.19.2 Play Imbé Turbiditos - arenitos turbidíticos Cretáceo Superior-Neógeno
A Figura 2.318 apresenta o mapa do play efetivo Imbé Turbiditos, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se
estende por toda a faixa central da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 154.

Figura 2.318: Play efetivo Imbé Turbiditos da Bacia de Pelotas.
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Tabela 2. 154: Atributos do play Imbé Turbiditos - Bacia de Pelotas
Imbé Turbiditos

Play
Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Atlântida, Porto Belo e Imbé

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano - Oligoceno

Migração

falha lístrica, discordância e amalgamações (na área de influência da Escarpa do
Quintão)

Unidade Litoestratigráfica

Formação Imbé

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior-Neógeno

Profundidade (m)

3.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Imbé

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior - Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e clatrato (localmente)

A Figura 2.319 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Imbé Turbiditos. Na região do Cone do Rio Grande, a maior
expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Nas demais áreas a maior expectativa é de ocorrência de petróleo
mediano.

Figura 2.319: Tipo de fluido do play efetivo Imbé Turbiditos da Bacia de Pelotas.
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2.1.19.3 Play Atlântida – arenitos turbidíticos Cenomaniano-Turoniano
A Figura 2.320 apresenta o mapa do play efetivo Atlântida, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta
baixas chances de descobertas, sendo a melhor área ao sul da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 155.

Figura 2.320: Play efetivo Atlântida da Bacia de Pelotas.

Tabela 2. 155: Atributos do play Atlântida - Bacia de Pelotas
Atlântida

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Cassino, Atlântida e Porto Belo

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano - Turoniano

Migração

discordâncias e migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formação Atlântida

Unidade Cronoestratigráfica

Cenomaniano-Turoniano

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbiditos e leques de assoalho de bacia

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Atlântida e Imbé

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cenomaniano - Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.321 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Atlântida. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.321: Tipo de fluido do play efetivo Atlântida da Bacia de Pelotas.

2.1.19.4 Play Porto Belo – arenitos turbidíticos Albiano
A Figura 2.322 apresenta o mapa do play efetivo Porto Belo, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta
melhores chances de descoberta na porção sul da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados Tabela 2. 156.

Figura 2.322: Play efetivo Porto Belo da Bacia de Pelotas.
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Tabela 2. 156: Atributos do play Porto Belo - Bacia de Pelotas
Porto Belo

Play

mar

Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

Unidade Litoestratigráfica

Formações Cassino e Porto Belo

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano - Albiano

Migração

discordâncias e migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formação Porto Belo

Unidade Cronoestratigráfica

Albiano

Profundidade Média (m)

3.800

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e calcarenito / turbiditos e leque de assoalho de bacia

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Atlântida e Porto Belo

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano - Turoniano

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.323 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Porto Belo. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.323: Tipo de fluido do play efetivo Porto Belo da Bacia de Pelotas.
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2.1.19.5 Play Cassino - arenitos aluviais Aptiano
A Figura 2.3244 apresenta o mapa do play efetivo Cassino, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se restringe à
parte centro-sul da bacia e apresenta baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 157.

Figura 2.324: Play efetivo Cassino da Bacia de Pelotas.

Tabela 2. 157: Atributos do play Cassino - Bacia de Pelotas

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Cassino

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cassino

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Migração

carrier beds e falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cassino

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Profundidade Média (m)

6.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / aluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Imbituba e Curumim

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano)

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

rocha vulcânica

A Figura 2.325 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cassino. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.325: Tipo de fluido do play efetivo Cassino da Bacia de Pelotas.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Na Bacia de Pelotas, baseado na distribuição dos BSR8352, os hidratos de gás ocorrem em uma área de 45.000 km2, com volumes
estimados de 22 trilhões de m³ (780 trilhões de pés cúbicos) de gás, entre as lâminas d’água de 500 a 3.500 m (Figura 2.326). A espessura do
pacote sedimentar que contém os hidratos de gás, a denominada Zona de Estabilidade dos Hidratos (HSZ), possui cerca de 600 m.

52

A ocorrência de hidratos de gás está geralmente associada a feições específicas evidenciadas nos registros sísmicos, sendo uma delas denominada Bottom Simulating
Reflectors ou, simplesmente BSRs (MILLER, 2008), embora a presença dos hidratos nesses locais não seja uma constante. O BSR marca a profundidade máxima da
estabilidade do clatrato de gás, geralmente “cortando” outros refletores que representam camadas estratigráficas.
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Figura 2.326: Play de hidratos de metano na Bacia de Pelotas.
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2.1.20 Bacia de Pernambuco-Paraíba
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.327 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Pernambuco-Paraíba e
na Tabela 2. 158 suas principais características geológicas. Nota-se que na parte norte, relativa à sub-bacia da Paraíba, não há área de bacia
efetiva, corroborando a versão anterior do estudo. Observa-se também que na maior parte da região offshore ainda não foram identificados
plays, confirmando a maturidade exploratória de nova fronteira da bacia. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal
gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.328) e na seção geológica (Figura 2.329).

Figura 2.327: Bacia Efetiva de Pernambuco-Paraíba.

Tabela 2. 158: Informações Geológicas da Bacia de Pernambuco-Paraíba
terra

mar

Área Sedimentar (km²)

11.589

226.935

Área da Bacia Efetiva (km²)

6.260

39.470

Situação Geográfica

Maturidade Exploratória

Nova Fronteira

Nova Fronteira

Sistema Petrolífero Principal

Cabo-Cabo (?)

Cabo-Estiva (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Situação
Geográfica

Principal Reservatório

1

Calumbi

mar

arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno - Formação Calumbi

2

Estiva

mar

carbonatos plataformais Cretáceo Superior - Formação Estiva

3

Cabo

terra e mar

arenitos continentais Cretáceo Inferior - Formação Cabo
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Figura 2.328: Carta estratigráfica da Bacia de Pernambuco-Paraíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.329: Seção geológica da Bacia de Pernambuco-Paraíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2007a).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.330, apresenta-se a localização da cobertura dos escassos levantamentos sísmicos e dos blocos exploratórios sob concessão.
Há apenas dois poços estratigráficos perfurados em 1961 e 1982.
Cinco blocos foram ofertados na 16ª Rodada de Licitações, realizada em outubro de 2019, conforme Resolução CNPE nº 17, de 17 de
dezembro de 2018 (BRASIL, 2018c). Nenhum foi arrematado. A Tabela 2. 159 evidencia o baixo esforço exploratório desempenhado na bacia.

Figura 2.330: Atividades de E&P na Bacia de Pernambuco-Paraíba.
Tabela 2. 159: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Pernambuco-Paraíba
Situação Geográfica

mar

Perfurados

2

0

1º Poço Pioneiro (ano)

-

-

Último Poço Pioneiro (ano)

-

-

Profundidade Máxima Perfurada (m)

2.953

0

Maior Lâmina D’água (m)

0

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

0

Petróleo

0

0

Gás Não-Associado

0

0

Petróleo e Gás

0

0

Em Avaliação

0

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

-

Ano de Início

-

-

Petróleo (MM bbl)

0

0

Gás Associado (MM m³)

0

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

terra

Acumulada
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Na Bacia de Pernambuco-Paraíba, destaca-se a Refinaria Abreu e Lima, RNEST, em Ipojuca/PE, que está com capacidade de
processamento de 230 mil barris de petróleo por dia (Figura 2.331). Construída com tecnologia nacional e já adaptada ao processamento de
petróleos mais pesados, seu principal produto é o diesel com baixíssimo teor de enxofre (< 10 ppm). O primeiro conjunto de refino (Trem 1)
iniciou suas operações em 2014, enquanto o Trem 2 tem previsão de entrada em funcionamento em 2023, dobrando a capacidade de
processamento da refinaria.
A Figura 2.331 mostra ainda os terminais aquaviários de Cabedelo (10 mil m3 de derivados) e Suape (104,9 mil m3 de derivados e 15,9
mil m de GLP), operados pela Transpetro, que recebem derivados de petróleo e álcool, por navios e caminhões e têm a função de suprir as
demandas regionais. Existem na bacia outros cinco terminais de operadores privados que somam uma capacidade de estocagem de 380,9 mil
m3de derivados. A Figura 2.332 mostra que a bacia é cortada pelo gasoduto Nordestão I em sua porção terrestre.
3

Figura 2.331: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pernambuco-Paraíba: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.332: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pernambuco-Paraíba: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

Como comentado previamente, na sub-bacia da Paraíba não há área de bacia efetiva, ou seja, não há identificação de plays efetivos
nessa região. Segundo Lima Filho (1998), as duas sub-bacias apresentam histórias deposicionais e tectônicas distintas, devido a uma evolução
geológica diferenciada53. A ausência da principal geradora na área da sub-bacia da Paraíba constitui um inibidor na identificação de plays e,
consequentemente a ausência de bacia efetiva.
A Figura 2.333 apresenta o mapa da bacia efetiva de Pernambuco-Paraíba, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que toda a bacia efetiva apresenta chances relativamente baixas de
descobertas, sendo a parte central offshore a de maior chance em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 160 apresenta a correspondência dos
plays com os superplays.

53

Segundo a Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FUNPEC, 2002), o Lineamento de Pernambuco, que
passa pela cidade de Recife, parece ter funcionado como uma barreira ao prosseguimento da abertura oceânica, desviando o eixo do gráben principal em direção à plataforma,
proporcionando a evolução tectônica e sedimentar distinta às sub-bacias de Pernambuco e da Paraíba. Nesse contexto, diferente da de Pernambuco, a sub-bacia da Paraíba
possui uma feição homoclinal, caracterizada por uma sedimentação em rampa e com desenvolvimento tardio em relação à vizinha. Enquanto a sub-bacia de Pernambuco
possui unidades litoestratigráficas fanerozoicas mais antigas com sedimentos eoaptianos, na sub-bacia da Paraíba a sedimentação só teve início no Coniaciano, na fase final
do rifteamento, com a deposição dos arenitos da Formação Beberibe.
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Figura 2.333: Mapa da bacia efetiva de Pernambuco-Paraíba com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 160: Plays da Bacia de Pernambuco-Parnaíba
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Terra

Mar

-

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Estiva

-

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Cabo

Fronteira

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Calumbi

2.1.20.1 Play Calumbi - arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno
A Figura 2.334 apresenta o mapa do play efetivo Calumbi, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. O play apresenta, no geral,
uma chance baixa de descoberta, contudo há uma expectativa melhor na porção sul. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na
Tabela 2. 161.
A Figura 2.335 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Calumbi. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.334: Play efetivo Calumbi da Bacia de Pernambuco-Paraíba.

Tabela 2. 161: Atributos do play Calumbi - Bacia de Pernambuco-Paraíba

Carga

Reservatório

Trapa

54

Play

Calumbi

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cabo

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Albiano

Migração

falhas54

Unidade Litoestratigráfica

Formação Calumbi

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno-Neógeno

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Calumbi

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

mista e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho

A migração é bastante prejudicada nesse play devido à ausência de grandes falhamentos.
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Figura 2.335: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi da Bacia de Pernambuco-Paraíba.

2.1.20.2 Play Estiva - carbonatos plataformais Cretáceo Superior
A Figura 2.336 apresenta o mapa do play efetivo Estiva, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play apresenta chances
de descobertas diferenciadas nas porções a norte e a sul do Lineamento de Pernambuco. Os atributos referentes a este play estão sumarizados
na Tabela 2. 162.

Figura 2.336: Play efetivo Estiva da Bacia de Pernambuco-Paraíba.
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Tabela 2. 162: Atributos do play Estiva - Bacia de Pernambuco-Paraíba
Play

Estiva

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Cabo

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Albiano

Migração

falhas e discordâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Estiva; Formação Gramame

Unidade Cronoestratigráfica

Cenomaniano-Maastrichtiano

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito / rampa carbonática

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Estiva e Gramame

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cenomaniano-Maastrichtiano

Tipo de Trapa

mista e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.337 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Estiva. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.337: Tipo de fluido do play efetivo Estiva da Bacia de Pernambuco-Paraíba.
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2.1.20.3 Play Cabo - arenitos continentais Cretáceo Inferior
A Figura 2.338 apresenta o mapa do play efetivo Cabo, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play apresenta chances
relativamente mais elevadas em relação aos demais da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 163.

Figura 2.338: Play efetivo Cabo da Bacia de Pernambuco-Paraíba.

Tabela 2. 163: Atributos do play Cabo - Bacia de Pernambuco-Paraíba
Play

Cabo

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Cabo

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Albiano

Migração

falhas e discordâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Cabo

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano-Albiano

Profundidade Média (m)

2.000 (terra) e 2.400 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito lacustre e leques aluviais

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Cabo e Estiva

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano-Cenomaniano

Tipo de Trapa

estrutural e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho, carbonato e vulcânica
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A Figura 2.339 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cabo. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.339: Tipo de fluido do play efetivo Cabo da Bacia de Pernambuco-Paraíba.
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2.1.21 Bacia Potiguar
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.340 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) Potiguar e na Tabela 2.
164 suas principais características geológicas. A área efetiva abrange praticamente toda a parte terrestre e a área offshore proximal. Neste ciclo,
houve um pequeno aumento da área da bacia efetiva em sua porção offshore central, graças à delimitação de uma cozinha de geração aptiana
(ANP, 2018g). Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura
2.341) e na seção geológica (Figura 2.342).

Figura 2.340: Bacia Efetiva Potiguar.
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Tabela 2. 164: Informações Geológicas da Bacia Potiguar
terra

mar

Área Sedimentar (km²)

27.861

205.336

Área da Bacia Efetiva (km²)

17.434

57.891

Maturidade Exploratória

Madura

Nova Fronteira

Situação Geográfica

Sistema Petrolífero Principal

Pendência-Açu (!)

Pendência-Alagamar (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Situação
Geográfica

1

Ubarana PaleógenoNeógeno

mar

arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno - Formação Ubarana

2

Ubarana Cretáceo
Superior

mar

arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior - Formação Ubarana

3

Guamaré

terra e mar

carbonatos plataformais Campaniano-Pleistoceno - Formação Guamaré

4

Jandaíra

terra e mar

carbonatos plataformais Turoniano-Campaniano - Formação Jandaíra

5

Açu

terra e mar

arenitos fluviais Albiano-Cenomaniano - Formação Açu

6

Alagamar

terra e mar

arenitos flúvio-deltaicos Aptiano - Formação Alagamar (Membro Upanema)

7

Pendência

terra e mar

arenitos flúvio-lacustres Cretáceo Inferior - Formação Pendência

8

Embasamento
Fraturado

terra e mar

complexos metamórficos fraturados Pré-cambriano - Província Borborema

Principal Reservatório

Recursos Não Convencionais

Depósito

Gás em Formação Fechada

arenitos e conglomerados Neocomiano - Formação Pendência
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Figura 2.341: Carta Estratigráfica da Bacia Potiguar com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (GFF – gás em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.342: Seção geológica da Bacia Potiguar com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não
convencionais (GFF – gás em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Bertani, Costa e Matos (1989) apud ANP (2013h)
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.343 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além dos campos em produção,
áreas em avaliação, últimas descobertas comerciais e blocos exploratórios sob concessão. Nota-se uma concentração de esforços exploratórios
na parte terrestre da bacia e uma boa cobertura na parte marinha proximal.
Durante a 14ª Rodada de Licitação da ANP, realizada em setembro de 2017, foram ofertados 62 blocos exploratórios, sendo arrematado
apenas um bloco. Na 15ª Rodada de Licitações, realizada em março de 2018, das treze áreas licitadas, 7 foram arrematadas. Há ainda previsão
de oferta de blocos, em águas profundas e ultraprofundas, na 17ª Rodada de Licitações, a se realizar no ano de 2020, conforme Resolução CNPE
nº 10, de 5 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b).
A Tabela 2. 165 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos volumes
da produção acumulada.

Figura 2.343: Atividades de E&P na Bacia Potiguar.
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Tabela 2. 165: Resumo de Atividades de E&P - Bacia Potiguar
terra

mar

Perfurados

1.090

243

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

1RNS0001RN (1973)

1IMET23RN (2018)

1BRSA1205RNS (2014)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.267

6.064

Maior Lâmina D’água (m)

0

1.928

19

29

Petróleo

79

7

Gás Não-Associado

4

2

Petróleo e Gás

5

0

Em Avaliação

2

3

1ª Descoberta Comercial (ano)

Mossoró (1973)

Ubarana (1973)

Última Descoberta Comercial (ano)

Periquito Nordeste (2018)

Siri (2002)

Ano de Início

1980

1976

Petróleo (MM bbl)

736,18

164,63

Gás Associado (MM m³)

6.783,06

18.086,68

Gás Não-Associado (MM m³)

788,20

2.729,99

Descobertas

Acumulada



4MO0002RN (1973)

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)
Campos

Produção

1º Poço Pioneiro (ano)
Último Poço Pioneiro (ano)

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia Potiguar possui uma infraestrutura de abastecimento já estabelecida, contando com a Refinaria Potiguar Clara Camarão
(RPCC), atualmente com capacidade de processamento de 7,1 mil m3/dia de petróleo (Figura 2.344). O terminal de Guamaré (166,1 mil m3 de
petróleo e 81,6 mil m3 de derivados) tem como função principal armazenar e escoar a produção de petróleo do estado do Rio Grande do Norte,
oriunda majoritariamente dos campos terrestres da bacia.

Figura 2.344: Infraestrutura de abastecimento da Bacia Potiguar: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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A Figura 2.345 mostra que a bacia é servida por uma malha de gasodutos e oleodutos relevante, que interconectam os campos de
produção em terra e mar à RPCC e à UPGN Guamaré (5,7 MM m3/dia). Na mesma figura, nota-se que a bacia está conectada aos gasodutos
Nordestão I e GASFOR I.

Figura 2.345: Infraestrutura de abastecimento da Bacia Potiguar: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.346 apresenta o mapa da bacia efetiva de Potiguar, segundo a abordagem de representação probabilística, segmentada em
função das chances dos subplays que a compõe, em áreas de menor a maior chance de descoberta. Nota-se que a parte terrestre e a offshore
proximal apresentam chances de descoberta mais elevadas, em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 166 apresenta a correspondência dos
plays com os superplays.
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Figura 2.346: Mapa da Bacia Efetiva Potiguar com indicação das chances de descoberta.

Tabela 2. 166: Plays da Bacia Potiguar
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Terra

Mar

Ubarana Paleógeno-Neógeno

-

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Ubarana Cretáceo Superior

-

Imaturo

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Guamaré

Imaturo

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Jandaíra

Imaturo

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Açu

Estabelecido

Estabelecido

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Alagamar

Estabelecido

Estabelecido

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Pendência

Estabelecido

Estabelecido

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Embasamento Fraturado

Estabelecido

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.21.1 Play Ubarana Paleógeno-Neógeno - arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno
A Figura 2.347 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Paleógeno-Neógeno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este
play é restrito à parte offshore e apresenta baixas chances de descoberta. Em relação ao ciclo anterior, houve aumento em extensão e em chances
de descoberta da carga refletindo no play efetivo, associado à delimitação de uma cozinha de geração aptiana (ANP, 2018g). Os atributos
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 167.
A Figura 2.348 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Paleógeno-Neógeno. A maior expectativa é de petróleo,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.347: Play efetivo Ubarana Paleógeno-Neógeno da Bacia Potiguar.

Tabela 2. 167: Atributos do play Ubarana Paleógeno-Neógeno - Bacia Potiguar
Ubarana Paleógeno-Neógeno

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formação Alagamar

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral a grandes distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno-Neógeno

Profundidade Média (m)

884

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e basalto
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Figura 2.348: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Paleógeno-Neógeno da Bacia Potiguar.

2.1.21.2 Play Ubarana Cretáceo Superior - arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior
A Figura 2.349 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Assim
como o play Ubarana Paleógeno-Neógeno, este se restringe à parte offshore da bacia. Apresenta chances relativamente baixas de descoberta,
exceto em uma pequena região proximal, avaliada com base na semelhança geológica da região de ocorrência de uma acumulação. Em relação
ao ciclo anterior, houve aumento em extensão e em chances de descoberta da carga, refletindo no play efetivo, associado à delimitação de uma
cozinha de geração aptiana (ANP, 2018g).
Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 168.
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Figura 2.349: Play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia Potiguar.

Tabela 2. 168: Atributos do play Ubarana Cretáceo Superior - Bacia Potiguar
Ubarana Cretáceo Superior

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Alagamar, Pendência e Pescada

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral a grandes distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior

Profundidade Média (m)

1.114

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Senoniano)

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e basalto

A Figura 2.350 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo,
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.350: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia Potiguar.

2.1.21.3 Play Guamaré - carbonatos plataformais Campaniano-Pleistoceno
A Figura 2.351 apresenta o mapa do play efetivo Guamaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se estende de
uma pequena faixa da parte terrestre à offshore proximal da bacia. Apresenta chances de descoberta de maiores na porção terrestre. Os atributos
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 169.

Figura 2.351: Play efetivo Guamaré da Bacia Potiguar.
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Tabela 2. 169: Atributos do play Guamaré - Bacia Potiguar
Guamaré

Play

terra e mar

Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pendência e Alagamar

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas do embasamento e contato lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formação Guamaré

Unidade Cronoestratigráfica

Campaniano-Pleistoceno

Profundidade Média (m)

500 (terra) e 556 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito / marinho

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Guamaré

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Campaniano-Pleistoceno

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

calcilutito

A Figura 2.352 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Guamaré. A maior expectativa é de petróleo e gás, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve a mediano.

Figura 2.352: Tipo de fluido do play efetivo Guamaré da Bacia Potiguar.
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2.1.21.4 Play Jandaíra - carbonatos plataformais Turoniano-Campaniano
A Figura 2.353 apresenta o mapa do play efetivo Jandaíra, com as chances de descoberta de hidrocarboneto, sendo a parte terrestre a
região com maior chance.

Figura 2.353: Play efetivo Jandaíra da Bacia Potiguar.

Os atributos referentes ao play Jandaíra estão sumarizados na Tabela 2. 170.

Tabela 2. 170: Atributos do play Jandaíra - Bacia Potiguar
Play

Jandaíra

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Pendência e Alagamar

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral a grandes distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Jandaíra

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior

Profundidade Média (m)

500 (terra) e 900 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Jandaíra

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

calcilutito

A Figura 2.354 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Jandaíra. A maior expectativa é de petróleo e gás, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.354: Tipo de fluido do play efetivo Jandaíra da Bacia Potiguar.

2.1.21.5 Play Açu - arenitos fluviais Albiano-Cenomaniano
A Figura 2.355 apresenta o mapa do play efetivo Açu, com as chances de descoberta de hidrocarboneto, de intermediárias a elevadas,
sendo a parte terrestre e proximal as áreas com maiores chances. Em relação ao ciclo anterior, houve aumento em extensão e em chances de
descoberta da carga, refletindo no play efetivo, associado à delimitação de uma cozinha de geração aptiana (ANP, 2018g).

.
Figura 2.355: Play efetivo Açu da Bacia Potiguar.
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Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 171.

Tabela 2. 171: Atributos do play Açu - Bacia Potiguar

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Açu

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pendência e Alagamar

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formação Açu; Formação Ponta do Mel55

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Albiano)-Superior (Cenomaniano)

Profundidade Média (m)

500 (terra) e 1.500 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e deltaico; carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Açu e Jandaíra

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Albiano-Turoniano

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e calcário

A Figura 2.356 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Açu. A maior expectativa é de petróleo na parte proximal e gás
natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.356: Tipo de fluido do play efetivo Açu da Bacia Potiguar.

55

A Formação Ponta do Mel compreende carbonatos plataformais que ocorrem localmente ao longo da bacia.
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2.1.21.6 Play Alagamar - arenitos flúvio-deltaicos Aptiano
A Figura 2.357 apresenta o mapa do play efetivo Alagamar, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Em relação ao ciclo
anterior, houve aumento em chances de descoberta da carga refletindo no play efetivo, associado à delimitação de uma cozinha de geração aptiana
(ANP, 2018g). O play apresenta chances intermediárias a altas de descoberta, com as maiores chances na porção terrestre central e na região
offshore proximal.

Figura 2.357: Play efetivo Alagamar da Bacia Potiguar.

Os atributos referentes ao play Alagamar estão sumarizados na Tabela 2. 172.
Tabela 2. 172: Atributos do play Alagamar - Bacia Potiguar

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Alagamar

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pendência e Alagamar

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formação Alagamar (Membro Upanema)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Profundidade Média (m)

600 (terra) e 2.032 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / costeiro e marinho raso

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Alagamar e Ubarana

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Paleógeno

Tipo de Trapa

mista e estrutural

Litologia Selante

folhelho e calcilutito
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A Figura 2.358 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Alagamar. A maior expectativa é de petróleo na parte proximal e
petróleo e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.358: Tipo de fluido do play efetivo Alagamar da Bacia Potiguar.

2.1.21.7 Play Pendência- arenitos flúvio-lacustres Cretáceo Inferior
A Figura 2.359 apresenta o mapa do play efetivo Pendência, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Apresenta elevadas
chances de descoberta, tanto na parte terrestre quanto na offshore, mas nesta as maiores chances são praticamente restritas até a isóbata de 1.500
m. Os atributos referentes a este Play estão sumarizados na Tabela 2. 173.
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Figura 2.359: Play efetivo Pendência da Bacia Potiguar.

Tabela 2. 173: Atributos do play Pendência - Bacia Potiguar
Play

Pendência

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Pendência e Pescada

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pendência e Pescada

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Profundidade Média (m)

800 (terra) e 2.864 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Pendência e Pescada

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.360 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Pendência. A maior expectativa é de petróleo na parte proximal
e petróleo e gás na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.360: Tipo de fluido do play efetivo Pendência da Bacia Potiguar.

2.1.21.8 Play Embasamento Fraturado - complexos metamórficos fraturados Pré-Cambriano
A área de ocorrência do play Embasamento Fraturado inclui toda a área de embasamento raso da plataforma de Aracati, tanto em
terra quanto em mar. Por ser local de embasamento raso com pouca atividade exploratória, tanto essa região como a plataforma de Touros
parecem pouco favoráveis a conter acumulações de petróleo e gás.
A Figura 2.361 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Semelhante
ao play Pendência apresenta elevadas chances de descoberta na área onshore, sendo um play fronteira na área offshore. Os atributos referentes
a este play estão sumarizados na Tabela 2. 174.
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Figura 2.361: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia Potiguar.

Tabela 2. 174: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia Potiguar
Play

Embasamento Fraturado

Situação Geográfica

terra e mar

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formações Pendência, Alagamar e Pescada

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Migração

falhas transcorrentes, migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Província Borborema

Unidade Cronoestratigráfica

Arqueano, Paleoproterozoico, Neoproterozoico

Profundidade Média (m)

1.000 (terra) e 5.000 (mar)

Litologia / Contexto Deposicional

maciços, complexos gnaissicos-migmatíticos e granitóides

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Pendência, Pescada e Açu

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

mista e estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.362 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. A expectativa é de petróleo e gás, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve a mediano.
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Figura 2.362: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia Potiguar.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Na Bacia Potiguar estima-se a ocorrência de dois tipos de recursos não convencionais: óleo em formação fechada e gás em formação
fechada. A ocorrência de óleo em formação fechada se dá em arenitos e conglomerados neocomianos localizados na base da Formação
Pendência (Figura 2. 363 e Tabela 2. 175).

Figura 2. 363: Play de óleo em formação fechada na Bacia Potiguar.
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A ocorrência de gás em formação fechada se dá em arenitos e conglomerados neocomianos localizados na base da Formação Pendência
(Figura 2.364 e Tabela 2. 175), tendo sido identificados e interpretados como sendo constituintes de uma acumulação de centro de bacia (basincentered gas system). Esse tipo de acumulação é responsável por grandes reservas de gás no Canadá e nos Estados Unidos (ALVES; VIDAL,
2011).
Os escassos estudos de caracterização desse tipo de reservatório na Bacia Potiguar foram realizados nas áreas de Riacho da Forquilha,
Cachoeirinha e Marizeiro (ALVES; CORSINO; REIS, 2008). Os reservatórios que ocorrem no Gráben de Apodi constituem-se de arenitos e
conglomerados de baixa porosidade (em geral inferior a 10%) e baixa permeabilidade (inferior a 1,0 md) depositados por fluxos gravitacionais
em ambiente lacustre, sendo que alguns desses reservatórios produziram gás em testes de formação efetuados pela Petrobrás. A ampla
distribuição regional desses reservatórios os torna importantes alvos exploratórios na bacia.

Figura 2.364: Play de gás em formação fechada na Bacia Potiguar.

Tabela 2. 175: Play de óleo e gás em formação fechada na Bacia Potiguar

Geradora

Depósito

Bacia

Potiguar

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pendência

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

COT (%)

2-4

Unidade Litoestratigráfica

Formação Pendência

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Litologia

arenitos e conglomerados

Profundidade Média (m)

3400

Espessura Máxima (m)

250

Área (km²)

8455

Porosidade (%)

2 – 8,5

Permeabilidade (%)
Tecnologia para Produção

< 1 md
fraturamento hidráulico
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2.1.22 Bacia do Recôncavo
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.365 o mapa de localização da nova versão das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do
Recôncavo e na Tabela 2. 176 suas principais características geológicas. A área efetiva abrange praticamente toda a área da bacia sedimentar.
Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.366) e na
seção geológica (Figura 2.367).

Figura 2.365: Bacia Efetiva do Recôncavo.

Tabela 2. 176: Informações Geológicas da Bacia do Recôncavo
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

9.810

Área da Bacia Efetiva (km²)

9.730

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Madura
Candeias-Sergi (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Salvador

conglomerados de borda de bacia Neocomiano-Aptiano - Formação Salvador (Membro Sesmaria)

2

Ilhas

arenitos turbidíticos deltaicos Cretáceo Inferior - Formação Pojuca

3

Candeias

arenitos turbidíticos Neocomiano - Formação Candeias

4

Brotas-Santo Amaro

arenitos flúvio-eólicos Permiano-Cretáceo Inferior - Formação Sergi

5

Embasamento Fraturado

metassedimentos fraturados Neoproterozoico - Grupo Estância

Recursos Não Convencionais

Depósito

Gás em Formação Fechada

arenitos Neocomiano - Formação Candeias

Gás de Folhelho

folhelhos lacustres Neocomiano - Formação Candeias

Óleo em Formação Fechada

arenitos Neocomiano - Formação Candeias
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Figura 2.366: Carta Estratigráfica da Bacia do Recôncavo com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (GF - gás de folhelho, GFF - gás em formação fechada e OFF – óleo em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.367: Seção geológica da Bacia do Recôncavo com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e não
convencionais (GF - gás de folhelho, GFF - gás em formação fechada e OFF – óleo em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Milhomem et al. (2003).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.368, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos 2D e 3D e poços pioneiros, além dos diversos
campos em produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão. Durante a 14ª Rodada de
Licitações, realizada em setembro de 2017, foram oferecidos 27 blocos e 7 foram arrematados. Não há previsão de oferta de blocos nas próximas
rodadas de licitações (BRASIL, 2018b, 2018c). A Tabela 2. 177 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e
descobertas, além dos volumes da produção acumulada.

Figura 2.368: Atividades de E&P na Bacia do Recôncavo.
Tabela 2. 177: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Recôncavo
terra

Situação Geográfica
Perfurados

1.258

1º Poço Pioneiro (ano)

1L0003 BA (1939)

Último Poço Pioneiro (ano)

1TEK3BA (2018)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.032

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

28

Petróleo

78

Gás Não-Associado

21

Petróleo e Gás

2

Em Avaliação

6

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada

1ª Descoberta Comercial (ano)

Lobato (1939)

Última Descoberta Comercial (ano)

Canário da Terra (2017)

Ano de Início

1942
Petróleo (MM bbl)

1.645,28

Gás Associado (MM m³)

52.707,13

Gás Não-Associado (MM m³)

20.770,14
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia do Recôncavo, a primeira bacia produtora do Brasil, possui duas refinarias instaladas: a Refinaria Landulpho Alves (RLAM),
com capacidade de processar 54,2 mil m3/dia de petróleo, e a DAX Oil, com apenas 333 m3/dia. No Pólo Industrial de Camaçari, encontra-se
instalada uma Central Petroquímica da BRASKEN, que produz uma gama diversificada de produtos, que abastecem muitas outras empresas
também instaladas no mesmo Pólo (Figura 2.369). Diversos terminais instalados na região dão suporte ao funcionamento da RLAM e do Pólo
Industrial de Camaçari.
A Bacia do Recôncavo possui uma extensa rede de oleodutos e gasodutos, interligando os campos de produção da região aos terminais
de estocagem de petróleo e às UPGNs onde o gás natural é processado. A Figura 2.370 mostra a rede de dutos existente, assim como as UPGNs
instaladas (Candeias: 2,9 MM m3/dia; Estação Vandemir Ferreira: 6 MM m3/dia e Santiago: 1,9 MM m3/dia). Também na Figura 2.370 é
mostrado o terminal de regaseificação de GNL localizado na Baía de Todos os Santos, TRBahia, com capacidade de regaseificar 14 MM m3/dia
de gás natural e volume aproximado de armazenamento de 136 mil m3 de GNL, que entrou em operação em janeiro de 2014.
Na Bacia do Recôncavo é onde ocorre a conexão do GASENE com o GASEB, interligando assim as malhas de gasodutos do Sudeste
com as do Nordeste, o que trouxe maior confiabilidade e flexibilidade ao sistema de fornecimento de Gás Natural no país.

Figura 2.369: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Recôncavo: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.370: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Recôncavo: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.371 apresenta o mapa da bacia efetiva do Recôncavo, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarboneto. Toda a área efetiva tem elevadas chances de descobertas. Percebe-se que a região central
apresenta maior chance de descoberta em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 178 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.371: Mapa da bacia efetiva do Recôncavo com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 178: Plays da Bacia do Recôncavo
Nome do Play

Status Exploratório

Salvador

Estabelecido

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Superplay

Ilhas

Estabelecido

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Candeias

Estabelecido

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Brotas-Santo Amaro

Estabelecido

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Embasamento Fraturado

Imaturo

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

2.1.22.1 Play Salvador - conglomerados de borda de bacia Neocomiano-Aptiano
A Figura 2.372 apresenta o mapa do play efetivo Salvador, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se concentra
na borda leste da bacia e apresenta elevadas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 179.
A Figura 2.373 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Salvador. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.372: Play efetivo Salvador da Bacia do Recôncavo.

Tabela 2. 179: Atributos do play Salvador - Bacia do Recôncavo
Salvador

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

falhas normais, pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Salvador (Membro Sesmaria)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano)

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

conglomerado e arenito / fandelta e fluvial, lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro e Ilhas (Fms. Maracangalha e Pojuca)

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.373: Tipo de fluido do play efetivo Salvador da Bacia do Recôncavo.

2.1.22.2 Play Ilhas - arenitos turbidíticos deltaicos Cretáceo Inferior
A Figura 2.374 apresenta o mapa do play efetivo Ilhas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play abrange a parte
centro-leste da bacia, com altas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 180.

Figura 2.374: Play efetivo Ilhas da Bacia do Recôncavo.
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Tabela 2. 180: Atributos do play Ilhas - Bacia do Recôncavo

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Ilhas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

falhas lístricas

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pojuca, Taquipe e São Sebastião

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Gálico)

Profundidade Média (m)

2.100

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico (Andar Dom João)-Cretáceo Inferior (Andar Jiquiá)

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.375 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilhas. Após a análise estatística de consistência, espera-se a
ocorrência de petróleo em toda a extensão do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, mantem-se a expectativa de
petróleo leve.

Figura 2.375: Tipo de fluido do play efetivo Ilhas da Bacia do Recôncavo.
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2.1.22.3 Play Candeias - arenitos turbidíticos Neocomiano
A Figura 2.376 apresenta o mapa do play efetivo Candeias, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. De forma similar ao play
Ilhas, este apresenta máxima chance de descoberta no centro da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 181.
A Figura 2.377 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Candeias. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.376: Play efetivo Candeias da Bacia do Recôncavo.

Tabela 2. 181: Atributos do play Candeias - Bacia do Recôncavo

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Candeias

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

falhas lístricas, pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formações Candeias, Maracangalha e Marfim

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Profundidade Média (m)

1.700

Litologia / Contexto Deposicional

arenito, folhelho fraturado / fluvial, aluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico (Andar Dom João)-Cretáceo Inferior (Andar Jiquiá)

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.377: Tipo de fluido do play efetivo Candeias da Bacia do Recôncavo.

2.1.22.4 Play Brotas-Santo Amaro - arenitos flúvio-eólicos Permiano-Cretáceo Inferior
A Figura 2.378 apresenta o mapa do play efetivo Brotas-Santo Amaro, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play
ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar, com elevadas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados
na Tabela 2. 182.

Figura 2.378: Play efetivo Brotas-Santo Amaro da Bacia do Recôncavo.
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Tabela 2. 182: Atributos do play Brotas-Santo Amaro - Bacia do Recôncavo
Play

Brotas-Santo Amaro

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

direta e/ou falhas lístricas, pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formações Sergi e Água Grande; Formação Aliança (Membro Boipeba) e Formação Afligidos (Membro
Pedrão)

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Brotas (Membro Capianga) e Fm. Afligidos (Membro Cazumba); Grupos Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica
Selante

Permiano-Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.379 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas-Santo Amaro. Após a análise estatística de consistência,
espera-se a ocorrência de petróleo em toda a extensão do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, mantem-se a
expectativa de petróleo leve.

Figura 2.379: Tipo de fluido do play efetivo Brotas-Santo Amaro da Bacia do Recôncavo.
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2.1.22.5 Play Embasamento Fraturado - metassedimentos fraturados Neoproterozoico
A Figura 2.380 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play
ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar, com chances intermediárias de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão
sumarizados na Tabela 2. 183.
A Figura 2.381 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. Após a análise estatística de consistência,
espera-se a ocorrência de petróleo em toda a extensão do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, a expectativa de
petróleo leve.

Figura 2.380: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia do Recôncavo.

Tabela 2. 183: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia do Recôncavo

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Embasamento Fraturado

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

direta, pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Estância

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozoico

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

metassedimento

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Brotas e Santo Amaro

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico-Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.381: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia do Recôncavo.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Na Bacia do Recôncavo são estimados três tipos de recursos não convencionais: óleo em formação fechada, gás em formação fechada
e gás de folhelho. Estima-se a ocorrência de óleo em formação fechada (Figura 2. 382) e gás em formação fechada (Figura 2.383) nos arenitos
neocomianos da Formação Candeias (Tabela 2. 184).

Figura 2. 382: Play de óleo em formação fechada na Bacia do Recôncavo.
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Figura 2.383: Play de gás em formação fechada na Bacia do Recôncavo.

Tabela 2. 184: Play de óleo e gás em formação fechada na Bacia do Recôncavo

Geradora

Depósito

Bacia

Recôncavo

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

COT (%)

1-2 (pico 10)

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Litologia

arenito

Profundidade Média (m)

3.000

Espessura Máxima (m)

100

Área (km²)

9.503

Porosidade (%)

9-11

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico

A ocorrência de gás de folhelho se dá em folhelhos fraturados de origem lacustre da Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá) em
diferentes regiões da bacia (Figura 2.384 e Tabela 2. 185). Segundo Dal-Cere Jr. (2012), a ocorrência de folhelhos naturalmente fraturados está
associada à compressão (transpression) produzidos pelos folhelhos do Membro Gomo (Neocomiano), na porção mais distal de blocos
deslizados (hanging blocks) de falhas lístricas que colidem contra obstáculos. A porosidade e permeabilidade desses reservatórios, apesar de
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pequena, são melhoradas pela ocorrência de fraturas naturais, sendo registrada produção de quase um milhão de barris de petróleo em
reservatório fraturado, em apenas um poço, num período de 28 anos (SARZENSKI; SOUZA CRUZ, 1986 apud DAL-CERE Jr., 2012).
Quanto à qualidade dos folhelhos, estes possuem COT que variam entre 1 e 10%, encontrando-se a profundidades entre 3500 e 5500
m, e espessuras entre 1500 e 1850 m (BONGIOLO; KALKREUTH, 2008; MATOS, 2013; MIRANDA, 2013; PESSOA, 2013). Segundo
Coutinho (2008) os maiores teores de COT ocorrem na borda flexural da bacia (área de maior potencial), sendo que esses teores variam
acompanhando a geometria do rifte. A diminuição dos teores na região do atual baixo de Camaçari é devido ao suprimento terrígeno e
maturação, sendo que as porções mais enriquecidas em COT (3760 m e 3520) indicam condições de anoxia do paleolago.

Figura 2.384: Play de gás de folhelho na Bacia do Recôncavo.

Tabela 2. 185: Play de gás de folhelho na Bacia do Recôncavo
Recôncavo

Bacia
Situação Geográfica

Depósito

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Litologia

folhelho

COT (%)

1-2 (pico 10)

Profundidade Média (m)

3.000

Espessura Máxima (m)

400

Área da Geradora (km²)

9.730

Área de Maior Potencial (km²)

2.296

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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2.1.23 Bacia do Rio do Peixe
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.385 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Rio do Peixe e na
Tabela 2. 186 suas principais características geológicas. O principal reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.386) e na seção geológica (Figura 2.387).

Figura 2.385: Bacia Efetiva do Rio do Peixe.

Tabela 2. 186: Informações Geológicas da Bacia do Rio do Peixe
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

1.507

Área da Bacia Efetiva (km²)
Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

574
Nova Fronteira
Sousa -Antenor Navarro (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Rio do Peixe

arenitos fluviais Neocomiano - Formação Antenor Navarro
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Figura 2.386: Carta estratigráfica da Bacia do Rio do Peixe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de Córdoba et al. (2008).

Figura 2.387: Seção geológica da Bacia do Rio do Peixe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de ANP (2007c).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.388, apresenta-se a localização da escassa atividade de E&P realizada na bacia: cobertura dos levantamentos sísmicos e
poços pioneiros. Não há blocos exploratórios sob concessão, e também não são previstas ofertas de nas próximas rodadas de licitações (BRASIL,
2018b, 2018c). A Tabela 2. 187 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.388: Atividades de E&P na Bacia do Rio do Peixe.
Tabela 2. 187: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Rio do Peixe
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

5

1º Poço Pioneiro (ano)

1BRSA901PB (2011)

Último Poço Pioneiro (ano)

1BRSA919PB (2011)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

1.699

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Campos

Descobertas

Produção

Perfurados

Acumulada

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para exploração
na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção sul e a oeste da bacia ocorrem linhas de transmissão de energia elétrica instaladas (Figura
2.389), além de uma linha planejada que poderá cortar a bacia.

Figura 2.389: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Rio do Peixe: refinarias, terminais e linhas de transmissão.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.390 apresenta o mapa da bacia efetiva do Rio do Peixe, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
de chance de descoberta de hidrocarboneto. Toda a área efetiva apresenta baixa chance de descoberta. A Tabela 2. 188 apresenta a
correspondência do play com os superplays.
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Figura 2.390: Mapa da bacia efetiva do Rio do Peixe com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 188: Play da Bacia do Rio do Peixe
Nome do Play

Status Exploratório

Rio do Peixe

Fronteira

Superplay
Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.23.1 Play Rio do Peixe - arenitos fluviais Neocomiano
A Figura 2.391 apresenta o mapa do play efetivo Rio do Peixe, com indicação de baixa chance de descoberta de hidrocarboneto. A
região próxima ao semi-gráben Brejo das Freiras a noroeste da bacia representa a maior expectativa exploratória da bacia. Os atributos referentes
a este play estão sumarizados na Tabela 2. 189.
A Figura 2.392 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Rio do Peixe. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.391: Play efetivo Rio do Peixe da Bacia do Rio do Peixe.

Tabela 2. 189: Atributos do play Rio do Peixe - Bacia do Rio do Peixe

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Rio do Peixe

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Sousa

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano

Migração

falhas normais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Antenor Navarro; Formações Sousa e Rio Piranhas

Unidade Cronoestratigráfica

Neocomiano

Profundidade Média (m)

800

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Antenor Navarro, Sousa e Rio Piranhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.392: Tipo de fluido do play efetivo Rio do Peixe da Bacia do Rio do Peixe.
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2.1.24 Bacia de Santos
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.393 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Santos e na Tabela 2.
190 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados
na carta estratigráfica (Figura 2.394) e na seção geológica (Figura 2.395).

Figura 2.393: Bacia Efetiva de Santos

Tabela 2. 190: Informações Geológicas da Bacia de Santos
Situação Geográfica

mar

Área Sedimentar (km²)

308.057

Área da Bacia Efetiva (km²)

240.901

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal
Plays Exploratórios

Elevado Potencial
Guaratiba-Guaratiba (!)
Nome do Play

Principal Reservatório

1

Marambaia Neógeno

arenitos turbidíticos Neógenos – Formação Marambaia

2

Marambaia Paleógeno

arenitos turbidíticos Paleógenos - Formação Marambaia

3

Santos-Juréia

arenitos Campaniano-Maastrichtiano - Formação Santos Juréia

4

Ilhabela

arenitos turbidíticos Coniaciano-Santoniano Inferior - Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela)

5

Camburi

carbonatos Albo-Cenomaniano - Formação Guarujá

6

Pré-Sal Microbialitos

microbialitos Aptianos – Formação Barra Velha

7

Pré-Sal Coquinas

coquinas Barremiano -Aptiano – Formação Itapema

8

Embasamento Fraturado

basaltos fraturados Neocomiano - Formação Camboriú
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Figura 2.394: Carta Estratigráfica da Bacia de Santos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.395: Seção geológica da Bacia de Santos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Pereira et al. (1986).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.396 apresenta-se a localização da robusta cobertura dos levantamentos sísmicos, dos poços pioneiros, além dos campos em
produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão.
Durante a 16ª Rodada de Licitações, realizada em outubro de 2019, foram colocados em oferta 11 blocos, sendo 2 desses arrematados
em águas ultraprofundas56 (BRASIL, 2018c). Há previsão de oferta de blocos, em águas rasas, profundas e ultraprofundas, na 6ª Rodada de
Partilha de Produção, a se realizar no segundo semestre de 2019 (ANP, 2019a; BRASIL, 2018e); na 17ª Rodada, a ocorrer em 2020, conforme
Resolução CNPE nº 10, de 05 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b); e nas 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção, a se realizarem em 2020 e
2021, conforme Resolução CNPE nº 19, de 17 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018d).
A Tabela 2. 191 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos volumes
da produção acumulada. Atualmente, a Bacia de Santos é a maior produtora de hidrocarbonetos do Brasil.

Figura 2.396: Atividades de E&P na Bacia de Santos.

56

Os blocos arrematados durante a 16ª Rodada de Licitações não são expressos nas figuras, pois a assinatura de seus contratos deve ocorrer até o dia 14 de fevereiro de 2020.
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Tabela 2. 191: Resumo de Atividades de E&P - Bacia Santos
mar

Situação Geográfica

432

Perfurados

Poços
Pioneiros

Profundidade Máxima Perfurada (m)

7.628

Maior Lâmina D’água (m)

2.295
24

Petróleo

27

Gás Não-Associado

5

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

8

1ª Descoberta Comercial (ano)

Merluza (1979)

Última Descoberta Comercial (ano)

Noroeste de Sapinhoá (2018)

Ano de Início

1991

Descobertas

Acumulada



1PRS0001PR (1971)
1STAT10CSPS (2018)

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)
Campos

Produção

1º Poço Pioneiro (ano)
Último Poço Pioneiro (ano)

Petróleo (MM bbl)

1.289,03

Gás Associado (MM m³)

45.704,18

Gás Não-Associado (MM m³)

27.523,12

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A maior produtora do Brasil - responsável por 59% da produção de petróleo e 61% da produção de gás natural registradas, em julho
de 2019, em território nacional (ANP, 2019f), a Bacia de Santos tem se destacado também nas atividades relacionadas à infraestrutura de
abastecimento. Considerando uma distância de até 80 km dos limites da bacia, a Figura 2.397 mostra que existem 5 refinarias instaladas nas
suas proximidades (REDUC, RPDM, RECAP, REVAP e RPBC), com uma capacidade total de refino diário de 119,2 mil m3 de petróleo, o
que representa aproximadamente 32% da capacidade nacional atual. Irá se somar a isso a capacidade de refino prevista para o COMPERJ de
26,2 mil m3/dia, porém ainda sem data confirmada para sua conclusão.
Uma grande quantidade de terminais (≈ 25), tanto terrestres como aquaviários, além de um terminal de regaseificação de GNL (14MM
m /dia), instalados nas proximidades da bacia dão suporte às atividades de refino e de distribuição de derivados. A rede de oleodutos e gasodutos
já instalados é significativa; na Figura 2.398, se destacam os gasodutos já instalados (Mexilhão-Caraguatatuba, Uruguá-Mexilhão, LulaMexilhão – Rota 1 e Rota 2) e o já em construção (Rota 3) destinados ao escoamento do gás natural produzido na área do Pré-sal. O gasoduto
Rota 2 (16 MM m3/dia) já está em operação, enquanto o gasoduto Rota 3 (18 MM m3/dia) teve sua entrada em operação adiada para 2021,
assim como a UPGN prevista no COMPERJ57.
3

Segundo EPE (2019), existem estudos indicativos da instalação de um novo gasoduto (Projeto Alpha ou Rota 4a), com o objetivo
movimentar o gás natural úmido produzido na concessão de Carcará e adjacências, na Bacia de Santos, até a Baixada Santista, com
processamento e entrega de gás natural especificado para a COMGÁS e possibilidade de conexão à malha integrada por meio de um gasoduto
de transporte futuro. Considera-se que a UPGN a ser instalada para processar o gás natural proveniente da Rota 4a estaria localizada em uma
área em Cubatão/SP próxima à Refinaria Presidente Bernardes/SP, e esta Rota pode ter complementariedade na oferta de gás natural com o
terminal de GNL anunciado no Porto de Santos o que permitiria o fornecimento de gás natural durante paradas para manutenção no gasoduto,
além de prover segurança operacional para o projeto.
Uma segunda alternativa para o escoamento do gás natural úmido dessa mesma região do Pré-Sal da Bacia de Santos (Carcará e
adjacências) inclui a construção de um gasoduto de escoamento, denominado como Rota 4b, com 299 km de extensão total, 24 polegadas de

57

A UPGN prevista no COMPERJ está desvinculada da refinaria do complexo, esta sem previsão de conclusão.
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diâmetro e capacidade de transportar 20 milhões de m3/dia, considerando um cenário otimista de expansão da produção líquida de gás natural
no ambiente do Pré-Sal (EPE, 2019). Esta rota tem como ponto final indicativo uma UPGN na retroárea do Porto de Itaguaí.

Figura 2.397: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Santos: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.398: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Santos: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual, foram feitas as seguintes alterações nos plays: o play Marambaia Paleógeno (arenitos turbidíticos Paleógeno) foi criado,
com base em mapas de isópacas dos reservatórios, e o play do pré-sal Barra Velha-Itapema (carbonatos Barremiano-Aptiano) foi revisado e
ressegmentado, de acordo com seus reservatórios microbialitos e coquinas, passando a ser denominado, respectivamente, play Pré-Sal
Microbialitos (reservatório nos microbialitos aptianos da Formação Barra Velha) e play Pré-Sal Coquinas (reservatório nas coquinas
Barremiano-Aptiano da Formação Itapema). Mudanças nos mapas de geração e migração também foram incorporadas, passando a considerar a
geração marinha em todos os plays com reservatórios do Cenomaniano ao Eoceno.
A Figura 2.399 apresenta o mapa da bacia efetiva de Santos, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação das
chances de descobertas de hidrocarbonetos. Toda a área efetiva da bacia apresenta elevadas chances de descobertas. A Tabela 2. 192 apresenta
a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.399: Mapa da bacia efetiva de Santos com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 192: Plays da Bacia de Santos.
Nome do Play

Status Exploratório

Marambaia Neógeno

Fronteira

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Superplay

Marambaia Paleógeno

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Santos Juréia

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Ilhabela

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Camburi

Estabelecido

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Pré-Sal Microbialitos

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Pré-Sal Coquinas

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Embasamento Fraturado

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito
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2.1.24.1 Play Marambaia Neógeno - arenitos turbidíticos Neógeno
A Figura 2.400 apresenta o mapa do play efetivo Marambaia Neógeno, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances
de descoberta mais elevadas do play estão na faixa central associadas a áreas onde os depósitos do Mioceno são mais espessos e também à
região do Albian Gap onde a ausência do sal facilitou a migração. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 193.

Figura 2.400: Play efetivo Marambaia Neógeno da Bacia de Santos.

Tabela 2. 193: Atributos do play Marambaia Neógeno - Bacia de Santos.

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Marambaia Neógeno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (Cenomaniano-Maastrichtiano)

Migração

falhas lístricas e janelas do sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Marambaia

Unidade Cronoestratigráfica

Neógeno

Profundidade Média (m)

1.400

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Marambaia

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Neógeno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.401 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Marambaia Neógeno. Na região de muralhas de sal, a maior
expectativa é de petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo pesado. Na região proximal, a expectativa de
petróleo é maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve e na região mais distal, maior expectativa de gás e,
caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve.
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Figura 2.401: Tipo de fluido do play efetivo Marambaia Neógeno da Bacia de Santos.

2.1.24.2 Play Marambaia Paleógeno - arenitos turbidíticos Paleógeno
A Figura 2.402 apresenta o mapa do play efetivo Marambaia Paleógeno, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances
de descoberta mais elevadas do play estão na faixa central associadas a áreas onde os depósitos do Peleógeno são mais espessos e também na
região do Albian Gap onde a ausência do sal facilitou a migração. É nesse play que se concentram todas as descobertas no nível da Formação
Marambaia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 194.

Figura 2.402: Play efetivo Marambaia Paleógeno da Bacia de Santos.

362

Tabela 2. 194: Atributos do play Marambaia Paleógeno - Bacia de Santos.

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Marambaia Paleógeno

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (Cenomaniano-Maastrichtiano)

Migração

falhas lístricas e janelas do sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Marambaia

Unidade Cronoestratigráfica

Paleógeno

Profundidade Média (m)

2.600

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbiditos marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Marambaia

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Paleógeno-Neógeno

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.403 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Marambaia Paleógeno. Na região de muralhas de sal, a maior
expectativa é de petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo pesado. Na região proximal, a expectativa de
petróleo é maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve e na região mais distal, maior expectativa de gás e,
caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve.

Figura 2.403: Tipo de fluido do play efetivo Marambaia Paleógeno da Bacia de Santos.

2.1.24.3 Play Santos-Juréia - arenitos turbidíticos Campaniano-Maastrichtiano
A Figura 2.404 apresenta o mapa do play efetivo Santos-Juréia, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances de
descoberta mais elevadas se restringem à área proximal. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 195.
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Figura 2.404: Play efetivo Santos-Juréia da Bacia de Santos.

Tabela 2. 195: Atributos do play Santos-Juréia - Bacia de Santos
Santos-Juréia

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (Cenomaniano-Maastrichtiano)

Migração

falhas lístricas e janelas do sal

Unidade Litoestratigráfica

Formações Santos e Jureia; Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Campaniano-Maastrichtiano)

Profundidade Média (m)

4.400

Litologia / Contexto Deposicional

arenito/ turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Itajaí-Açu e Marambaia

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Turoniano)-Neógeno

Tipo de Trapa

estrutural e mista; estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.405 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Santos-Jureia. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa
é de petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo pesado. Na região proximal, a expectativa de petróleo é maior
e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve e na região mais distal, maior expectativa de gás e, caso ocorra
descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve.
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Figura 2.405: Tipo de fluido do play efetivo Santos-Juréia da Bacia de Santos.

2.1.24.4 Play Ilhabela - arenitos turbidíticos Coniaciano-Santoniano Inferior
A Figura 2.406 apresenta o mapa do play efetivo Ilhabela com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As maiores chances estão
na porção central da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 196.

Figura 2.406: Play efetivo Ilhabela da Bacia de Santos.
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Tabela 2. 196: Atributos do play Ilhabela - Bacia de Santos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Ilhabela

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (CenomanianoMaastrichtiano)

Migração

falhas lístricas e janelas do sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior (Coniaciano-Santoniano Inferior)

Profundidade Média (m)

4.650

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Itajaí-Açu e Marambaia

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Turoniano)-Neógeno

Tipo de Trapa

estrutural e mista; estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.407 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Ilhabela. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa é de
petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Na região proximal, a expectativa de petróleo é maior e,
caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve e na região mais distal, maior expectativa de gás e, caso ocorra
descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve.

Figura 2.407: Tipo de fluido do play efetivo Ilhabela da Bacia de Santos.
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2.1.24.5 Play Camburi - carbonatos Albiano-Cenomaniano
A Figura 2.408 apresenta o mapa do play efetivo Camburi, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play abrange grande
parte da bacia e apresenta maiores chances de descobertas na área proximal e ao sul do play. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados
na Tabela 2. 197.

Figura 2.408: Play efetivo Camburi da Bacia de Santos.

Tabela 2. 197: Atributos do play Camburi - Bacia de Santos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Camburi

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras Formação Itajaí-Açu

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) Cretáceo Superior (CenomanianoMaastrichtiano)

Migração

falhas lístricas, discordâncias e janelas de sal

Unidade Litoestratigráfica

Formação Guarujá; Formações Florianópolis e Itanhaém

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo (Albiano-Cenomaniano)

Profundidade Média (m)

4.900

Litologia / Contexto Deposicional

calcarenito / marinho plataformal; arenito / fluvial costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Guarujá e Itanhaém

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)

Tipo de Trapa

mista

Litologia Selante

folhelho e marga

A Figura 2.409 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Camburi. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa é de
petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Na região proximal, a expectativa de petróleo é maior e,
caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve e na região mais distal, maior expectativa de gás e, caso ocorra
descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve.
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Figura 2.409: Tipo de fluido do play efetivo Camburi da Bacia de Santos.

2.1.24.6 Play Pré-Sal Microbialitos – microbialitos Aptiano
A Figura 2.410 apresenta o mapa do play efetivo Pré-Sal Microbialitos (parte do play Barra Velha-Itapema do Ciclo 2015-2017), com
as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play ocupa grande parte da bacia, com chances de descobertas de intermediárias a altas
principalmente na área central-leste do play, região das muralhas de sal, onde o selo pelos evaporitos é mais eficiente.

Figura 2.410: Play efetivo Pré-Sal Microbialitos da Bacia de Santos.
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Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 198.
Tabela 2. 198: Atributos do play Pré-Sal Microbialitos - Bacia de Santos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Pré-Sal Microbialitos

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano)

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Barra Velha

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

5.560

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato microbial / lagunar

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Ariri

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

evaporito

A Figura 2.411 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Pré-Sal Microbialitos. Na região de muralhas e diápiros de sal, a
maior expectativa é de petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Na parte sul da bacia e regiões
proximais, a expectativa de gás é maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. As demais áreas têm maior
expectativa para petróleo, sendo petróleo leve.

Figura 2.411: Tipo de fluido do play efetivo Pré-Sal Microbialitos da Bacia de Santos.
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2.1.24.7 Play Pré-Sal Coquinas – coquinas Barremiano-Aptiano
A Figura 2.412 apresenta o mapa do play efetivo Pré-Sal Coquinas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play ocupa
grande parte da bacia, com chances de descobertas de intermediárias a altas na região centro-leste. A área leste do play apresenta as maiores
chances. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 199.

Figura 2.412: Play efetivo Pré-Sal Coquinas da Bacia de Santos.

Tabela 2. 199: Atributos do play Pré-Sal Coquinas - Bacia de Santos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Pré-Sal Coquinas

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano)

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Itapema

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano)

Profundidade (m)

5.760

Litologia / Contexto Deposicional

coquina / lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Guaratiba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Aptiano

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

carbonato e folhelho

A Figura 2.413 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Pré-Sal Coquinas. Na região de muralhas e diápiros de sal, a
maior expectativa é de petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Na parte sul da bacia e regiões
proximais, a expectativa de gás é maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. As demais áreas têm maior
expectativa para petróleo, sendo petróleo leve.
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Figura 2.413: Tipo de fluido do play efetivo Pré-Sal Coquinas da Bacia de Santos.

2.1.24.8 Play Embasamento Fraturado - basaltos fraturados Neocomiano
A Figura 2.414 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play
ocupa grande parte da bacia, com chances de descobertas baixas. A área do alto externo apresenta chances relativamente maiores do que as
demais. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 200.

Figura 2.414: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Santos.
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Tabela 2. 200: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia de Santos

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Embasamento Fraturado

Situação Geográfica

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Itapema e Piçarras

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano)

Migração

falhas normais e carrier beds

Unidade Litoestratigráfica

Formação Camboriú

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)

Profundidade Média (m)

5.400

Litologia / Contexto Deposicional

basalto

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Guaratiba

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho e carbonato

A Figura 2.415 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. Na região de muralhas e diápiros de sal,
a maior expectativa é de petróleo e gás e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Na parte sul da bacia e regiões
proximais, a expectativa de gás é maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. As demais áreas têm maior
expectativa para petróleo, sendo petróleo leve.

Figura 2.415: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Santos.
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2.1.25 Bacia de São Luís
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.416 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de São Luís e na Tabela
2. 201 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.417) e na seção geológica (Figura 2.418).

Figura 2.416: Bacia Efetiva de São Luís.

Tabela 2. 201: Informações Geológicas da Bacia de São Luís
terra

Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)

22.400

Área da Bacia Efetiva (km²)

19.422

Maturidade Exploratória

Nova Fronteira

Sistema Petrolífero Principal

Codó-Grajaú (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Itapecuru

arenitos flúvio-costeiros Albiano - Formação Itapecuru

Grajaú

arenitos fluviais Aptiano - Formação Grajaú

2
Recursos Não Convencionais

Depósito

Óleo de Folhelho

folhelhos pirobetuminosos Aptiano - Formação Codó
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Figura 2.417: Carta Estratigráfica da Bacia de São Luís com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P)
e não convencionais (OF - óleo de folhelho).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.418: Seção geológica da Bacia de São Luís com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (OF - óleo de folhelho).
Fonte: Adaptado de Aranha et al. (1990) apud CPRM (2015).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.419, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros. Não há blocos exploratórios
sob concessão na bacia, nem previsão de oferta nas próximas rodadas (BRASIL, 2018b, 2018c). A Tabela 2. 202 apresenta, resumidamente,
informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.419: Atividades de E&P na Bacia de São Luís.

Tabela 2. 202: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de São Luís
Situação Geográfica
Perfurados

18

1º Poço Pioneiro (ano)

1MO0001MA (1957)

Último Poço Pioneiro (ano)

1IV0001MA (1988)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

3.745

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

terra

Acumulada

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia de São Luís conta apenas com uma linha de transmissão elétrica instalada (Figura 2.420). Entretanto, poderá se beneficiar de
projetos de infraestrutura possíveis de serem instalados em suas proximidades, destacadamente os gasodutos em estudo Meio-Norte e Santo
Antônio dos Lopes-Barcarena (Norte) (Figura 2.421).

Figura 2.420: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de São Luís: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.421: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de São Luís: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.422 apresenta o mapa da bacia efetiva de São Luís, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A Bacia de São Luís apresenta maior probabilidade na área oeste. A Tabela 2. 203 apresenta a
correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.422: Mapa da bacia efetiva de São Luís com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 203: Plays da Bacia de São Luís
Nome do Play

Status Exploratório

Itapecuru

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Superplay

Grajaú

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.25.1 Play Itapecuru - arenitos flúvio-costeiros Albiano
A Figura 2.423 apresenta o mapa do play efetivo Itapecuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play apresenta baixa
chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 204.
A Figura 2.424 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Itapecuru. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.423: Play efetivo Itapecuru da Bacia de São Luís.

Tabela 2. 204: Atributos do play Itapecuru - Bacia de São Luís

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Itapecuru

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Migração

falhas associadas aos blocos basculados

Unidade Litoestratigráfica

Formação Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Albiano)

Profundidade Média (m)

1.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluviais e costeiros sin-rifte

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Itapecuru

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.424: Tipo de fluido do play efetivo Itapecuru da Bacia de São Luís.

2.1.25.2 Play Grajaú - arenitos fluviais Aptiano
A bacia efetiva probabilística do Play Grajaú apresenta-se segmentada, devido à presença de depocentros regionais ladeados por altos
regionais que atuariam como focalizadores para a migração (HRT, 2008). A Figura 2.425 apresenta o mapa do play efetivo Grajaú, com a porção
NW da bacia com relativamente maior chance de descobertas de hidrocarboneto.

Figura 2.425: Play efetivo Grajaú da Bacia de São Luís.
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Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 205.
Tabela 2. 205: Atributos do play Grajaú - Bacia de São Luís
Grajaú

Play

terra

Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

Unidade Litoestratigráfica

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Migração

falhas associadas aos blocos basculados

Unidade Litoestratigráfica

Formação Grajaú

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Aptiano)

Profundidade Média (m)

1.100

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano)

Tipo de Trapa

mista e estrutural

Litologia Selante

folhelho e calcilutito

A Figura 2.426 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Grajaú. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.426: Tipo de fluido do play efetivo Grajaú da Bacia de São Luís.
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Recursos Não Convencionais na Bacia

Estima-se a ocorrência de óleo de folhelho na Bacia de São Luís. A ocorrência se dá nos folhelhos pirobetuminosos da Formação Codó,
na porção sul da bacia (Figura 2.427 e Tabela 2. 206).

Figura 2.427: Play de óleo de folhelho na Bacia de São Luís.

Tabela 2. 206: Play de óleo de folhelho na Bacia de São Luís
Bacia

São Luís

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Depósito

Formação Codó

Unidade Cronoestratigráfica

Neoaptiano

Litologia

folhelho pirobetuminoso

COT (%)

0,5-12

Profundidade Média (m)

100

Espessura Máxima (m)

100

Área (km²)

8.974

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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2.1.26 Bacia do São Francisco
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.428 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de São Francisco e na Tabela
2. 207 suas principais características geológicas. Nota-se que plays efetivos revisados nesse ciclo foram identificados na parte centro-sul da
bacia sedimentar. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica
(Figura 2.429) e na seção geológica (Figura 2.430).

Figura 2.428: Bacia Efetiva do São Francisco.

Tabela 2. 207: Informações Geológicas da Bacia do São Francisco
terra

Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)

375.354

Área da Bacia Efetiva
(km²)

188.223

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero
Principal

Nova Fronteira
Macaúbas/Paranoá-Bambuí (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Bambuí

carbonatos plataformais Ediacarano - Grupo Bambuí

2

Macaúbas-Paranoá/Canastra

arenitos costeiros e carbonatos marinhos Steniano-Toniano - Grupos Macaúbas-Paranoá e Canastra

Recursos Não Convencionais

Depósito

Gás em Formação Fechada

arenitos e carbonatos Neoproterozoico - Grupos Canastra, Bambuí e MacaúbasParanoá
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Figura 2.429: Carta Estratigráfica da Bacia do São Francisco com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais
(P) e não convencionais (GFF - gás em formação fechada).
Fonte: Adaptado de Reis et al. (2017).
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Figura 2.430: Seção geológica da Bacia do São Francisco com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (GFF - gás em formação fechada).
Fonte: Adaptado de UFBA (2014).



Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.431, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros. Observa-se que apenas dois
blocos estão na fase exploratória e 6 áreas estão sob avaliação. As incertezas relacionadas ao licenciamento ambiental na bacia, devido à
necessidade de fraturamento hidráulico para definição das jazidas, faz com que diversos blocos sob concessão continuem com seus contratos
suspensos.

Figura 2.431: Atividades de E&P na Bacia do São Francisco.
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A Tabela 2. 208 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Tabela 2. 208: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do São Francisco
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada



Perfurados

41

1º Poço Pioneiro (ano)

1MA0001MG (1988)

Último Poço Pioneiro (ano)

1SHEL28MG (2013)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

4.286

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

6

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

A Bacia do São Francisco é uma bacia ainda muito carente quanto à infraestrutura de abastecimento. A refinaria mais próxima da bacia
é a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), localizada em Betim/MG, com capacidade diária de refino de 26 mil m3. A Figura 2.432 mostra que
mesmo em relação aos terminais de distribuição, a Bacia do São Francisco é muito deficiente, possuindo apenas, como significativo, o terminal
terrestre de Brasília (70,5 mil m3 de derivados e 9,5 mil m3 de GLP) nos seus arredores. Em relação ao sistema dutoviário, a Figura 2.433
demonstra que nesse aspecto essa bacia também é muito carente. Destaca-se o estudo de um gasoduto ligando o município de João Pinheiro à
REGAP.
O potencial de produção de gás natural a partir de Recursos Não Convencionais, que estão sendo avaliados na Bacia do São Francisco,
pode vir a ser o catalizador para reverter essa ausência de projetos na área de infraestrutura na região. A presença de linhas de transmissão
tanto ao norte como ao sul da bacia favorece essa possibilidade.
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Figura 2.432: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do São Francisco: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.433: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do São Francisco: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.434 apresenta o mapa da bacia efetiva do São Francisco, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A região centro-sul apresenta maior chance de descoberta, em relação ao restante da
bacia. A Tabela 2. 209 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.434: Mapa da bacia efetiva do São Francisco com indicação das chances de descoberta.

Tabela 2. 209: Plays da Bacia do São Francisco
Nome do Play

Status Exploratório

Bambuí

Estabelecido

Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise

Superplay

Macaúbas-Paranoá/Canastra

Estabelecido

Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise
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2.1.26.1 Play Bambuí - carbonatos plataformais Ediacarano
A Figura 2.435 apresenta o mapa do play efetivo Bambuí, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. A região sudoeste deste
play apresenta maiores chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 210.
A Figura 2.436 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Bambuí. A expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto.

Figura 2.435: Play efetivo Bambuí da Bacia do São Francisco.

Tabela 2. 210: Atributos do play Bambuí - Bacia do São Francisco

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Bambuí

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Macaúbas-Paranoá e Grupo Bambuí Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré

Unidade Cronoestratigráfica

Proterozóico Superior (Toniano-Ediacarano)

Migração

falhas

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Bambuí Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré

Unidade Cronoestratigráfica

Proterozóico Superior (Ediacarano)

Profundidade Média (m)

1.200

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato e folhelho fraturado / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Bambuí Formações Serras Santa Helena e Saudade

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Proterozóico Superior (Ediacarano)

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho e marga
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Figura 2.436: Tipo de fluido do play efetivo Bambuí da Bacia do São Francisco.

2.1.26.2 Play Macaúbas-Paranoá/Canastra - arenitos costeiros e carbonatos marinhos Steniano-Toniano
A Figura 2.437 apresenta o mapa do play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra, com chances de descobertas de hidrocarboneto mais
elevadas que os demais plays.

Figura 2.437: Play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra da Bacia do São Francisco.

389

Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 211.

Tabela 2. 211: Atributos do play Macaúbas-Paranoá/Canastra - Bacia do São Francisco
Macaúbas-Paranoá/Canastra

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Macaúbas-Paranoá

Unidade Cronoestratigráfica

Proterozóico Superior (Steniano-Toniano)

Migração

falhas de cavalgamento

Unidade Litoestratigráfica

Grupos Macaúbas-Paranoá e Canastra

Unidade Cronoestratigráfica

Proterozóico (Steniano-Toniano)

Profundidade Média (m)

2.200

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e carbonato / costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Canastra, Paranoá e Bambuí

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Proterozóico (Steniano-Toniano)

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

pelito e/ou calcilutito

A Figura 2.438 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Macaúbas-Paranoá/Canastra. A expectativa é de gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.438: Tipo de fluido do play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra da Bacia do São Francisco.
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Recursos Não Convencionais na Bacia

Como indicado no ciclo anterior do estudo, estima-se a área de ocorrência de gás em formação fechada (ou tigh gas) em grande parte da
Bacia do São Francisco (Figura 2.439 e Tabela 2. 212). Diversas descobertas desse recurso foram divulgadas por empresas operadoras na bacia:
na área do bloco SF-T-104, do consórcio formado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais S.A, Companhia
Energética de Minas Gerais e pela empresa Imetame Energia LTDA; em 3 áreas sob concessão da empresa Petra Energia LTDA (área dos
blocos SF-T-94 e 105; área dos blocos SF-T-118, 125, 126 e 131; e área dos blocos SF-T-121 e 134); na área do bloco SF-T-132 sob concessão
da Cemes Petróleo S.A e na área do bloco SF-T-133 sob concessão da Cisco Oil & Gas S.A58. As áreas em avaliação atualmente estão com os
contratos suspensos, e através de resoluções conjuntas de órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2017), foi exigido um
estudo profundo técnico-ambiental, e sobre a utilização do fraturamento hidráulico. Esse estudo está em andamento pelas empresas com um prazo
de 24 meses. É previsto o término do estudo no início de 2019 (podendo este prazo ser prorrogado)59.

Figura 2.439: Play de gás em formação fechada na Bacia do São Francisco.

58

A empresa conduzia um plano de avaliação da descoberta (PAD) no SF-T-133 desde outubro de 2014, mas os estudos foram suspensos em 2015, devido a atrasos de licença
ambiental para aquisição sísmica, perfuração de poços e fraturamento hidráulico no bloco, conforme a Resolução nº 393 da Reunião de Diretoria da ANP nº 805, realizada em
03 de junho de 2015 (ANP, 2015m).
59

Resolução conjunta SEMAD/FEAM/IGAM n° 2460, de 27 de janeiro de 2017 e retificação da resolução conjunta SEMAD/FEAM/IGAM n° 2460, de 27 de janeiro de
2017. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM).
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Tabela 2. 212: Play de gás em formação fechada na Bacia de São Francisco
São Francisco

Bacia

terra

Situação Geográfica

Geradora

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Macaúbas-Paranoá

Unidade Cronoestratigráfica

Neoproterozóico
(Steniano-Toniano)

COT (%)

3-4 (pico 15)

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Macaúbas-Paranoá

Grupo Canastra

Grupo Bambuí

Unidade Cronoestratigráfica

Steniano-Toniano

Proterozoico

Ediacarano

arenito e carbonato

Litologia
Depósito

1.800

?

Espessura Máxima (m)

-

-

-

Área (km²)

122.192

-

179.407

Profundidade Média (m)

Porosidade (%)
Tecnologia para Produção

700

4-9
fraturamento hidráulico
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2.1.27 Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.440 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Sergipe, Alagoas e SEAL
e na Tabela 2. 213 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador das
bacias estão indicados nas cartas estratigráficas (Figura 2.441 e Figura 2.442) e na seção geológica (Figura 2.443).

Figura 2.440: Bacias Efetivas de Sergipe, Alagoas e SEAL.
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Tabela 2. 213: Informações Geológicas das Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
Bacia

Sergipe

Alagoas

SEAL

Situação Geográfica

terra

terra

mar

Área Sedimentar (km²)

5.067

8.090

171.362

Área da Bacia Efetiva (km²)

4.045

5.808

78.215

Madura

Madura

Nova Fronteira

Muribeca-Muribeca (!)

Barra de Itiúba-Coruripe (!)

Muribeca-Calumbi (!)

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal
Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Calumbi Paleoceno-Plioceno

arenitos turbidíticos marinhos Paleoceno-Plioceno - Formação Calumbi

2

Calumbi Cretáceo Superior

arenitos turbidíticos marinhos Santoniano-Maastrichtiano - Formação Calumbi

3

Sergipe

carbonatos de barras plataformais Albiano-Cenomaniano - Formação Riachuelo

4

Muribeca Carbonático

carbonatos plataformais Aptiano - Formação Muribeca (Membro Oiteirinhos)60

5

Muribeca Siliciclástico

arenitos e conglomerados de leques alúvio-fluviais Aptiano - Formação Muribeca (Membro
Carmópolis)

6

Coruripe

arenitos continentais Valanginiano-Aptiano - Formações Barra de Itiúba e Penedo

7

Perucaba

arenitos flúvio-continentais Neojurássico-Neocomiano - Formação Serraria

8

Embasamento Fraturado

metamórficas de baixo grau e granitos fraturados Proterozoico-Cambriano - Maciço
Pernambuco-Alagoas e Grupo Estância

Recursos Não Convencionais

Depósito

Óleo de Folhelho (nas bacias de Sergipe e Alagoas)

folhelho pirobetuminoso Hauteriviano-Aptiano - Formações Barra de Itiúba, Coqueiro Seco
e Muribeca

60

Na carta estratigráfica da Bacia de Alagoas é representado o reservatório secundário do referido play (carbonatos microbiais aptianos do Mb. Ibura da Fm. Muribeca), uma
vez que a porção alagoana não possui o reservatório principal (carbonatos aptianos do Mb. Oiteirinhos da Fm. Muribeca).

394

Figura 2.441: Carta Estratigráfica da Bacia de Sergipe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e não
convencionais (OF - óleo de folhelho).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).
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Figura 2.442: Carta Estratigráfica da Bacia de Alagoas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (OF - óleo de folhelho).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.443: Seção geológica das Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios
convencionais (P) e não convencionais (OF - óleo de folhelho).
Fonte: Adaptado de DPC & Assoc (19?) apud ANP (2008a).
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Principais Atividades do Setor de E&P nas Bacias

Na Figura 2.444, Figura 2.445 e Figura 2.446 apresentam-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos (2D e 3D) e poços
pioneiros, além dos campos em produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão. Nota-se uma
maior concentração dos esforços exploratórios na região da Bacia de Sergipe.
Não há previsão de oferta de blocos nas bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL nas rodadas a serem realizadas entre 2019 e 2021 (16ª, 17ª
e 18ª Rodadas de Licitações), conforme, respectivamente, as Resoluções CNPE nº 17, de 17 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018c) e n° 10,
de 05 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b).

Figura 2.444: Atividades de E&P na Bacia de Sergipe.
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Figura 2.445: Atividades de E&P na Bacia de Alagoas.

Figura 2.446: Atividades de E&P na Bacia de SEAL.
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A Tabela 2. 214 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos volumes
da produção acumulada.
Tabela 2. 214: Resumo de Atividades de E&P - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
Bacia

Sergipe

Alagoas

SEAL

Situação Geográfica

terra

terra

mar

513

327

311

Perfurados

Poços
Pioneiros

1º Poço Pioneiro (ano)

1IT 0002SE (1947)

1AL0003AL (1941)

1SES0001SE (1968)

Último Poço Pioneiro (ano)

4GALP46SE (2016)

1IMET24AL (2018)

4BRSA1223SES (2014)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

6.000

5.353

6.556

Maior Lâmina D’água (m)

0

0

2.988

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

19

16

22

Petróleo

18

10

8

Gás Não-Associado

0

2

1

Petróleo e Gás

1

0

0

Em Avaliação

0

0

6

1ª Descoberta Comercial (ano)

Riachuelo (1961)

Jequiá (1957)

Guaricema (1968)

Última Descoberta Comercial (ano)

Rabo Branco (2012)

Arapaçu (2011)

Piranema Sul (2014)

Campos

Descobertas

1963

1960

1968

Petróleo (MM bbl)

544,04

91,37

190,47

Gás Associado (MM m³)

3.659,05

9.931,24

24.190,45

Gás Não-Associado (MM m³)

21,58

9.786,37

7.842,89

Ano de Início
Produção

Acumulada



Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Na Bacia de Sergipe-Alagoas61 existem dois terminais aquaviários (Figura 2.447, Figura 2.448 e Figura 2.449): o TA Maceió entrega
diesel, gasolina e álcool para as distribuidoras locais, com capacidade de armazenamento de derivados de 37,1 mil m3. O terminal tem, ainda,
capacidade de armazenar 20,7 mil m3 de petróleo. Já o TA Aracajú é responsável pelo armazenamento e embarque do petróleo produzido em
Sergipe, tanto nos campos terrestres como marítimos. Sua capacidade de armazenamento é de 156 mil m3 de petróleo.
A Bacia de Sergipe-Alagoas está servida por uma rede de gasodutos em sua porção terrestre, que a conecta ao GASENE e ao Nordestão
I, como pode ser observado da Figura 2.450 a Figura 2.452. A bacia possui também duas unidades de processamento de gás natural, Atalaia e
Pilar, que juntas processam cerca de 4,8 MM m3 de gás natural por dia.
No município de Barra dos Coqueiros/SE está em andamento um projeto que prevê a instalação de um gasoduto de 128 km de extensão,
sendo 100 km de trecho marítimo e 28 km de trecho terrestre, para escoar a produção de gás natural dos projetos de águas profundas da Bacia
de SEAL. Prevê-se ainda a instalação de um terminal de GNL com capacidade de regaseificar 14 MMm3/dia, que irá suprir a UTE Porto de
Sergipe I (1,5 GW), com entrada em produção prevista para janeiro de 2020. Há também a possibilidade de interligação desse terminal à malha
de gasodutos de transporte, via gasoduto Catu-Carmópolis, que dista 20 km da termelétrica. Destaca-se que já foi manifestada publicamente a
possibilidade de instalação de uma UPGN em Japaratuba/SE, próxima à malha de transporte existente (EPE, 2018c; EPE, 2019).
Apesar de não haver na bacia nenhuma refinaria, a proximidade com a RNEST pode ser vista como uma vantagem para a consideração
de futuros empreendimentos em E&P.

61

A denominação inclui as bacias terrestres de Sergipe e Alagoas e a marítima de SEAL.
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Figura 2.447: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Sergipe: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.448: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Alagoas: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.449: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de SEAL: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.450: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Sergipe: UPGNs e dutos.
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Figura 2.451: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Alagoas: UPGNs e dutos.

Figura 2.452: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de SEAL: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

No ciclo atual, foram feitas as seguintes alterações nos plays exploratórios: os plays Calumbi Paleoceno-Plioceno e Calumbi Cretáceo
Superior foram individualizados a partir do play Calumbi do Ciclo 2015-2017 (EPE, 2017), considerando uma diferenciação entre os arenitos
turbidíticos marinhos neocretácicos (principais reservatórios) e os turbiditos de idade paleocênica (reservatórios secundários) (ANP, 2017e).
Destaca-se que a porção offshore desses plays tem como limite a região de bacia rifte albiana implantada sobre crosta continental hiperdistendida,
indicada no trabalho de Caixeta et al. (2015) e que representa um possível depocentro de sedimentos clásticos com grande potencial para geração
e acumulação de hidrocarbonetos. Para a porção terrestre das bacias de Sergipe e Alagoas a individualização dos plays Calumbi PaleocenoPlioceno e Calumbi Cretáceo Superior seguiu informações de continuidade geológica das formações (ANP, 2010; ANP, 2011; ANP, 2012;
ANP, 2014a, 2014c; ANP, 2016c).
O play Muribeca do Ciclo 2015-2017 também foi subdividido, nas porções terrestre e marítima, a partir da diferenciação entre a
distribuição da sedimentação dos reservatórios siliciclásticos de idade aptiana daqueles de mesma idade, porém carbonáticos, relacionados à
Formação Muribeca. Para isso, foram consideradas as expectativas de plays exploratórios expostos na 14ª Rodada de Licitações, principalmente,
para a porção terrestre das bacias de Sergipe e Alagoas (ANP, 2017f), bem como as informações do Boletim Anual de Recursos e Reservas de
2018 (ANP, 2019e) e Planos de Desenvolvimento de diversos campos (ANP, 2007d; ANP, 2013i; ANP, 2014b, 2014d; ANP, 2015j, 2015k,
2015l; ANP, 2016a, 2016b).
A Figura 2.453, Figura 2.454 e Figura 2.455 apresentam os mapas das bacias efetivas de Sergipe, Alagoas e SEAL, segundo a
abordagem de representação probabilística, com indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. As bacias de Sergipe e Alagoas e a
parte proximal da Bacia de SEAL apresentam chances elevadas de descobertas. A partir da porção central da Bacia de SEAL há uma redução
das chances em direção à parte mais distal, sendo as menores chances reconhecidas no extremo nordeste. A Tabela 2. 215 apresenta a
correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.453: Mapa da bacia efetiva de Sergipe com indicação das chances de descobertas.

Figura 2.454: Mapa da bacia efetiva de Alagoas com indicação das chances de descobertas.
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Figura 2.455: Mapa da bacia efetiva de SEAL com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 215: Plays das Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL.
Nome do Play

Status Exploratório

Superplay

Sergipe

Alagoas

SEAL

Calumbi Paleoceno-Plioceno

Fronteira

Fronteira

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Calumbi Cretáceo Superior

Estabelecido

Fronteira

Estabelecido

Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Sergipe

Estabelecido

Fronteira

Imaturo

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Muribeca Carbonático

Estabelecido

Fronteira

Fronteira

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Muribeca Siliciclástico

Estabelecido

Fronteira

Estabelecido

Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Coruripe

Estabelecido

Estabelecido

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior Continental/Rifte selado por evaporito

Perucaba

Imaturo

Estabelecido

Estabelecido

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior Continental/Rifte selado por evaporito

Embasamento Fraturado

Estabelecido

Imaturo

Fronteira

Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior Continental/Rifte selado por evaporito
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2.1.27.1 Play Calumbi Paleoceno-Plioceno - arenitos turbidíticos marinhos Paleoceno-Plioceno
A Figura 2.456, Figura 2.457 e Figura 2.458 apresentam os mapas do play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno, com as chances de
descobertas de hidrocarboneto. A Bacia de Sergipe e a parte proximal de SEAL apresentam maiores chances de descobertas. Os atributos
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 216.
A Figura 2.459, Figura 2.460 e Figura 2.461 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Calumbi Paleoceno-Plioceno.
A maior expectativa para as bacias de Sergipe e Alagoas é de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Devido às recentes descobertas
em SEAL, a maior expectativa é de petróleo e gás. Nos três casos, sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.456: Play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno da Bacia de Sergipe.
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Figura 2.457: Play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno da Bacia de Alagoas.

Figura 2.458: Play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno da Bacia de SEAL.
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Tabela 2. 216: Atributos do play Calumbi Paleoceno-Plioceno - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
Bacia

Sergipe

Alagoas
Calumbi Paleoceno-Plioceno

Play

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana. Formações Riachuelo e
Cotinguiba em águas
ultraprofundas

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)Cretáceo Superior (Turoniano)

Situação Geográfica

terra

Carga

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Migração
Unidade Litoestratigráfica
Reservatório

Formação Calumbi

Formação Calumbi

Formação Calumbi; Formação
Marituba

Paleoceno-Plioceno

Unidade Cronoestratigráfica
Profundidade Média (m)

Trapa

SEAL

3.000

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo; arenito / marinho costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Calumbi

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Santoniano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho

4.100

Figura 2.459: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno da Bacia de Sergipe.
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Figura 2.460: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno da Bacia de Alagoas.

Figura 2.461: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi Paleoceno-Plioceno da Bacia de SEAL.
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2.1.27.2 Play Calumbi Cretáceo Superior - arenitos turbidíticos marinhos Santoniano-Maastrichtiano
A Figura 2.462, Figura 2.463 e Figura 2.464 apresentam os mapas do play efetivo Calumbi Cretáceo Superior, com as chances de
descobertas de hidrocarboneto. Tal qual o play Calumbi Paleoceno-Plioceno, a Bacia de Sergipe e a parte proximal de SEAL possuem as chances
mais elevadas de descobertas. As chances de descoberta do play Calumbi Cretáceo Superior são relativamente superiores às do play Calumbi
Paleoceno-Plioceno, principalmente na porção sergipana da Bacia de SEAL, onde há blocos com descobertas em avaliação. Os atributos
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 217.
A Figura 2.465, Figura 2.466 e Figura 2.467 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Calumbi Cretáceo Superior. A
maior expectativa para as bacias de Sergipe e Alagoas é de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Devido às mais recentes
descobertas em SEAL, a maior expectativa é de petróleo e gás. Nos três casos, sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.462: Play efetivo Calumbi Cretáceo Superior da Bacia de Sergipe.
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Figura 2.463: Play efetivo Calumbi Cretáceo Superior da Bacia de Alagoas.

Figura 2.464: Play efetivo Calumbi Cretáceo Superior da Bacia de SEAL.
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Tabela 2. 217: Atributos do play Calumbi Cretáceo Superior - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
Bacia

Sergipe

Alagoas
Calumbi Cretáceo Superior

Play

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana. Formações Riachuelo e
Cotinguiba em águas
ultraprofundas

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)Cretáceo Superior (Turoniano)

Situação Geográfica

terra

Carga

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Migração
Unidade Litoestratigráfica
Reservatório

Formação Calumbi

Formação Calumbi

Formação Calumbi; Formação
Marituba

Santoniano-Maastrichtiano

Unidade Cronoestratigráfica
Profundidade Média (m)

Trapa

SEAL

3.000

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito marinho profundo; arenito / marinho costeiro

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Calumbi

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Superior (Santoniano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho

4.200

Figura 2.465: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi Cretáceo Superior da Bacia de Sergipe.
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Figura 2.466: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi Cretáceo Superior da Bacia de Alagoas.

Figura 2.467: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi Cretáceo Superior da Bacia de SEAL.
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2.1.27.3 Play Sergipe - carbonatos de barras plataformais Albiano-Cenomaniano
A Figura 2.468, Figura 2.469 e Figura 2.470 apresentam os mapas do play efetivo Sergipe, com as chances de descobertas de
hidrocarboneto. Do mesmo modo que no ciclo passado, o play concentra-se sobre a Bacia de Sergipe e a parte sul da Bacia de SEAL, registrando
as maiores de chances de descobertas na parte terrestre e chances intermediárias na porção proximal da Bacia de SEAL. Os atributos referentes
a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 218.

Figura 2.468: Play efetivo Sergipe da Bacia de Sergipe.
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Figura 2.469: Play efetivo Sergipe da Bacia de Alagoas.

Figura 2.470: Play efetivo Sergipe da Bacia de SEAL.
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Tabela 2. 218: Atributos do play Sergipe - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL.
Bacia

Sergipe

Alagoas
Sergipe

Play
terra

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana. Formações Riachuelo e
Cotinguiba em águas
ultraprofundas

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)Cretáceo Superior (Turoniano)

Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

SEAL

Migração

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Riachuelo (Membro Maruim e Camada Aguilhadas); Formação Cotinguiba
Albiano-Coniaciano

Unidade Cronoestratigráfica
Profundidade Média (m)

1.750

500

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Riachuelo e Cotinguiba; Grupo Piaçabuçu

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Albiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho, calcilutito, marga e dolomito

3.900

A Figura 2.471, Figura 2.472 e Figura 2.473 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Sergipe. Nas três bacias, a maior
expectativa é de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.471: Tipo de fluido do play efetivo Sergipe da Bacia de Sergipe.
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Figura 2.472: Tipo de fluido do play efetivo Sergipe da Bacia de Alagoas.

Figura 2.473: Tipo de fluido do play efetivo Sergipe da Bacia de SEAL.
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2.1.27.4 Play Muribeca Carbonático - carbonatos plataformais Aptiano
A Figura 2.474, Figura 2.475 e Figura 2.476 apresentam os mapas do play efetivo Muribeca Carbonático, com as chances de descobertas
de hidrocarboneto. Assim como o play Sergipe, este play é praticamente restrito à Bacia de Sergipe e à parte sul de SEAL, com as maiores
chances de descobertas na parte terrestre e chances intermediárias na parte proximal da porção marítima. Os atributos referentes a esse play
estão sumarizados na Tabela 2. 219.

Figura 2.474: Play efetivo Muribeca Carbonático da Bacia de Sergipe.

Figura 2.475: Play efetivo Muribeca Carbonático da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.476: Play efetivo Muribeca Carbonático da Bacia de SEAL.

Tabela 2. 219: Atributos do play Muribeca Carbonático - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL.
Bacia

Sergipe

Alagoas
Muribeca Carbonático

Play

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (HauterivianoAptiano)

Situação Geográfica

terra

Carga

Reservatório

Trapa

SEAL

Migração

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Muribeca (Membro Oiteirinhos; Membro Ibura)

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

800

800

4.500

Litologia / Contexto Deposicional

carbonato / marinho plataformal

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Muribeca e Formação Riachuelo (Membro Taquari); Grupo Piaçabuçu

Unidade Cronoestratigráfica
Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estrutural e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho, calcilutito, marga e evaporito

A Figura 2.477, Figura 2.478 e Figura 2.479 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Muribeca Carbonático. A
atualização do fluido esperado com base em análises de consistência estatística indicou uma maior expectativa de petróleo, caso ocorra
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descoberta de hidrocarboneto, na Bacia de Sergipe e de petróleo e gás para Alagoas e SEAL. Nos três casos, sendo petróleo, espera-se a
ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.477: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca Carbonático da Bacia de Sergipe.

Figura 2.478: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca Carbonático da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.479: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca Carbonático da Bacia de SEAL.

2.1.27.5 Play Muribeca Siliciclástico - arenitos e conglomerados de leques alúvio-fluviais Aptiano
A Figura 2.480, Figura 2.481 e Figura 2.482 apresentam os mapas do play efetivo Muribeca Siliciclástico, com as chances de
descobertas de hidrocarboneto. Este play, assim como o play Muribeca Carbonático, limita-se em sua maior parte à Bacia de Sergipe e à parte
sul de SEAL. Além disso, tal como no play anterior, as maiores chances de descobertas são encontradas na parte terrestre. As chances na porção
proximal da Bacia de SEAL variam, contudo, de intermediárias à elevadas para o play Muribeca Siliciclástico. Os atributos referentes a esse
play estão sumarizados na Tabela 2. 220.
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Figura 2.480: Play efetivo Muribeca Siliciclástico da Bacia de Sergipe.

Figura 2.481: Play efetivo Muribeca Siliciclástico da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.482: Play efetivo Muribeca Siliciclástico da Bacia de SEAL.

Tabela 2. 220: Atributos do play Muribeca Siliciclástico - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL.
Bacia

Sergipe

Alagoas
Muribeca Siliciclástico

Play
terra

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (HauterivianoAptiano)

Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

SEAL

Migração

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Muribeca (Membro Carmópolis)

Unidade Cronoestratigráfica

Aptiano

Profundidade Média (m)

800

800

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e conglomerado / aluvial e fluvial

4.800

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formação Muribeca e Formação Riachuelo (Membro Taquari); Grupo Piaçabuçu

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estrutural e paleogeomórfica

Litologia Selante

folhelho, calcilutito, marga e evaporito

A Figura 2.483, Figura 2.484 e Figura 2.485 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Muribeca Siliciclástico. A
atualização do fluido esperado com base em análises de consistência estatística indicou uma maior expectativa de petróleo, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto, na Bacia de Sergipe e de petróleo e gás para Alagoas e SEAL. Nos três casos, sendo petróleo, espera-se a
ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.483: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca Siliciclástico da Bacia de Sergipe.

Figura 2.484: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca Siliciclástico da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.485: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca Siliciclástico da Bacia de SEAL.

2.1.27.6 Play Coruripe - arenitos continentais Valanginiano-Aptiano
A Figura 2.486, Figura 2.487 e Figura 2.488 apresentam os mapas do play efetivo Coruripe, com as chances de descobertas de
hidrocarboneto. As maiores chances de descobertas estão nas bacias de Sergipe e Alagoas e na parte proximal de SEAL. Apesar da presença de
vulcânicas na parte norte de SEAL interferirem negativamente para a ocorrência do selo marinho, houve, com relação ao ciclo anterior, a
extensão do play efetivo nessa porção da bacia em virtude do trabalho de Caixeta et al. (2015) considerar a mesma dentro da zona de elevada
capacidade de geração e acumulação de hidrocarbonetos proporcionada pela deposição de sedimentos siliciclásticos a partir de rifteamento
albiano. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 221.
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Figura 2.486: Play efetivo Coruripe da Bacia de Sergipe.

Figura 2.487: Play efetivo Coruripe da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.488: Play efetivo Coruripe da Bacia de SEAL.

Tabela 2. 221: Atributos do play Coruripe - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL.
Bacia

Sergipe

Alagoas

terra

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (HauterivianoAptiano)

Situação Geográfica

Carga

Reservatório

Trapa

SEAL

Coruripe

Play

Migração

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba e Penedo; Formações Coqueiro Seco, Morro do Chaves, Maceió e Rio Pitanga

Unidade Cronoestratigráfica

Valanginiano-Aptiano

Profundidade Média (m)

1.000

1.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / lacustre, fluvial e deltaico; conglomerado / aluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Coqueiro Seco e Maceió; Grupos Sergipe e Piaçabuçu

Unidade Cronoestratigráfica
Selante

Cretáceo Inferior (Aptiano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

4.800
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A Figura 2.489, Figura 2.490 e Figura 2.491 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Coruripe. A maior expectativa
é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.489: Tipo de fluido do play efetivo Coruripe da Bacia de Sergipe.

Figura 2.490: Tipo de fluido do play efetivo Coruripe da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.491: Tipo de fluido do play efetivo Coruripe da Bacia de SEAL.

2.1.27.7 Play Perucaba - arenitos flúvio-continentais Neojurássico-Neocomiano
A Figura 2.492, Figura 2.493 e Figura 2.494 apresentam os mapas do play efetivo Perucaba, com as chances de descobertas de
hidrocarboneto. Assim como o play Coruripe, esse play ocupa as bacias de Sergipe e Alagoas, com maiores chances de descobertas na porção
centro-norte da Bacia de Alagoas. Na Bacia de SEAL o play não ultrapassa a isóbata de 3.000 m. Com relação ao Ciclo 2015-2017, houve um
aumento das chances de descoberta ao longo de toda a Bacia de SEAL, provocado pela revisão do status do play, porém, tal qual o Ciclo anterior,
as maiores chances da bacia se mantem no extremo sul da porção sergipana. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2.
222.
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Figura 2.492: Play efetivo Perucaba da Bacia de Sergipe.

Figura 2.493: Play efetivo Perucaba da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.494: Play efetivo Perucaba da Bacia de SEAL.

Tabela 2. 222: Atributos do play Perucaba - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
Bacia

Sergipe

Alagoas
Perucaba

Play

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (HauterivianoAptiano)

Situação Geográfica

terra

Carga

Reservatório

Trapa

SEAL

Migração

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Unidade Litoestratigráfica

Formação Serraria; Formações Aracaré, Batinga e Candeeiro
Carbonífero (Pensilvaniano)-Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Unidade Cronoestratigráfica
Profundidade Média (m)

2.000

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial; deltaico, glacial e desértico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Coruripe, Sergipe e Piaçabuçu

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Hauteriviano)-Plioceno

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

4.900
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A Figura 2.495, Figura 2.496 e Figura 2.497 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Perucaba. A maior expectativa
é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.495: Tipo de fluido do play efetivo Perucaba da Bacia de Sergipe.

Figura 2.496: Tipo de fluido do play efetivo Perucaba da Bacia de Alagoas.

432

Figura 2.497: Tipo de fluido do play efetivo Perucaba da Bacia de SEAL.

2.1.27.8 Play Embasamento Fraturado - metamórficas de baixo grau e granitos fraturados Proterozoico-Cambriano
A Figura 2.498, Figura 2.499 e Figura 2.500 apresentam os mapas do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de
descobertas de hidrocarboneto. As maiores chances de descobertas permanecem, assim como no ciclo anterior, na porção sul da Bacia de
Sergipe. Nas bacias de Alagoas e SEAL este play se mantém, respectivamente, com chances intermediárias e baixas em toda a sua extensão,
sendo relativamente mais baixa na porção offshore. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 223.

433

Figura 2.498: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Sergipe.

Figura 2.499: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.500: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de SEAL.

Tabela 2. 223: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL
Bacia

Sergipe

Alagoas
Embasamento Fraturado

Play
terra

terra

mar

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura) e Aracaré

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco, Muribeca
(Membro Ibura), Aracaré e
Maceió

Formações Barra de Itiúba,
Coqueiro Seco e Muribeca
(Membro Ibura), em toda a bacia;
Formação Maceió na porção
alagoana

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Permiano-Cretáceo Inferior
(Aptiano)

Cretáceo Inferior (HauterivianoAptiano)

Situação Geográfica

Carga

altos estruturais, falhas e discordâncias regionais

Migração

Reservatório

Trapa

SEAL

Unidade Litoestratigráfica

Grupos Miaba, Vaza-Barris e
Estância

Maciço Pernambuco-Alagoas

Grupos Miaba, Vaza-Barris e
Estância e Maciço PernambucoAlagoas

Unidade Cronoestratigráfica

Proterozoico-Cambriano

Proterozoico

Proterozoico-Cambriano

Profundidade Média (m)

1.600

1.300

5.600

Litologia / Contexto Deposicional

metamórficas de baixo grau e
metassedimentos

granito fraturado

metamórficas de baixo grau,
metassedimentos e granito fraturado

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Coruripe

Unidade Cronoestratigráfica
Selante

Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano)

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho e evaporito

A Figura 2.501, Figura 2.502 e Figura 2.503 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. A
maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.501: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Sergipe.

Figura 2.502: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Alagoas.
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Figura 2.503: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de SEAL.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Estima-se para as bacias de Sergipe e Alagoas a ocorrência de óleo de folhelho nas Formações Barra de Itiúba, Coqueiro Seco, Muribeca
e Maceió. A Figura 2.504 e Figura 2.505, além da Tabela 2. 224, apresentam as características desse recurso.
No final de 2018, o Tribunal Federal da 5ª Região (TRF-5) derrubou a liminar que impedia a exploração e produção de recursos não
convencionais em blocos da 12ª Rodada de Licitações, localizados nas bacias de Sergipe e Alagoas, atendendo a pedido da Petrobras, em ação
que inclui a ANP e outros operadores (GAUDARDE, 2018). Tal decisão, porém, não implicou na imediata liberação da atividade de fraturamento
hidráulico nessas bacias, uma vez que ainda é pendente o licenciamento ambiental promovido pelo Ibama e órgão estaduais, bem como a aprovação
do projeto de exploração e dos poços pela ANP.
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Figura 2.504: Play de óleo de folhelho na Bacia de Sergipe.

Figura 2.505: Play de óleo de folhelho na Bacia de Alagoas.
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Tabela 2. 224: Play de óleo de folhelho nas bacias de Sergipe e Alagoas
Sergipe e Alagoas

Bacias

terra

Depósito

Situação Geográfica
Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiuba, Coqueiro Seco, Muribeca, Maceió

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior

Litologia

folhelho (pirobetuminoso)

COT (%)

2-6

Profundidade Média (m)

?

Espessura Máxima (m)

70062
4.739

Área (km²)
Tecnologia para Produção

62

Extração Mecânica (mineração), Fraturamento Hidráulico

Ao menos para os folhelhos da Fm. Maceió segundo a U.S. Energy Information Administration (EIA, 2015).
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2.1.28 Bacia do Solimões
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.506 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Solimões e na Tabela 2.
225 suas principais características geológicas. A bacia efetiva se restringe à parte central da bacia. Os principais reservatórios de cada play
exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.507) e na seção geológica (Figura 2.508).

Figura 2.506: Bacia Efetiva do Solimões.

Tabela 2. 225: Informações Geológicas da Bacia do Solimões
terra

Situação Geográfica
Área Sedimentar (km²)

961.465

Área da Bacia Efetiva (km²)

295.231

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Jandiatuba-Juruá (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Juruá

arenitos flúvio-deltaicos e eólicos Carbonífero (Pensilvaniano) - Formação Juruá

2

Jandiatuba

arenitos marinhos rasos e glaciais Devoniano-Carbonífero (Mississipiano) - Grupo Marimari
(Membro Biá e Formações Uerê e Jandiatuba)

3

Purus

arenitos aluvio-fluviais Neoproterozoico - Formação Prosperança

Recursos Não Convencionais

Depósito

Gás de Folhelho

folhelho Devoniano - Formação Jandiatuba

440

Figura 2.507: Carta Estratigráfica da Bacia do Solimões com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e
não convencionais (GF - gás de folhelho).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.508: Seção geológica da Bacia do Solimões com indicação do gerador do sistema principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e não convencionais
(GF - gás de folhelho).
Fonte: Adaptado de Eiras (1999) apud ANP (2002c).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.509, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além dos campos em produção,
áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão. Não estão previstas ofertas de blocos exploratórios nas
próximas rodadas de licitações (BRASIL, 2018b, 2018c).
A Tabela 2. 226 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção
acumulada.

Figura 2.509: Atividades de E&P na Bacia do Solimões.
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Tabela 2. 226: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Solimões
terra

Situação Geográfica
Perfurados

210

1º Poço Pioneiro (ano)

1TB0001AM (1958)

Último Poço Pioneiro (ano)

1RNB2AAM (2018)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

4.780

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

18

Petróleo

4

Gás Não-Associado

3

Petróleo e Gás

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Em Avaliação

8

1ª Descoberta Comercial (ano)

Juruá (1977)

Última Descoberta Comercial (ano)

Arara Azul (2013)
1988

Ano de Início
Produção



Acumulada

Petróleo (MM bbl)

288,66

Gás Associado (MM m³)

68.168,58

Gás Não-Associado (MM m³)

3.235,24

Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Na Bacia de Solimões como infraestrutura de abastecimento estão presentes as UPGNs URUCU I, II, III e IV, que somadas processam
em torno de 12,2 MMm3 de gás natural por dia (Figura 2.510 e Figura 2.511). Esse gás escoa até Coari pelo gasoduto Urucu-Coari (GARSOL)
e segue até Manaus pelo Coari-Manaus. Até Coari segue também o oleoduto ORSOL I que leva o petróleo produzido em Urucu até o terminal
aquaviário Solimões (62,8 mil m3 de petróleo e 19,6 mil m3 de GLP). Esse terminal também recebe, através de dutos, o GLP produzido nas
UPGNs de Urucu. O petróleo é transportado por navio e abastece a REMAN, em Manaus, e o GLP supre os mercados do Norte e parte do
Nordeste63.

63

O projeto do gasoduto Urucu – Porto Velho permanece sem a manifestação de interessados em sua implementação.
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Figura 2.510: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Solimões: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.511: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Solimões: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.512 apresenta o mapa da bacia efetiva do Solimões, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central da bacia efetiva apresenta maior chance de descoberta, em
relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 227 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.512: Mapa da bacia efetiva do Solimões com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 227: Plays da Bacia do Solimões
Nome do Play

Status Exploratório

Juruá

Estabelecido

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Superplay

Jandiatuba

Imaturo

Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise

Purus

Imaturo

Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise
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2.1.28.1 Play Juruá - arenitos flúvio-deltaicos e eólicos Carbonífero (Pensilvaniano)
A Figura 2.513 apresenta o mapa do play efetivo Juruá, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Todo o play apresenta
elevadas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 228.
A Figura 2.514 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Juruá. A maior expectativa é de petróleo na região sudeste e de
gás natural no restante do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.513: Play efetivo Juruá da Bacia do Solimões.

Tabela 2. 228: Atributos do play Juruá - Bacia do Solimões
Juruá

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Marimari Formações. Jandiatuba, Uerê e Membro Jaraqui

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio - Carbonífero Inferior

Migração

falhas reversas e transpressivas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Juruá

Unidade Cronoestratigráfica

Carbonífero (Pensilvaniano)

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / flúvio-deltaico e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Carauari e Juruá

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Carbonífero (Pensilvaniano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

evaporito e folhelho
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Figura 2.514: Tipo de fluido do play efetivo Juruá da Bacia do Solimões.

2.1.28.2 Play Jandiatuba - arenitos marinhos rasos e glaciais Devoniano-Carbonífero (Mississipiano)
A Figura 2.515 apresenta o mapa do play efetivo Jandiatuba, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta
chances baixas de descoberta em sua maior parte, porém, chances intermediárias são identificadas na região central devido à existência de áreas
em avaliação e uma acumulação comercial, o campo de Arara Azul.

Figura 2.515: Play efetivo Jandiatuba da Bacia do Solimões.
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Os atributos referentes ao play Jandiatuba estão sumarizados na Tabela 2. 229.
Tabela 2. 229: Atributos do play Jandiatuba - Bacia do Solimões
Jandiatuba

Play

terra

Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Marimari Formações. Jandiatuba, Uerê e Membro Jaraqui

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio/Carbonífero Inferior

Migração

falhas reversas e transpressivas

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Marimari Formações Jandiatuba e Uerê; Formação Biá

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano-Carbonífero (Mississipiano)

Profundidade Média (m)

2.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / marinho raso e glacial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Jandiatuba, Uerê, Juruá, Biá e Carauari

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Devoniano-Carbonífero

Tipo de Trapa

estratigráfica, estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.516 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Jandiatuba. A maior expectativa é de petróleo na região sudeste
e de gás natural no restante do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.516: Tipo de fluido do play efetivo Jandiatuba da Bacia do Solimões.
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2.1.28.3 Play Purus - arenitos aluvio-fluviais Neoproterozoico
A Figura 2.517 apresenta o mapa do play efetivo Purus, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play se concentra na parte
centro-leste da bacia, com baixas chances de descoberta, entretanto possui status Imaturo, devido à existência de uma acumulação contingente.
Acredita-se que o trend de falhamentos na parte central seja a área mais favorável para acumulação de hidrocarbonetos. Os atributos referentes
a esse play estão sumarizados Tabela 2. 230
A Figura 2.518 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Purus. A expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.517: Play efetivo Purus da Bacia do Solimões.

Tabela 2. 230: Atributos do play Purus - Bacia do Solimões

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Purus

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Grupo Marimari Formações. Jandiatuba, Uerê e Membro Jaraqui

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio/Carbonífero Inferior

Migração

contato gerador-reservatório ou falhas reversas e transpressivas

Unidade Litoestratigráfica

Formação Prosperança

Unidade Cronoestratigráfica

NeoProterozóico

Profundidade Média (m)

2.060

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / aluvial e fluvial

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Marimari

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Devoniano

Tipo de Trapa

estrutural e estratigráfica

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.518: Tipo de fluido do play efetivo Purus da Bacia do Solimões.



Recursos Não Convencionais na Bacia

Estima-se para a Bacia do Solimões a ocorrência de gás de folhelho na Formação Jandiatuba (Figura 2.519 e Tabela 2. 231).
Em 2010 a HRT estimou um potencial líquido (não ajustado para riscos) de gás de folhelho, na Formação Jandiatuba da Bacia do
Solimões, entre 35 e 175 trilhões de pés cúbicos (HRT, 2010). A agência norte americana U.S. Energy Information Administration (EIA), em
2015, revisou a estimativa feita em 2013, e manteve o volume recuperável para os folhelhos devonianos da Formação Jandiatuba em 65 trilhões
de pés cúbicos de gás de folhelho, com estimativas de recurso in place da ordem de 323 trilhões de pés cúbicos de gás64 e 300 milhões de barris
de óleo de folhelho, considerando o risco exploratório. As estimativas de recurso in place são da ordem de e 7,1 bilhões de barris de óleo (EIA,
2015).

64

O relatório elaborado pelo Serviço Geológico Americano (USGS) em 2017, considera para esta bacia apenas o potencial para gás de folhelho (SCHENK et al., 2017). Neste
ciclo, o recurso óleo de folhelho não foi caracterizado.

450

Figura 2.519: Play de gás de folhelho na Bacia do Solimões.

Tabela 2. 231: Play de gás de folhelho na Bacia do Solimões

Depósito

Bacia

Solimões

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Jandiatuba

Unidade Cronoestratigráfica

Devoniano Médio - Superior

Litologia

folhelho

COT (%)

1-4 (méd. 2,2; máx 8.25)

Profundidade Média (m)

3.200

Espessura Máxima (m)

50

Área (km²)

269.327

Tecnologia para Produção

fraturamento hidráulico
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2.1.29 Bacia do Tacutu
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.520 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Tacutu e na Tabela 2.
232 suas principais características geológicas. A bacia efetiva se restringe a uma faixa NE-SW, na parte central da bacia. O principal
reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.521) e na seção geológica
(Figura 2.522).

Figura 2.520: Bacia Efetiva do Tacutu.

Tabela 2. 232: Informações Geológicas da Bacia do Tacutu
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

15.185

Área da Bacia Efetiva (km²)

5.040

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
? -?

Play Exploratório

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Rifte Tacutu

basaltos, folhelhos e arenitos Jurássico Superior-Cretáceo
Inferior- Formação Tacutu
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Figura 2.521: Carta Estratigráfica da Bacia do Tacutu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.522: Seção geológica da Bacia do Tacutu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).
Fonte: Adaptado de CPRM [19--a].
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.523 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros perfurados. Não há blocos
exploratórios sob concessão na bacia. A Tabela 2. 233 evidencia o baixo conhecimento geológico desta bacia.

Figura 2.523: Atividades de E&P na Bacia do Tacutu.
Tabela 2. 233: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Tacutu
terra

Situação Geográfica
Perfurados

2

1º Poço Pioneiro (ano)

1TU0001RR (1981)

Último Poço Pioneiro (ano)

1ST 0001RR (1982)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

3.978

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início
Produção

Acumulada

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para exploração
na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção noroeste da bacia há uma linha de transmissão de energia elétrica, com a previsão de
interligação desta com linhas de transmissão que chegam até Manaus (Figura 2.524).

Figura 2.524: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Tacutu: refinarias, terminais e linhas de transmissão.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.525 apresenta o mapa da bacia efetiva do Tacutu, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação de
chances de descobertas de hidrocarboneto. Toda a área efetiva apresenta pequenas chances de descobertas. A Tabela 2. 234 apresenta a
correspondência do play com superplay.
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Figura 2.525: Mapa da bacia efetiva do Tacutu com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 234: Play da Bacia do Tacutu
Nome do Play

Status Exploratório

Rifte Tacutu

Fronteira

Superplay
Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.29.1 Play Rifte Tacutu - basaltos, folhelhos e arenitos Jurássico Superior-Cretáceo Inferior
A Figura 2.526 apresenta o mapa do play efetivo Rifte Tacutu, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Toda a extensão do
play apresenta baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 235. A Figura 2.527 apresenta o
mapa da expectativa de fluido para o play Rifte Tacutu. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.526: Play efetivo Rifte Tacutu da Bacia do Tacutu.

Tabela 2. 235: Atributos do play Rifte Tacutu - Bacia do Tacutu

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Rifte Tacutu

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Manari e/ou Pirara

Unidade Cronoestratigráfica

Jurássico Superior

Migração

falhas do rifte

Unidade Litoestratigráfica

Formações Apoteri, Manari, Pirara e Tacutu

Unidade Cronoestratigráfica

Jurássico Inferior-Cretáceo Inferior

Profundidade Média (m)

1.350

Litologia / Contexto Deposicional

basalto, folhelho (fraturado) e arenito

Unidade Litoestratigráfica Selante

Formações Manari, Pirara e Tacutu

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico-Cretáceo

Tipo de Trapa

estratigráfica e estrutural

Litologia Selante

folhelho e evaporito
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Figura 2.527: Tipo de fluido do play efetivo Rifte Tacutu da Bacia do Tacutu.

458

2.1.30 Bacia de Tucano Central
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.528 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Tucano Central e na
Tabela 2. 236 suas principais características geológicas. A bacia efetiva ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar. Os principais
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.529) e na seção geológica
(Figura 2.530).

Figura 2.528: Bacia Efetiva de Tucano Central.

Tabela 2. 236: Informações Geológicas da Bacia de Tucano Central
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

13.712

Área da Bacia Efetiva (km²)

11.850

Maturidade Exploratória

Nova Fronteira

Sistema Petrolífero Principal

Candeias – Candeias (.)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Salvador

conglomerados de borda de bacia Berriasiano-Aptiano- Formação Salvador

2

Ilhas

arenitos flúvio-aluviais Hauteriviano-Barremiano- Formações Pojuca/Taquipe

3

Candeias

arenitos turbidíticos lacustres Berriasiano-Valanginiano- Formação Candeias

4

Brotas

arenitos flúvio-eólicos Permiano-Jurássico- Formação Sergi

459

Figura 2.529: Carta Estratigráfica da Bacia de Tucano Central com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.530: Seção geológica da Bacia de Tucano Central com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Raja Gabaglia e Milani (1990).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.531, apresenta-se a localização da escassa cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poucos poços pioneiros perfurados.
Não há blocos sob concessão. A Tabela 2. 237 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.531: Atividades de E&P na Bacia de Tucano Central.

Tabela 2. 237: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Tucano Central
terra

Situação Geográfica

Poços
Pioneiros

13

1º Poço Pioneiro (ano)

1MC0001BA (1949)

Último Poço Pioneiro (ano)

1FCC0001BA (1974)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.409

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

-

Campos

Descobertas

Produção

Perfurados

Acumulada

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento com importância relevante para exploração na bacia. Entretanto, a proximidade
com instalações existentes nas bacias Tucano Sul e Recôncavo pode ser vista como uma vantagem no desenvolvimento de projetos de E&P
nessa bacia (Figura 2.532 e Figura 2.533). A bacia é cortada de norte a sul por linhas de transmissão já instaladas.

Figura 2.532: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Central: refinarias, terminais e linhas de transmissão.

Figura 2.533: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Central: UPGNs e dutos.
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Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.534 apresenta o mapa da bacia efetiva de Tucano Central, segundo a abordagem de representação probabilística, com
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A área efetiva apresenta baixas chances de descobertas, com uma faixa norte-sul de
maior chance. A Tabela 2. 238 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.

Figura 2.534: Mapa da bacia efetiva de Tucano Central com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 238: Plays da Bacia de Tucano Central
Nome do Play

Status Exploratório

Salvador

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Superplay

Ilhas

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Candeias

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Brotas

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte
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2.1.30.1 Play Salvador - conglomerados de borda de bacia Berriasiano-Aptiano
A Figura 2.535 apresenta o mapa do play efetivo Salvador, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play é restrito à
borda leste da bacia e apresenta pequena chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 239. Neste
ciclo, uma revisão na qualidade do reservatório, em comparação com a Bacia do Recôncavo, indicou uma chance relativamente menor ao
play
A Figura 2.536 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Salvador. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.535: Play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Central.

Tabela 2. 239: Atributos do play Salvador - Bacia de Tucano Central
Play

Salvador

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Salvador

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Aptiano)

Profundidade Média (m)

4.000

Litologia / Contexto Deposicional

conglomerado / leque deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Barremiano)

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.536: Tipo de fluido do play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Central.

2.1.30.2 Play Ilhas - arenitos flúvio-aluviais Hauteriviano-Barremiano
A Figura 2.537 apresenta o mapa do play efetivo Ilhas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa a parte central
da bacia, com pequena chance de descoberta.

Figura 2.537: Play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Central.
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Os atributos referentes ao play Ilhas estão sumarizados na Tabela 2. 240.
Tabela 2. 240: Atributos do play Ilhas - Bacia de Tucano Central
Play

Ilhas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Candeias (Membro Gomo)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pojuca e Taquipe

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Barremiano)

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estratigráfica

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.538 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilhas. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta
de hidrocarboneto.

Figura 2.538: Tipo de fluido do play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Central.
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2.1.30.3 Play Candeias - arenitos turbidíticos lacustres Berriasiano-Valanginiano
A Figura 2.539 apresenta o mapa do play efetivo Candeias, com chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta baixas
chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 241.
A Figura 2.540 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Candeias. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.539: Play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Central.

Tabela 2. 241: Atributos do play Candeias - Bacia de Tucano Central
Candeias

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formações Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Profundidade Média (m)

3.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico - Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho
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Figura 2.540: Tipo de fluido do play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Central.

2.1.30.4 Play Brotas - arenitos flúvio-eólicos Permiano-Jurássico
A Figura 2.541 apresenta o mapa do play efetivo Brotas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa quase toda
a área da bacia, com baixas chances de descobertas. A porção leste do play é mais profunda e possui uma qualidade de reservatório inferior à
porção oeste apesar de estarem na mesma faixa de chance.

Figura 2.541: Play efetivo Brotas de Tucano Central.
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Os atributos referentes ao play Brotas estão sumarizados na Tabela 2. 242.
Tabela 2. 242: Atributos do play Brotas - Bacia de Tucano Central

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Brotas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto

Unidade Litoestratigráfica

Formações Afligidos, Aliança e Sergi

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Jurásico

Profundidade Média (m)

4.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico-Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.542 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.542: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Central.
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2.1.31 Bacia de Tucano Norte
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.543 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Tucano Norte e na Tabela
2. 243 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.544) e na seção geológica (Figura 2.545).

Figura 2.543: Bacia Efetiva de Tucano Norte.

Tabela 2. 243: Informações Geológicas da Bacia de Tucano Norte
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

8.438

Área da Bacia Efetiva (km²)

6.968

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Santa Brígida-Sergi (?)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Cretáceo Inferior

arenitos turbidíticos Neocomiano-Gálico - Grupo Ilhas

2

Brotas

arenitos flúvio-eólicos Neojurássico - Formação Sergi
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Figura 2.544: Carta Estratigráfica da Bacia de Tucano Norte com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.545: Seção geológica da Bacia de Tucano Norte com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Raja Gabaglia e Milani (1990).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.546, apresenta-se a localização da escassa cobertura dos levantamentos sísmicos e dos raros poços pioneiros. Não há
blocos exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 244 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros.

Figura 2.546: Atividades de E&P na Bacia de Tucano Norte.

Tabela 2. 244: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Tucano Norte
terra

Situação Geográfica
Perfurados

5

1º Poço Pioneiro (ano)

1PR0001BA (1950)

Último Poço Pioneiro (ano)

1MBR0001BA (1995)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.043

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

0

Petróleo

0

Gás Não-Associado

0

Petróleo e Gás

0

Em Avaliação

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Acumulada

1ª Descoberta Comercial (ano)

-

Última Descoberta Comercial (ano)

-

Ano de Início

Petróleo (MM bbl)

0

Gás Associado (MM m³)

0

Gás Não-Associado (MM m³)

0
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para exploração
na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção norte da bacia ocorrem linhas de transmissão de energia elétrica (Figura 2.547).

Figura 2.547: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Norte: refinarias, terminais e linhas de transmissão.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.548 apresenta o mapa da bacia efetiva de Tucano Norte, segundo a abordagem probabilística, com indicação de chance
de descoberta de hidrocarbonetos. A área central da bacia efetiva apresenta chances intermediárias de descobertas e as bordas, chances
relativamente menores. A Tabela 2. 245 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.548: Mapa da bacia efetiva de Tucano Norte com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 245: Plays da Bacia de Tucano Norte
Nome do Play

Status Exploratório

Cretáceo Inferior

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Superplay

Brotas

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

2.1.31.1 Play Cretáceo Inferior - arenitos turbidíticos Neocomiano-Gálico
A Figura 2.549 apresenta o mapa do play Cretáceo Inferior, com chance de descoberta de hidrocarboneto. O play apresenta pequena
chance de descoberta. Para essa versão, foi excluída a porção oeste da bacia com base no mapa de anomalias gravimétricas constante em
Gordon, Destro e Heilbron (2017), que indicam uma espessura pouco significativa de sedimentos. Os atributos referentes a esse play estão
sumarizados na Tabela 2. 246.
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Figura 2.549: Play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Tucano Norte.

Tabela 2. 246: Atributos do play Cretáceo Inferior - Bacia de Tucano Norte
Play

Cretáceo Inferior

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Santa Brígida (Membro Ingá); Formação Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano e Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Grupos Santo Amaro, Ilhas e Massacará

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Neocomiano-Gálico)

Profundidade Média (m)

3.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito e conglomerado / lacustre, fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Tipo de Trapa

estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.550 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cretáceo Inferior. A maior expectativa é de petróleo e gás
natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.
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Figura 2.550: Tipo de fluido do play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Tucano Norte.

2.1.31.2 Play Brotas - arenitos flúvio-eólicos NeoJurássico
A Figura 2.551 apresenta o mapa do play efetivo Brotas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Assim como o play
Cretáceo Inferior, este play possui pequena chance de descoberta.

Figura 2.551: Play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Norte.
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Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 247.
Tabela 2. 247: Atributos do play Brotas - Bacia de Tucano Norte

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Brotas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formações Santa Brígida (Membro Ingá) e Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano e Cretáceo Inferior (Berriasiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formações Tacaratu, Inajá, Curituba, Santa Brígida, Aliança e Sergi

Unidade Cronoestratigráfica

Siluriano-Permiano e Jurássico

Profundidade Média (m)

3.500

Litologia / Contexto Deposicional

arenito, conglomerado e calcário / fluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Jatobá, Brotas, Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Siluriano-Permiano e Jurássico-Cretáceo Inferior

Tipo de Trapa

Estrutural, estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.552 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.

Figura 2.552: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Norte.
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2.1.32 Bacia de Tucano Sul
 Síntese da Bacia
Apresenta-se na Figura 2.553 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Tucano Sul e na Tabela
2. 248 suas principais características geológicas. A bacia efetiva ocupa grande parte da área da bacia sedimentar. Os principais reservatórios de
cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.554) e na seção geológica (Figura 2.555).

Figura 2.553: Bacia Efetiva de Tucano Sul.

Tabela 2. 248: Informações Geológicas da Bacia de Tucano Sul
Situação Geográfica

terra

Área Sedimentar (km²)

7.401

Área da Bacia Efetiva (km²)

6.050

Maturidade Exploratória
Sistema Petrolífero Principal

Nova Fronteira
Candeias-Candeias (!)

Plays Exploratórios

Nome do Play

Principal Reservatório

1

Salvador

conglomerados de borda de bacia Berriasiano-Aptiano- Formação Salvador

2

Ilhas

arenitos flúvio-aluviais Hauteriviano-Barremiano- Formação Pojuca/Taquipe

3

Candeias

arenitos turbidíticos lacustres Berriasiano-Valanginiano- Formação Candeias

4

Brotas

arenitos flúvio-eólicos Permiano-Cretáceo Inferior (Neocomiano) - Formação Sergi
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Figura 2.554: Carta Estratigráfica da Bacia de Tucano Sul com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Petrobras (2007).

Figura 2.555: Seção geológica da Bacia de Tucano Sul com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).
Fonte: Adaptado de Raja Gabaglia e Milani (1990).
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Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia

Na Figura 2.556, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além dos campos em
produção, blocos exploratórios sob concessão e última descoberta comercial. A Tabela 2. 249 apresenta, resumidamente, informações sobre os
poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção acumulada.

Figura 2.556: Atividades de E&P na Bacia de Tucano Sul.

Tabela 2. 249: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Tucano Sul
terra

Situação Geográfica

104

1º Poço Pioneiro (ano)

1BI0001BA (1960)

Último Poço Pioneiro (ano)

1ALV12BA (2017)

Profundidade Máxima Perfurada (m)

5.667

Maior Lâmina D’água (m)

0

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%)

5

Petróleo

1

Gás Não-Associado

6

Petróleo e Gás

0

Poços
Pioneiros

Campos

Descobertas

Produção

Perfurados

Acumulada

Em Avaliação

1

1ª Descoberta Comercial (ano)

Quererá (1962)

Última Descoberta Comercial (ano)

Fazenda Santa Rosa (2006)

Ano de Início

1964
Petróleo (MM bbl)

0,47

Gás Associado (MM m³)

1,10

Gás Não-Associado (MM m³)

2.126,71
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Infraestrutura de Abastecimento da Bacia

Não há, atualmente, unidades de processamento (refinarias, terminais e UPGNs) na Bacia de Tucano Sul (Figura 2.557). A única
instalação de infraestrutura de abastecimento existente hoje na bacia é o gasoduto Quererá/Conceição que, em conexão com o gasoduto
Conceição/Panelas, leva o gás natural dos campos produtores da bacia até a UPGN Santiago (1,9 MMm3/dia), em Pojuca/BA (Figura 2.558).
Entretanto, a proximidade com as instalações de processo e dutoviárias existentes na Bacia do Recôncavo pode ser vista como uma vantagem
no desenvolvimento de projetos de E&P nesta bacia. A bacia é cortada de norte a sul por linhas de transmissão já instaladas.

Figura 2.557: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Sul: refinarias, terminais e linhas de transmissão.
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Figura 2.558: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Sul: UPGNs e dutos.



Análise da Bacia em Plays Exploratórios

A Figura 2.559 apresenta o mapa da bacia efetiva de Tucano Sul, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central da bacia apresenta maior chance de descoberta em relação ao
restante da bacia. A Tabela 2. 250 apresenta a correspondência dos plays com os superplays.
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Figura 2.559: Mapa da bacia efetiva de Tucano Sul com indicação das chances de descobertas.

Tabela 2. 250: Plays da Bacia de Tucano Sul
Nome do Play

Status Exploratório

Salvador

Fronteira

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Superplay

Ilhas

Imaturo

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Candeias

Estabelecido

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Brotas

Imaturo

Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

2.1.32.1 Play Salvador - conglomerados de borda Berriasiano-Aptiano
A Figura 2.560 apresenta o mapa do play Salvador, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play é restrito à borda leste
da bacia, com baixas chances de descobertas. Neste ciclo, uma revisão na qualidade do reservatório, em comparação com a Bacia do
Recôncavo, indicou uma chance relativamente menor ao play. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 251.
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Figura 2.560: Play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Sul.

Tabela 2. 251: Atributos do play Salvador - Bacia de Tucano Sul
Play

Salvador

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica
Carga

Reservatório

Trapa

Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Salvador

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Aptiano)

Profundidade Média (m)

4.000

Litologia / Contexto Deposicional

conglomerado / leque deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.561 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Salvador. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra
descoberta de hidrocarboneto.
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Figura 2.561: Tipo de fluido do play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Sul.

2.1.32.2 Play Ilhas - arenitos deltaicos-turbidíticos Hauteriviano-Barremiano
A Figura 2.562 apresenta o mapa do play Ilhas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se restringe à parte centronorte da bacia, com maiores chances de descobertas na parte central.

Figura 2.562: Play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Sul.
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Os atributos referentes ao play Ilhas estão sumarizados na Tabela 2. 252.

Tabela 2. 252: Atributos do play Ilhas - Bacia de Tucano Sul
Ilhas

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formações Pojuca e Taquipe

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Barremiano)

Profundidade Média (m)

2.000

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / aluvial, fluvial e deltaico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupo Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Tipo de Trapa

Estratigráfica, estrutural e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.563 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilhas. No ciclo anterior, a maior expectativa era de petróleo e gás
natural, no caso de ocorrer descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, esperava-se a ocorrência de petróleo leve. Após a análise estatística
de consistência, espera-se a ocorrência de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.

Figura 2.563: Tipo de fluido do play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Sul.

486

2.1.32.3 Play Candeias - arenitos turbidíticos lacustres Berriasiano-Valanginiano
A Figura 2.564 apresenta o mapa do play Candeias, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa uma faixa
norte-sul na bacia e apresenta as maiores chances de descobertas da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2.
253.

Figura 2.564: Play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Sul.

Tabela 2. 253: Atributos do play Candeias - Bacia de Tucano Sul
Candeias

Play
Situação Geográfica
Carga

Reservatório

Trapa

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Barriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto, migração por pequenas distâncias

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Profundidade Média (m)

2.700

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / turbidito lacustre

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Tipo de Trapa

estratigráfica e mista

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.565 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Candeias. No ciclo anterior, a maior expectativa era de petróleo e
gás natural, no caso de ocorrer descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, esperava-se a ocorrência de petróleo leve. Após análise estatística
de consistência, espera-se a ocorrência de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.
487

Figura 2.565: Tipo de fluido do play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Sul.

2.1.32.4 Play Brotas - arenitos flúvio-eólicos Permiano-Cretáceo Inferior (Neocomiano)
A Figura 2.566 apresenta o mapa do play Brotas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. A parte central e sul apresentam
maiores chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 254.

Figura 2.566: Play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Sul.
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Tabela 2. 254: Atributos do play Brotas - Bacia de Tucano Sul

Carga

Reservatório

Trapa

Play

Brotas

Situação Geográfica

terra

Unidade Litoestratigráfica

Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá)

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior (Berriasiano-Valanginiano)

Migração

contato direto e/ou migração lateral

Unidade Litoestratigráfica

Formações Afligidos, Aliança, Sergi e Água Grande

Unidade Cronoestratigráfica

Permiano-Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Profundidade Média (m)

3.200

Litologia / Contexto Deposicional

arenito / fluvial, aluvial e eólico

Unidade Litoestratigráfica Selante

Grupos Brotas, Santo Amaro e Ilhas

Unidade Cronoestratigráfica Selante

Jurássico-Cretáceo Inferior (Neocomiano)

Tipo de Trapa

estrutural

Litologia Selante

folhelho

A Figura 2.567 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural na maior
parte da bacia e de gás natural na borda leste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve
em todo o play.

Figura 2.567: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Sul.
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2.2 Síntese dos Plays das Bacias Sedimentares
Todos os plays resultantes da análise das bacias apresentada no item anterior são sintetizados a seguir. Para o recurso convencional de
óleo e gás, os plays efetivos são unidos por analogia geológica em superplays; para o recurso não convencional, os plays são unidos conforme
o tipo de recurso.

2.2.1

Superplays

As análises exploratórias regionais em nível de bacia consideram plays exploratórios como modelos de acumulação de hidrocarbonetos,
que contemplam desde a geração e migração do hidrocarboneto até seu trapeamento, como apresentado nos itens anteriores. Ao estender o
conceito de play exploratório definido para uma bacia para um conjunto de bacias, utiliza-se o conceito de superplay.
Superplay é definido como um conjunto de plays localizados em diferentes bacias e geologicamente análogos entre si com relação à
idade dos reservatórios e ao contexto de evolução geológica das bacias65. Neste estudo, foram considerados os mesmos seis superplays dos
dois últimos ciclos (EPE, 2015; 2017): três superplays (1, 2 e 3) estão relacionados com a evolução da margem continental brasileira (tanto
distensiva como transformante); e três outros superplays (4, 5 e 6) estão relacionados com a evolução das bacias do interior brasileiro.
Os nomes dos superplays indicam na primeira parte, o posicionamento geocronológico dos reservatórios que caracterizam os plays e,
na segunda, o contexto do ambiente deposicional e/ou tectônico de evolução da bacia que melhor caracteriza o modelo de acumulação dos
plays.
A seguir, descreve-se cada um dos superplays:

65 Analogias

geológicas entre as bacias sedimentares brasileiras, do ponto de vista evolutivo (genético), tem sido alvo de vários estudos há décadas, entre os quais se destaca
o trabalho de Milani et al. (2007). O assunto da similaridade entre bacias (e entre partes delas) e a relação com a distribuição das acumulações de petróleo despertou há anos
interesse na indústria internacional do petróleo (BOIS, 1975; KLEMME, 1983). De fato, o assunto não está esgotado e em novos ciclos de estudos do Zoneamento será
necessário, desde o início, revisar as classificações envolvendo o conceito de superplays.

490



Superplay 1: Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto

Neste superplay estão incluídos reservatórios turbidíticos e carbonáticos formados em ambiente marinho aberto, desde o Cretáceo
Superior até o Neógeno. Está presente em todas as bacias da costa brasileira (Figura 2.568).

Figura 2.568: Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto.
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Superplay 2: Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso

Este superplay envolve reservatórios clásticos e carbonáticos do Cretáceo Inferior, formados em ambiente transicional ou marinho
raso. Ocorre nas bacias marítimas desde a Bacia de Santos até a Bacia de Barreirinhas e também nas porções terrestres das bacias de
Barreirinhas, Potiguar, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo, além das bacias terrestres do Parnaíba, São Luís e Bragança-Vizeu (Figura 2.569).

Figura 2.569: Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso.
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Superplay 3: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte

Este superplay engloba plays cujos fatores geológicos estão diretamente relacionados com a fase rifte (pré, sin e pós) da evolução das
bacias da margem continental brasileira. Os reservatórios ocorrem desde o Pré-Cambriano até Cretáceo Inferior, formados em ambiente
continental e incluem acumulações no embasamento fraturado. O Superplay 3 ocorre em toda a margem equatorial brasileira, e na margem
leste nas bacias de SEAL, Jacuípe e Pelotas.
O Superplay 3 ocorre ainda nas bacias terrestres de Acre-Madre de Dios, Tacutu, Marajó, Bragança-Vizeu, Rio do Peixe, Jatobá, nas
bacias de Tucano Central, Norte e Sul e na Bacia do Recôncavo (Figura 2.570).

Figura 2.570: Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte.
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Superplay 3/Pré-Sal: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito

Estão inclusas neste superplay as grandes acumulações em reservatórios do pré-sal nas bacias de Santos e Campos, que motivaram o
estabelecimento da “área do Pré-Sal” no Novo Marco Regulatório – Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010). A “área do
Pré-Sal” é considerada estratégica para o país e, portanto, com regime especial (partilha de produção) para o desenvolvimento das atividades
de E&P. Numa tentativa de especificar o subconjunto desse superplay de modo mais aderente a essas relevantes acumulações, define-se o
Superplay 3/Pré-Sal, a partir de um dos principais atributos que especificam esse profícuo modelo de acumulação que é a presença de rochas
evaporíticas aptianas como selantes, na caracterização do fator trapa dos plays. A Figura 2.571 mostra a possível extensão dessa especificação,
conforme o presente estudo, que abrange áreas desde a Bacia de Santos até SEAL.

Figura 2.571: Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito, com indicação do limite do Marco Regulatório
do Pré-Sal.
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Superplay 4: Paleozoico - Sinéclise

Este superplay envolve os plays com reservatórios do Paleozoico nas bacias interiores brasileiras de Solimões, Amazonas, Parnaíba,
Paraná (Figura 2.572).

Figura 2.572: Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise.
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Superplay 5: Proterozoico - Sinéclise

Este superplay é restrito aos reservatórios do Proterozoico das bacias do São Francisco, dos Parecis, Solimões e Amazonas. Inclui-se
neste superplay, o play Cruzeiro do Sul da Bacia Acre-Madre Dios. (Figura 2.573).



Superplay 6: Cretáceo Superior - Orogenia Andina

Este superplay é restrito à Bacia do Acre-Madre de Dios, bacia brasileira com as mais fortes evidências geológicas do processo de
orogenia que originou a Cordilheira dos Andes (Figura 2.573).

Figura 2.573: Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise e Superplay 6 - Cretáceo Superior - Orogenia Andina.
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2.2.2 Plays de Recursos Não Convencionais
O estudo ZNMT indica nesse ciclo a possível ocorrência de sete tipos de recursos não convencionais distribuídos em 14 bacias brasileiras:
quatro de gás e três de óleo (Figura 2. 574).

Figura 2. 574: Plays de recursos não convencionais no Brasil.

A seguir são apresentados os mapas preliminares dos possíveis plays não convencionais brasileiros, conforme o tipo de recurso.
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Betume (Areias Betuminosas ou Betuminous Sands ou Oil Sands ou Tar Sands)

A ocorrência de arenitos betuminosos é restrita à Bacia do Paraná, como apresentado na Figura 2. 575.

Figura 2. 575: Play não convencional - Betume
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Óleo de Folhelho (Shale Oil)

O recurso óleo de folhelho é indicado nas bacias do Paraná, Parnaíba, São Luís, Sergipe, Alagoas e Taubaté (Figura 2. 576). Neste
ciclo foi retirada a área à norte da Bacia do Paraná, em virtude de se considerar que este tipo de recurso tem pouco potencial na região.

Figura 2. 576: Play não convencional - Óleo de Folhelho.
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Óleo em Formação Fechada (Tight Oil Formations)

O óleo em formação fechada ocorre nas bacias do Parnaíba, Recôncavo e porção terrestre da Bacia Potiguar (Figura 2. 577).

Figura 2. 577: Play não convencional - Óleo em Formação Fechada.
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Gás de Folhelho (Shale Gas)

A Figura 2. 578 indica a ocorrência de gás de folhelho nas bacias do Solimões, Amazonas, Parnaíba, Paraná e Recôncavo. No item
2.1.22, Bacia do Recôncavo, é apresentada em detalhe a ocorrência da geradora nesta bacia e a área de maior potencial para este recurso na
Figura 2.384.

Figura 2. 578: Play não convencional - Gás de Folhelho.
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Gás em Formação Fechada (Tight Gas Formations)

No ciclo anterior do estudo, a ocorrência de gás em formação fechada foi indicada nas bacias do São Francisco, Recôncavo e porção
terrestre da Bacia Potiguar. Na revisão para o ciclo atual, informações do poço estratigráfico recentemente perfurado na Bacia dos Parecis,
dentre outros dados, indicam a ocorrência de reservatório fechado com possibilidade de armazenar gás (Figura 2. 579). Essa consideração
merece estudos mais aprofundados, mas não foi descartada nesse ciclo.

Figura 2. 579: Play não convencional - Gás em Formação Fechada.
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Hidratos de Metano (Gas Hydrate)

A ocorrência de hidratos de metano é restrita às bacias da Foz do Amazonas e Pelotas (Figura 2. 580).

Figura 2. 580: Play não convencional - Hidratos de Metano.
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Metano de Carvão (Coalbed Methane)

A Figura 2. 581 apresenta a ocorrência de metano de carvão, restrita à borda leste da Bacia do Paraná.

Figura 2. 581: Play não convencional - Metano de Carvão.
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3 MAPAS DE IMPORTÂNCIA DAS BACIAS
Este capítulo registra os resultados da aplicação da metodologia do Zoneamento na perspectiva econômica, como definido no Capítulo 1.
São apresentados mapas em escala nacional, com ênfase nos argumentos de Importância Petrolífera de Área (IPA), parciais e combinados, além
de mapas das bacias efetivas brasileiras, segmentadas conforme avaliações de chances de descobertas, em escala regional, e com expectativa de
fluidos predominantes.

3.1 Bacias Efetivas Brasileiras
A Figura 3. 1: mostra o mapa consolidado das bacias sedimentares brasileiras analisadas em plays nesse estudo e apresentadas,
detalhadamente, no Capítulo 2, como bacias efetivas, na abordagem de representação probabilística. O mapa é resultante de geoprocessamento
que considera a superposição das áreas efetivas dos plays exploratórios e as chances regionais dos subplays que os compõem.
Neste mapa, nota-se que as áreas com maiores chances de descoberta de hidrocarbonetos, em escala regional, estão nas bacias de Santos,
Campos, Espírito Santo (terra e mar), Camamu-Almada (terra e mar), Sergipe, Alagoas, SEAL, Potiguar (terra e mar), Ceará, Barreirinhas (terra),
Solimões, Amazonas, Parnaíba, Tucano Sul e Recôncavo. Sem entrar no mérito dos volumes descobertos, em todas essas bacias há acumulações
de petróleo ou gás natural.
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Figura 3. 1: Bacias efetivas brasileiras (representação probabilística).
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3.2 Expectativa de Fluidos Predominantes nas Bacias Brasileiras
A Figura 3. 2 apresenta os resultados da combinação das expectativas de fluido em nível de plays, apresentadas no Capítulo 2 para cada
bacia efetiva brasileira, obtidos conforme abordado no Capítulo 1, em termos de expectativa de fluido predominante. Este mapa expressa a
propensão para a existência de acumulações de petróleo e/ou gás não associado em nível de bacia.

Figura 3. 2: Expectativa de fluidos predominantes.

Nota-se maior propensão para acumulações de gás não associado nas seguintes bacias sedimentares terrestres: Acre, Solimões, Amazonas,
Parecis, Parnaíba, São Francisco e Paraná. De forma restrita, na margem leste tem-se a propensão para gás não associado na região offshore da
Bacia do Espírito Santo-Mucuri e na porção distal da Bacia de Santos, fora da abrangência da muralha de sal. Nas bacias da margem continental
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leste, enquanto há um predomínio das expectativas de petróleo nas porções proximais das bacias entre Santos e Camamu-Almada, nas regiões
mais distais, assim como para as bacias de Jacuípe, SEAL e Pernambuco-Paraíba, a expectativa predominante é de petróleo e gás. Nas bacias da
margem equatorial predominam as expectativas para acumulações de petróleo e gás, secundariamente, para petróleo e restritamente para gás não
associado na porção central da Bacia da Foz do Amazonas.

3.3 Importância Petrolífera das Áreas do Território Brasileiro
Neste item apresentam-se os mapas resultantes da aplicação da abordagem metodológica descrita no Capítulo 1, conforme a perspectiva
econômica. Representa-se em mapas de Importância Petrolífera de Área (IPA), seis argumentos que expressam diversos interesses do setor de
petróleo e gás natural, principalmente para a atividade de E&P:
1) Intensidade Explotatória;
2) Atividade Exploratória;
3) Prospectividade;
4) Evidência Direta de Hidrocarbonetos;
5) Necessidade de Conhecimento; e,
6) Infraestrutura de Abastecimento.

A combinação desses mapas resulta no mapa de Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total), constituindo-se o mapa síntese do
estudo do Zoneamento.

508

3.3.1

Intensidade Explotatória

A Figura 3. 3 apresenta o mapa do argumento Intensidade Explotatória, que expressa a importância de áreas sedimentares em relação à
sua proximidade com áreas de recursos descobertos de petróleo ou gás natural e considera os volumes destes recursos. Quanto menor a distância
de todo e qualquer ponto de uma bacia sedimentar a uma área (em avaliação1 ou campo) com recurso descoberto, maior sua importância.

Figura 3. 3: Argumento: Intensidade Explotatória.

1

Para efeito desse mapa, no caso de recursos contingentes, foram consideradas exclusivamente as áreas submetidas pelas empresas à (plano de) avaliação junto à ANP.

509

As áreas de maior importância neste argumento estão nas bacias de Santos e Campos. A Bacia de Santos tornou-se, nos últimos anos, a
principal produtora de petróleo e gás natural do país superando a predominância, até então histórica, da bacia vizinha ao norte. A Bacia de Campos
apresenta uma importância ainda elevada em virtude dos campos existentes e descobertas em avaliação com expectativa de grandes reservas na
região do Pré-Sal; nota-se, contudo, uma queda da importância com relação ao Ciclo 2015-2017 relacionada, principalmente, à devolução de áreas
para a União. Também se observa uma redução de importância na Bacia de Jequitinhonha, relacionada à devolução, em agosto de 2017, de duas
áreas em avaliação, que ficaram suspensas por anos em virtude de dificuldade para obtenção de licença ambiental. As demais bacias produtoras
brasileiras, mesmo com elevado número de campos como, por exemplo, as bacias do Recôncavo e Potiguar terra, possuem menor expressão
volumétrica no cômputo nacional, por isso apresentam menor importância neste argumento.

3.3.2

Atividade Exploratória

A Figura 3. 4 mostra o mapa do argumento da Atividade Exploratória. Este mapa expressa a atratividade operacional e geológica que se
costuma atribuir a áreas próximas a blocos exploratórios sob contratos com a União. Quanto menor a distância de todo e qualquer ponto de uma
bacia a um bloco exploratório, maior sua importância.
Nota-se que a maior parte da área sedimentar brasileira, principalmente marítima, aparece com alguma importância, dada a distribuição
(e proximidade) de blocos ativos, em maior ou menor número, nas diversas bacias.
Em relação ao ciclo passado, notam-se aumentos da atividade exploratória nas bacias de Santos, Campos, Espírito Santo-Mucuri, SEAL
e Potiguar relacionados aos arremates de blocos na 14ª e 15ª Rodadas de Licitações. Para as duas primeiras bacias contribuíram ainda os resultados
dos certames do regime de partilha realizados ao longo de 2017 (2ª e 3ª Rodadas de Partilha) e 2018 (4ª e 5ª Rodadas de Partilha). Por outro lado,
as bacias de Tucano Sul, São Francisco e Foz do Amazonas destacam-se entre aquelas com queda da atividade relacionada à devolução de blocos,
considerando a data de referência do estudo (30/04/2019).
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Figura 3. 4: Argumento: Atividade Exploratória.
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3.3.3

Prospectividade

A Figura 3. 5 mostra o mapa do argumento da Prospectividade, o qual expressa a potencialidade das bacias efetivas para a descoberta de
novas acumulações de hidrocarbonetos, através da combinação entre a chance de sucesso exploratório (avaliação de probabilidade condicional de
sucesso (PCS) de poços pioneiros) e a potencialidade volumétrica de uma área. Assim, conforme este argumento, quanto maior a prospectividade
de uma área, maior a chance de sucesso nas perfurações, menor o risco e, portanto, maior a importância.

Figura 3. 5: Argumento: Prospectividade.
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De maneira geral, as maiores prospectividades associam-se às bacias produtoras, com vários campos e descobertas já realizadas, onde os
riscos geológicos tanto em escala regional como local (em nível de prospectos) são relativamente menores. As áreas com maiores prospectividades
estão nas bacias de Santos, Campos, Potiguar, SEAL, Sergipe, Alagoas, Recôncavo e Solimões. Além destas, outras bacias como Ceará, CamamuAlmada, Espírito Santo-Mucuri e Parnaíba possuem prospectividade relativamente alta. Níveis de importância intermediária, no mar, estão nas
bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Pernambuco-Paraíba, Jequitinhonha, Cumuruxatiba e Pelotas (na região do Cone do
Rio Grande); e em terra, nas bacias do Amazonas, São Francisco (parte sul), Acre-Madre de Dios (porção oeste), Paraná, e Tucano Sul e Central.

3.3.4

Evidência Direta de Hidrocarbonetos

A Figura 3. 6 mostra o mapa do argumento de Evidência Direta de Hidrocarbonetos, que expressa a maior favorabilidade geológica2 de
áreas mais próximas às localizações de indícios ou confirmações da presença de hidrocarbonetos conterem acumulações. A evidência direta de
hidrocarboneto provém de poços perfurados, exsudações (seeps), ou de resultados positivos de análise geoquímica de superfície. Quanto mais
próxima estiver uma área sedimentar de uma evidência, maior a importância dessa área para este argumento.
Com base nas informações utilizadas neste estudo, a maior parte da extensão sedimentar brasileira possui evidências de geração e migração
de hidrocarbonetos, o que não implica, necessariamente, na existência de acumulações comerciais. De uma maneira geral, as bacias apresentam
elevado grau de importância, conforme a evidência de hidrocarbonetos. Contudo, há pouca importância em partes expressivas das bacias de
Pelotas, Cumuruxatiba, Jequitinhonha, Camamu-Almada (mar), Jacuípe, Pernambuco-Paraíba, além de Acre-Madre de Dios, Rio do Peixe e
Parecis; e nenhuma importância, neste estudo, nas bacias de Bragança-Vizeu, Marajó, Tacutu, Tucano Norte e Jatobá, bem como em Alto Tapajós,
Araripe, Bananal, Lençóis, Irecê, Pantanal e Taubaté.

2

Evidências de hidrocarbonetos favorecem a identificação e caracterização de sistemas petrolíferos.
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Figura 3. 6: Argumento: Evidência Direta de Hidrocarbonetos.
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3.3.5

Necessidade de Conhecimento

A Figura 3. 7 mostra o mapa do argumento da Necessidade de Conhecimento, resultado da integração de dois tipos de avaliação, conforme
tratado no Capítulo 1. Tal mapa representa tanto a incerteza sobre o comportamento regional de fatores geológicos nas bacias efetivas quanto à
disponibilidade de dados geológicos e geofísicos das bacias sedimentares brasileiras3.

Figura 3. 7: Argumento: Necessidade de Conhecimento

3

A incerteza em nível dos plays analisados indica a necessidade de aquisição, processamento e interpretação de dados exploratórios em nível regional, de bacia, sistema petrolífero,
de play ou subplay. Considera-se a disponibilidade de dados a partir da quantidade de levantamentos geofísicos realizados e de poços exploratórios perfurados.
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Nota-se que as áreas de maior importância, nesse argumento, encontram-se nas bacias interiores e em águas ultraprofundas das bacias da
margem continental brasileira, que correspondem em grande parte, às bacias classificadas como de Novas Fronteiras. Por outro lado, as áreas com
menor necessidade de conhecimento correspondem às bacias classificadas como Maduras (Recôncavo e outras terrestres produtoras em avançado
estágio de exploração como Potiguar, Sergipe e Alagoas terra) e de Elevado Potencial (Santos, Campos e Espírito Santo-Mucuri mar). É importante
salientar que a diferença do resultado entre o presente ciclo e o Ciclo 2015-2017 deve-se, sobretudo, à mudança metodológica implementada para
a elaboração do subargumento da disponibilidade de dados oriundo de análise da ANP (ANP, 2019i), que em linhas simples forneceu um mapa
mais preciso sobre a disponibilidade de dados geológicos e geofísicos das bacias sedimentares brasileiras.

3.3.6

Infraestrutura de Abastecimento

A Figura 3. 8 mostra o mapa do argumento de Infraestrutura de Abastecimento que expressa a importância, operacional e econômica,
atribuída, neste estudo, às áreas mais próximas de dutos ou instalações do segmento de downstream. Considera inclusive os que estão em fase de
planejamento (estudo ou projeto) e em construção4. Assim como a versão anterior, incorporou-se a importância da proximidade de linhas de
transmissão elétrica, na malha de infraestrutura, em razão da possibilidade de aproveitamento de reservas de gás natural.
Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, parte da importância conforme esse argumento deve-se à influência de gasodutos ainda em
estudo e, portanto, poderão ou não ser de fato instalados5.

4

Devido à data de referência para elaboração dos mapas do relatório, não foram consideradas as sugestões apresentadas no Plano Indicativo de Gasodutos (PIG), lançado pela
EPE, em outubro de 2019. O PIG encontra-se disponível em: http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-415/PIG%20%20Plano%20Indicativo%20de%20Gasodutos%20de%20Transporte_EPE2019.pdf.
5

Gasodutos considerados em fase de planejamento, neste ciclo, não são necessariamente os mesmos abordados nos estudos do PEMAT, em elaboração no âmbito do MME.
Alguns desses gasodutos já possuíam autorização de construção e outros estavam em fase de licenciamento ambiental quando da promulgação da Lei nº 11.909, de 4 de março de
2009, a “Lei do Gás” (BRASIL, 2009).
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Figura 3. 8: Argumento: Infraestrutura de Abastecimento
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3.3.7 IPA Total
A Figura 3. 9 mostra o mapa de IPA Total, com a síntese da importância de áreas para o setor de petróleo e gás natural. Neste estudo, tal
mapa é função dos seguintes argumentos, abordados nos itens anteriores deste capítulo, e pesos atribuídos a partir de discussões no âmbito do
MME: Intensidade Explotatória (35%), Atividade Exploratória (20%), Prospectividade (20%), Evidência Direta de Hidrocarboneto (15%),
Necessidade de Conhecimento (5%) e Infraestrutura de Abastecimento (5%).

Figura 3. 9: IPA Total.
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Este mapa-síntese expressa a diversidade das importâncias avaliadas neste estudo das bacias sedimentares brasileiras, condicionado pelas
incertezas e preferências envolvidas na elaboração e na combinação dos mapas componentes, além da inerente heterogeneidade na distribuição
natural de recursos petrolíferos na superfície da Terra. Portanto, a temporariedade é uma característica que acompanha este mapa e, assim, em
futuros ciclos deste estudo, áreas poderão ter importâncias petrolíferas aumentadas ou diminuídas. A Bacia de Santos, por exemplo, teve sua
importância ainda mais aumentada nas suas porções sul e central em razão de blocos exploratórios arrematados na 14ª Rodada de Concessões e
nas 4ª e 5ª Rodadas de Partilha da Produção, blocos esses que não foram considerados na elaboração IPA Atividades Exploratórias, e
consequentemente também não o foram no IPA Total, no ciclo anterior. Portanto, neste ciclo, as áreas mais importantes para o setor de petróleo e
gás natural, encontram-se nas bacias de Santos, Campos, Espírito Santo-Mucuri, Camamu-Almada, Recôncavo, Tucano Sul, SEAL, Sergipe,
Alagoas, Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão, Solimões, Amazonas, Parnaíba e parte sul da Bacia do São Francisco. Encontram-se
também áreas de importância moderada, principalmente ao norte da Bacia do Acre-Madre de Dios e nas bacias do Paraná, Pelotas, Cumuruxatiba,
Jequitinhonha, Jacuípe, Pernambuco-Paraíba e Foz do Amazonas.
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4. BACIAS SEDIMENTARES NO CONTEXTO DAS RODADAS DE LICITAÇÃO
O setor de petróleo e gás natural do Brasil está passando por uma fase de grande transformação. Entre 2009 e 2012 não foram
realizadas ofertas de áreas para exploração, em parte devido à necessidade de se discutir um novo modelo regulatório para a área do Pré-sal.
Com a queda do preço internacional do petróleo houve significativa diminuição da atividade exploratória no País e, consequentemente,
redução no número de descobertas declaradas nos últimos anos. Em 2013 ocorreu a oferta da área de Libra, primeira no regime de Partilha
de Produção e outras 3 rodadas de concessão e duas de acumulações marginais, até a definição da nova Política de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural do País, através da Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) nº 17, de 8 de junho de 2017
(BRASIL, 2017a) (Figura 4. 1).
Com a definição da nova Política de E&P do País, foram definidos pelo CNPE calendários de rodadas de licitação. Assim, visando a
recolocação do país através do incentivo à indústria de petróleo e gás natural nacional, com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor,
uma série de resoluções entre 20171 (nº 21 e nº 22, de 09 de novembro de 2017) e 2018 (n° 10, de 05 de junho de 2018; nº 17, n° 18 e n° 19, de
17 de dezembro de 2018) estabeleceram um calendário bastante robusto de rodadas de licitação de áreas para exploração de petróleo e gás
natural (Figura 4.2, Figura 4.2 - I e Figura 4.2 - II):
- 3 rodadas em 2018 (15ª Rodada de Licitações, com blocos no regime de Concessão, 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção, com
áreas do Pré-sal);
- 2 rodadas em 2019 (16ª Rodada de Licitações, com blocos no regime de Concessão e 6ª Rodada de Partilha de Produção, com áreas
do Pré-sal), além da rodada de oferta do Excedente da Cessão Onerosa2;
- 2 rodadas em 2020 (17ª Rodada de Licitações, com blocos no regime de Concessão e 7ª Rodada de Partilha de Produção, com áreas
do Pré-sal);
- 2 rodadas em 2021 (18ª Rodada de Licitações, com blocos no regime de Concessão e 8ª Rodada de Partilha de Produção, com áreas
do Pré-sal).

Figura 4. 1: Histórico de rodadas de licitação e seu percentual de arremate de áreas ofertadas e rodadas previstas.

1

Desconsideradas aqui as resoluções CNPE n° 02, de 02 de fevereiro de 2017, n° 06 e n° 09, de 11 de abril de 2017, que autorizaram, respectivamente, a realização da 2ª
Rodada de Partilha de Produção, 14ª Rodada de Licitações e 3ª Rodada de Partilha de Produção, todas já abordadas no ciclo 2015-2017.
2

As três rodadas foram agendadas para o quarto trimestre de 2019, data próxima ou posterior ao fechamento do presente relatório.
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A partir de 2019, outras iniciativas governamentais começaram a serem definidas, com vista a dar continuidade ao desenvolvimento do
setor no país:
Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE 2020) – Lançada em
22 de agosto de 2019, como o objetivo de desenvolver e implantar uma Política Nacional que fortaleça a atividade de E&P de petróleo e gás
natural em áreas terrestres no Brasil, visando uma indústria de E&P terrestre forte, competitiva, com produção crescente, pluralidade de
operadores e diversidade de fornecedores de bens e serviços. Essa iniciativa vem para dar continuidade às iniciativas do MME (2017-2019) em
relação ao setor onshore e em atendimento à Resolução CNPE nº 16, de 24 de junho de 2019 (BRASIL, 2019c), que estabelece diretrizes sobre
o Novo Mercado de Gás, em especial a elaboração de subsídios técnicos para fomentar a exploração e produção de gás natural em terra (MME,
2019).
Novo Mercado de Gás – Definida pela Resolução CNPE nº 16, de 24 de junho de 2019 (BRASIL, 2019c), é uma iniciativa constituída
com o intuito de analisar todos os elos da cadeia de gás natural no Brasil em busca de possíveis aprimoramentos legais e infralegais que
promovam um mercado mais aberto, com maior liquidez e número de agentes. Conta ainda com o estabelecimento do Comitê de Monitoramento
da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN) - por meio da Portaria MME nº 338, de 28 de agosto de 2019 (BRASIL, 2019a) - que terá
como objetivo acompanhar a evolução do setor no Brasil, além de preparar relatórios trimestrais indicando os aprimoramentos alcançados em
cada período, bem como o andamento das ações que fazem parte da iniciativa.
Abastece Brasil – A iniciativa visa o desenvolvimento do mercado de combustíveis e a garantia do abastecimento. Tem como objetivo
principal a promoção da concorrência no setor, atuando na diversificação de atores, na atração de investimentos em refino e logística, no fim da
diferenciação dos preços de GLP e no combate à sonegação e à adulteração de combustíveis. Além disso, o CNPE publicou a Resolução n°
12, de 04 de junho 2019 (BRASIL, 2019b), que estabelece as diretrizes para a promoção da livre concorrência no abastecimento de
combustíveis no país, recomendando a deliberação e estudos sobre os diversos aspectos associados: à comercialização de combustíveis, à
articulação com instituições públicas com vistas ao combate à sonegação e à adulteração de combustíveis, aos modelos de negócios e arranjos
societários e às questões tributárias visando a harmonização dos tributos incidentes sobre os combustíveis.
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Figura 4.2: Mapa indicativo das áreas previstas para licitação entre 2018 e 2021, as bacias efetivas (ZNMT - Ciclo 2017-2019), e contratos de E&P (blocos de
exploração e campos) em vigor em abril de 2019.
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Figura 4.2 - I: Detalhes (A – D) das áreas previstas para licitação entre 2018 e 2021 nas bacias de Campos, Santos, Camamu-Almada, Jacuípe SEAL e
Pernambuco-Paraíba, considerando as bacias efetivas (ZNMT - Ciclo 2017-2019), e os contratos de E&P (blocos de exploração e campos) em vigor em abril de
2019.

523

Figura 4.2 - II: Detalhes (E - F) das áreas previstas para licitação entre 2018 e 2021 nas bacias Potiguar e Ceará, considerando as bacias efetivas (ZNMT - Ciclo
2017-2019), e os contratos de E&P (blocos de exploração e campos) em vigor em abril de 2019.

Uma vez que a divulgação antecipada do calendário de rodadas de licitação permite o planejamento financeiro de longo prazo das
empresas interessadas em explorar e produzir nas bacias sedimentares brasileiras, espera-se que as próximas rodadas estabeleçam um novo
patamar na indústria brasileira de petróleo e gás natural. Apenas com os resultados das rodadas realizadas em 2018 foram arrecadados mais
de R$ 17 bilhões em bônus de assinatura e as estimativas de investimentos apenas na fase de exploração das áreas ofertadas pelo regime de
partilha ultrapassam R$ 1,5 bilhão (ANP, 2018h). Para a 16ª Rodada, o bônus mínimo de assinatura pode ultrapassar R$ 3 bilhões, ao passo
que na 6ª Rodada de Partilha o mesmo está estimado em mais de R$ 7 bilhões (MACIEL, 2018). A previsão de investimento mínimo na fase
de exploração para as rodadas de 2019 alcança R$ 2 bilhões (ANP, 2019a). Dentre os resultados estimados para as rodadas programadas
para o período 2017-2019 estão o aporte de mais de US$ 126 bilhões de investimentos e US$ 100 bilhões de royalties, além da geração de
novos postos de trabalho, seja pela perfuração de novos poços marítimos (mais de 300), pela realização de novas investigações geofísicas
(mais de 1.100 km de linhas sísmicas e 20 sondas trabalhando offshore), pela entrada em operação de mais de uma dezena de unidades de
produção ou pela construção de 600 km de gasodutos de transferência e escoamento (ANP, 2017l; 2018h).

4.1 Rodadas de Licitação Realizadas no Período 2017-2019
A EPE analisou o resultado das rodadas de licitações da ANP (15ª e 16ª Rodadas de Licitações, 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de
Produção) que foram realizadas no período de elaboração do Ciclo 2017-2019 do estudo ZNMT, em função dos mapas de Bacia Efetiva
Probabilística e dos IPA Prospectividade, Necessidade de Conhecimento e Total:
•Bacia Efetiva Probabilística - é a parte da bacia sedimentar com chances para a existência de acumulações de petróleo ou de gás
natural, na qual é evidenciada a diversidade de expectativas quanto à existência de acumulações. É segmentada conforme a superposição dos
plays e subplays que a compõem, sendo que para cada segmento é atribuída uma chance em nível de bacia, admitindo-se a independência
geológica entre os plays.
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•IPA Prospectividade - refere-se ao potencial petrolífero das áreas de uma bacia sedimentar, considerando o risco exploratório na
perfuração de poços pioneiros (quanto maior o risco, menor a importância da área) e a dimensão volumétrica dos recursos não descobertos
(potencial) de petróleo e gás natural e cada bacia sedimentar (quanto maior a medida volumétrica do potencial petrolífero em uma bacia,
maior a sua importância).
•IPA Necessidade de Conhecimento – indica o grau de incerteza na avaliação dos fatores geológicos regionais que controlam a
formação de recursos de petróleo ou gás natural em uma bacia sedimentar, considerando o status exploratório dos plays (quanto maior a
incerteza geológica na análise de uma bacia sedimentar em plays, maior a necessidade de conhecimento em nível regional) analisados na
bacia e a disponibilidade de dados sobre a bacia (quanto menor o acervo de dados geológicos e geofísicos levantados numa bacia sedimentar,
maior a necessidade de conhecimento).
•IPA Total - representa a importância econômica de áreas do território nacional para o setor produtivo de petróleo e gás natural,
segundo seis argumentos definidos: Intensidade Explotatória, Atividade Exploratória, Prospectividade, Evidência Direta de Hidrocarbonetos,
Necessidade de Conhecimento e Infraestrutura de Abastecimento. O mapa síntese resultante da combinação desses argumentos é denominado
mapa de Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total).
Maiores detalhes sobre a composição e elaboração dos mapas apresentados são descritos nos Capítulo 1 – Metodologia e Capítulo 3
– Mapas de Importância das Bacias.

4.1.1 15ª Rodada de Licitações da ANP e o ZNMT


Histórico dos Blocos Ofertados

Dos 68 blocos oferecidos em terra e mar3 na 15ª Rodada de Licitações, 22 foram arrematados, todos marítimos. Apenas a Bacia de
Campos alcançou a totalidade de arremates em suas ofertas (9 blocos). A Bacia Potiguar foi a segunda com o maior percentual de arremates:
54% dos blocos foram arrematados; isto é, 7 das 13 ofertas. Por sua vez, as bacias de Santos, SEAL e Ceará, registraram, respectivamente,
arremates de 38% (3 blocos do total de 8 ofertas), 29% (2 blocos dentre 7 ofertas) e 8% (1 bloco em 12 ofertas). Quanto ao bônus de
assinatura, as bacias de Campos (R$ 7.512.973.846,20), Santos (R$ 346.430.768,13) e Potiguar (R$ 138.881.190,18) responderam pelos
maiores bônus apresentados.
Todos os blocos adquiridos localizam-se no ambiente de águas ultraprofundas. No caso dos blocos arrematados nas bacias de Santos,
Campos, SEAL e Ceará, todos foram disponibilizados pela primeira vez desde a realização da 5ª Rodada de Concessões. Somente a Bacia
Potiguar contou com um bloco arrematado, dentre os sete com ofertas, cuja área já fora colocada à disposição em rodadas pretéritas (POTM-762, disponibilizado na 7ª Rodada). Vale destacar que nas duas bacias que colocaram em oferta a maior quantidade de blocos para a 15ª
Rodada (Ceará com 12 blocos; Potiguar com 13 blocos), alguns blocos não arrematados foram anteriormente disponibilizados. No caso da
Bacia do Ceará os blocos CE-M-663, CE-M-667 e CE-M-719 foram ofertados na 11ª Rodada, chegando o primeiro a ser arrematado. Já para
a Bacia Potiguar, a área dos blocos POT-M-571, POT-M-665, POT-M-667, POT-M-669, POT-M-762 e POT-M-766 fora ofertada
primeiramente na 7ª Rodada, quando apenas o POT-M-665 foi arrematado. Os blocos POT-M-762 e POT-M-766 voltaram a ser ofertados
na 11ª Rodada, oportunidade em que o primeiro foi arrematado.
Apesar dos vinte e um blocos ofertados em terra, nas bacias de Parnaíba e Paraná, nenhum foi arrematado.



Análise da 15ª Rodada segundo o ZNMT

Todas as bacias com áreas ofertadas na rodada apresentam risco relativamente baixo de descoberta de hidrocarbonetos, com exceção
da Bacia do Paraná (Figura 4. 3 e Figura 4. 4). A localização dos blocos oferecidos na Bacia de Campos é de grande importância para se
entender a continuidade dos reservatórios associados ao Pré-Sal. É uma região com excelentes chances de descoberta de hidrocarbonetos.

3

Originalmente foram ofertados 70 blocos, porém em atendimento à decisão do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 672/2018 - TCU - Plenário, de 28 de março de
2018) os blocos S-M-534 e S-M-645, localizados no setor SS-AUP1 da Bacia de Santos foram retirados.
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O menor interesse das empresas na Bacia de Santos na 15ª Rodada pode ter repetido a tendência já observada para a rodada de
concessão anterior, em que as maiores expectativas do mercado foram direcionadas para as áreas do Pré-Sal ofertadas nos meses
subsequentes, nas 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção. Os blocos ofertados na Bacia de SEAL estão próximos das áreas em avaliação
na bacia, consistindo em região que ainda necessita de aprofundamento do conhecimento geológico (Figura 4. 5), mas cujas expectativas de
continuidade dos reservatórios de arenitos turbidíticos neocretáceos e paleocênicos são elevadas. Apesar da Bacia Potiguar em sua porção
marítima ser uma bacia de Nova Fronteira e, consequentemente, os riscos exploratórios serem maiores do que em sua porção terrestre madura,
houve um grande interesse por parte das empresas.
Apesar da indicação da ANP (2017j) de oportunidades exploratórias (mapeadas) na Bacia do Parnaíba, a falta de arremates no
certame de março de 2018 pode estar relacionada ao fato dessas ofertas estarem situadas próximas a blocos atualmente concedidos - oriundos
da 11ª e 13ª Rodadas de Licitações - que ainda não notificaram qualquer descoberta de hidrocarbonetos. No caso dos blocos ofertados na
Bacia do Paraná a ausência de interesse pode ter sido pelo fato dos blocos estarem localizados em área de relativamente baixa chance de
descoberta, onde os reservatórios são pouco conhecidos (Figura 4. 5). Há de se considerar igualmente o efeito que a suspensão dos blocos
da 12ª Rodada de Licitações pode provocar resistência nos potenciais operadores.
Em termos de Importância Petrolífera Total (Figura 4. 6), as bacias de Campos, Santos e SEAL apresentam alta importância. As
bacias de Parnaíba e Potiguar terra também apresentam alta importância, porém relativamente menor que as citadas anteriormente. As bacias
do Paraná e Ceará apresentam moderada importância petrolífera.

Figura 4. 3: Mapa da Bacia Efetiva Probabilística com localização dos blocos ofertados na 15ª Rodada de Licitações.
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Figura 4. 4: Mapa do IPA Prospectividade com localização dos blocos ofertados na 15ª Rodada de Licitações.

Figura 4. 5: Mapa do IPA Necessidade de Conhecimento com localização dos blocos ofertados na 15ª Rodada de Licitações.
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Figura 4. 6: Mapa do IPA Total com localização dos blocos ofertados na 15ª Rodada de Licitações.

4.1.2 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção e o ZNMT


Histórico das Áreas Ofertadas nas Rodadas

A 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção foram realizadas em junho e setembro de 2018, com a oferta de quatro áreas em cada
etapa, todas localizadas dentro do polígono do Pré-Sal e distribuídas entre as bacias de Campos e Santos. Durante a 4ª Rodada, as ofertas
corresponderam às áreas de Três Marias, Uirapuru, Itaimbezinho e Dois Irmãos, as duas primeiras na Bacia de Santos e os dois últimos na
Bacia de Campos. A 5ª Rodada contou com as ofertas das áreas de Saturno e Pau Brasil, ambas na Bacia de Santos; Titã, no limite entre as
bacias de Santos e Campos; e Sudoeste de Tartaruga Verde, parte da acumulação de Tartaruga Mestiça, pertencente ao campo de Tartaruga
Verde, localizado na Bacia de Campos.
Reconhecidos como uma das melhores oportunidades exploratórias no mundo, os reservatórios de excelente qualidade do Pré-Sal
(média de 27º API) são responsáveis pela maior parte da produção nacional (ANP, 2018h; FIRJAN, 2019). Na 4ª Rodada apenas o bloco de
Itaimbezinho não foi arrematado, ao passo que na 5ª Rodada todas as ofertas receberam propostas. No total, as sete áreas arrematadas durante
as rodadas de partilha realizadas em 2018 correspondem a mais de 6.380 km² que levaram a uma arrecadação de R$ 9.970.000.000,00 apenas
com o bônus de assinatura.



Análise da 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção segundo o ZNMT

As bacias de Santos e Campos são bacias de elevado potencial, com baixos riscos para descobertas de hidrocarbonetos. As áreas
arrematadas nas bacias estão em regiões de elevada chance de descoberta (Figura 4. 7 e Figura 4. 8). Tanto Campos quanto Santos são bacias
muito conhecidas e exploradas (Figura 4. 9), com alta importância petrolífera (Figura 4. 10).
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Apesar do conhecimento adquirido para ambas as bacias, é notória a relevância da realização de novas explorações a fim de aumentar
o entendimento sobre a extensão dos reservatórios do Pré-Sal.

Figura 4. 7: Mapa da Bacia Efetiva Probabilística com localização dos blocos ofertados na 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção.
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Figura 4. 8: Mapa do IPA Prospectividade com localização dos blocos ofertados na 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção.

Figura 4. 9: Mapa do IPA Necessidade de Conhecimento com localização dos blocos ofertados na 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção.
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Figura 4. 10: Mapa do IPA Total com localização dos blocos ofertados na 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção.

4.1.3 16ª Rodada de Licitações da ANP e o ZNMT


Histórico dos Blocos Ofertados

Dos 36 blocos oferecidos, todos em mar, durante a 16ª Rodada de Licitações, um terço foi arrematado em outubro de 2019. Apenas
as bacias de Campos e Santos despertaram o interesse do mercado. Na Bacia de Campos, mais de 76% dos blocos colocados em oferta (isto
é, 10 de 13 blocos) foram arrematados à um bônus de assinatura total de R$ 7.289.228.093,24. Já na Bacia de Santos, somente 2 blocos das
11 ofertas atraíram o mercado, totalizando R$ 361.895.439,00 de bônus de assinatura.
Os 12 blocos arrematados durante a 16ª Rodada de Licitações localizam-se no ambiente de águas ultraprofundas e estão próximos
ao Polígono do Pré-Sal Legal. Todas as áreas em oferta foram disponibilizadas pela primeira vez desde a realização da 5ª Rodada de
Concessões, à exceção daquelas dos blocos C-M-477, C-M-541 e C-M-659, ofertadas previamente durante a 7ª Rodada.
Apesar das bacias de Pernambuco-Paraíba, Jacuípe e Camamu-Almada contarem com 12 blocos em oferta, não houve arremates em
nenhuma dessas bacias.



Análise da 16ª Rodada segundo o ZNMT

A maior parte dos blocos ofertados na 16ª Rodada está localizada em porções de baixo (caso dos blocos de Santos e Campos) a
médio (ofertas localizadas nas bacias de Camamu-Almada e Pernambuco-Paraíba) risco de descoberta de hidrocarbonetos (Figura 4. 11 e
Figura 4. 12). Apenas os blocos da Bacia de Jacuípe recaem, em sua maioria, em uma porção da margem em que os riscos de descoberta são
mais elevados, dado o conhecimento geológico mais restrito em função do ainda do pequeno esforço exploratório local (Figura 4. 13).
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Assim como destacado para os blocos da 15ª Rodada, a oportunidade de concessão de blocos nas bacias de Campos e Santos é
essencial para a compreensão da continuidade dos reservatórios do Pré-Sal. A questão da continuidade geológica também é um fator positivo
para eventuais arremates de blocos na Bacia do Jacuípe dada a similaridade desta bacia com a sua vizinha ao norte, SEAL. Contudo, a
ausência de interesse nas bacias de Pernambuco-Paraíba, Jacuípe e Camamu-Almada, durante a realização da 16ª Rodada de Licitações, pode
sinalizar uma insegurança do mercado dada à oferta dos blocos nessas bacias ter ocorrido sob o crivo do Poder Judiciário (decisão lavrada
na ação civil pública n° 1010817-71.2019.4.01.3300, em andamento na 3ª vara federal de Salvador/BA)4. Há de se considerar ainda o efeito
da maior expectativa do mercado para as áreas do pré-sal a serem ofertadas em novembro de 2019, tanto na 6ª Rodada de Partilha de Produção
quanto na Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa.
Em termos de Importância Petrolífera Total (Figura 4. 14), as bacias de Campos e Santos apresentam alta importância. A Bacia de
Camamu-Almada apresenta importância intermediária na região dos blocos ofertados, sendo essa ainda maior do que a das porções onde
recaem as ofertas nas bacias de Jacuípe e Pernambuco-Paraíba.

Figura 4. 11: Mapa da Bacia Efetiva Probabilística com localização dos blocos ofertados na 16ª Rodada de Licitações.

4

Informação constante em http://rodadas.anp.gov.br/pt/16-rodada-de-licitacao-de-bloco, no dia 10/10/2019.
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Figura 4. 12: Mapa do IPA Prospectividade com localização dos blocos ofertados na 16ª Rodada de Licitações.

Figura 4. 13: Mapa do IPA Necessidade de Conhecimento com localização dos blocos ofertados na 16ª Rodada de Licitações.
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Figura 4. 14: Mapa do IPA Total com localização dos blocos ofertados na 16ª Rodada de Licitações.

4.2 Rodadas de Licitação Previstas para o Período 2019-2021
Uma vez que a 6ª Rodada de Partilha está prevista para data próxima a divulgação deste estudo, apresenta-se também a
contextualização de suas ofertas no âmbito dos mapas supracitados. Em razão da 7ª e 8ª Rodadas de Partilha também já possuírem blocos
definidos, e dado que as áreas ofertadas nas licitações de partilha têm se mostrado extremamente profícuas, sendo responsáveis por mais da
metade das últimas 16 declarações de comercialidade realizadas entre 2017 e 2019, apresenta-se também a contextualização dos blocos
definidos para os ciclos de 2020 e 2021.



Análise da 6ª, 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção segundo o ZNMT

Os baixos riscos para descobertas de hidrocarbonetos da região do Pré-Sal das bacias de Campos e Santos devem ser chamarizes
para o arremate dos blocos ofertados nas rodadas de partilha previstas para 2019 (6ª Rodada)5, 2020 (7ª Rodada) e 2021 (8ª Rodada) (Figura
4. 15). Todas as ofertas definidas para o próximo triênio situam-se em uma das regiões brasileiras de maior prospectividade (Figura 4. 16) e
conhecimento geológico (Figura 4. 17), fatores esses que contribuem para um IPA Total elevado na região a ser licitada entre 2019 e 2021
(Figura 4. 18).

5

Realizada no dia 07 de novembro de 2019, a 6ª Rodada de Partilha de Produção teve apenas um bloco arrematado (Aram), sendo arrecadados R$ 5,05 bilhões de bônus de
assinatura. A previsão de investimentos exploratórios nessa região é da ordem de R$ 278 milhões segundo informações constantes em http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodadade-partilha-de-producao-pre-sal/resultados-lp6.
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Figura 4. 15: Mapa da Bacia Efetiva Probabilística com localização dos blocos ofertados na 6ª, 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção.

Figura 4. 16: Mapa do IPA Prospectividade com localização dos blocos ofertados na 6ª, 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção.
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Figura 4. 17: Mapa do IPA Necessidade de Conhecimento com localização dos blocos ofertados na 6ª, 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção.

Figura 4. 18: Mapa do IPA Total com localização dos blocos ofertados na 6ª, 7ª e 8ª Rodadas de Partilha de Produção.
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4.3 Áreas para Oferta Permanente
4.3.1 Primeiro Ciclo da Oferta Permanente
No que tange à autorização para a ANP ofertar permanentemente áreas que já tenham sido objeto de autorizações do CNPE em licitações
anteriores, excluindo as áreas do Pré-sal e as áreas classificadas como estratégicas, denominadas de áreas para oferta permanente (Figura 4. 19,
Figura 4. 19 - I e Figura 4. 19 - II), foi divulgado, no final de junho de 2019, o cronograma que estabeleceu o dia 10 de setembro do mesmo ano
como prazo para a realização do Primeiro Ciclo de ofertas, o qual deverá ter seus contratos assinados até fevereiro de 2020 (ANP, 2019g).
Representando 88% do número de blocos disponibilizados no primeiro ciclo (de um total de 600 blocos), as áreas nas bacias terrestres
maduras despontam como um incentivo à participação das pequenas e médias empresas no certame. Incluem-se nessas áreas, blocos já licitados,
com e sem descoberta devolvidos, além de campos também já devolvidos ou em fase de devolução, sendo todos esses campos terrestres. Até a
primeira quinzena de agosto, quase 45% do total de blocos exploratórios selecionados para o Primeiro Ciclo e todas as áreas de acumulações
marginais, já haviam recebido declarações de interesse acompanhadas de garantia de oferta (ANP, 2019h). No dia 10 de setembro de 2019,
quando foi realizada a rodada do Primeiro Ciclo da Oferta Permanente, foram arrematadas 85% das áreas com acumulações marginais e 5% dos
blocos exploratórios colocados à disposição, sendo arrecadado um bônus total de R$ 22.306.836,52 com investimentos previstos da ordem de
R$ 320.282.000,00 (ANP, 2019k). No caso dos blocos, 90% dos arremates ocorreram em terra com bônus de assinaturas mínimos de R$
50.000,00 na Bacia do Recôncavo (máximo R$ 895.516,90 na Bacia Potiguar).
Apesar do elevado potencial petrolífero e da robusta infraestrutura existente nas bacias de Campos e Santos, menos de 7% das áreas
disponibilizadas para o Primeiro Ciclo se localizavam nessas bacias (Figura 4. 19 - I.A). Na Bacia de Campos, dos 29 blocos disponíveis para
declaração de interesse, 69% estavam em mar costeiro e 31% em água rasa. Cerca de 59% dos blocos aprovados na Bacia de Campos possuíam
histórico de arremate6 e, além disso, um terço desses recaia sobre áreas com histórico de descoberta, sendo a maior parte (60%) em água rasa (a
saber, blocos C-M-334, C-M-560, C-M-58, C-M-591, C-M-592 e C-M-620). Em termos de acumulações marginais, o certame não considerou
áreas fora do polígono do Pré-Sal na Bacia de Campos, contudo, destaca-se que a área do bloco C-M-592 relaciona-se à descoberta dos campos
de Tubarão Areia, Tubarão Gato e Tubarão Tigre (oriundos da 9ª Rodada).
Já a Bacia de Santos possuiu, aproximadamente, 2% dos blocos aprovados para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente. Dos trezes
blocos selecionados, 9 estavam em água rasa, 3 em água ultraprofunda e 1 em água profunda. Aproximadamente, dois quintos das áreas do ciclo
tinham histórico de arremate, estando todos em água rasa. Quase 80% dessas possuíam também indício de descoberta, com destaque para os
blocos S-M-226, S-M-270 e S-M-314, todos com planos de avaliação de descoberta no passado.
Com 37 blocos em terra costeira, a Bacia do Espírito Santo-Mucuri deteve 6% do total de blocos selecionados para o Primeiro Ciclo da
Oferta Permanente, sendo a quarta bacia com mais áreas disponíveis (Figura 4. 19 - I.B). Cerca de 40% dos blocos possuíam histórico de
arremate e 7 englobavam áreas onde indícios de descoberta foram notificados, incluindo-se aí blocos como ES-T-528, ES-T-363 e ES-T-466
(esses dois associados, respectivamente, dos campos de Garça Branca e Bem-Te-Vi), ES-T-486 (relacionado ao plano de Jequitirana) e ES-T495A (cuja área recai na zona próxima a dois planos de avaliação de descoberta e ao campo de Jacupemba). Em termos de áreas com
acumulações marginais, no Primeiro Ciclo, estiveram disponíveis quatro campos sendo três oriundos da Rodada Zero (Lagoa Parda Sul,
Mosquito - que abrange a antiga área de Mosquito Norte - e Rio Ibiribas) e um da 3ª Rodada (Saíra). No dia 10 de setembro de 2019, à exceção
de Rio Ibiribas, todas as demais áreas com acumulações marginais foram arrematadas a um bônus total de R$ 3.035.834.
Entre as bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL, apenas as duas últimas tiveram blocos aprovados para o Primeiro Ciclo da Oferta
Permanente, sendo, respectivamente, 92 em terra costeira e 14 blocos em águas ultraprofundas - em ambos os casos com a maior parte das áreas
sem histórico de arremate desde a 5ª Rodada (Figura 4. 19 - I.C). A Bacia de Alagoas foi, dessa forma, a terceira bacia com mais áreas
disponibilizadas (15% do total). Três blocos na Bacia de Alagoas recaíram sobre áreas originalmente com indícios de descobertas (SEAL-T187, SEAL-T-228 e SEAL-T-239 - esses dois últimos próximos à atual concessão do campo de Arapaçu), enquanto que, na Bacia de SEAL,

6

Nesse histórico estão consideradas as ofertas realizadas a partir de 2003 (5ª Rodada de Licitações de Blocos), uma vez que foi a partir dessa rodada que mudanças importantes
no sistema de licitação de blocos exploratórios foram implementadas, tais como a definição de setores marítimos e terrestres.
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um bloco (SEAL-M-568) coincidiu com a área original de concessão que possui, atualmente, descoberta em avaliação (Poço Verde). Apenas o
campo de Piaçabuçu (Rodada Zero), na Bacia de Alagoas, foi contemplado pela lista das Áreas com Acumulações Marginais em oferta para o
ano de 2019 e acabou sendo arrematado por um bônus de assinatura de R$ 787.750. Os blocos SEAL-M-505, SEAL-M-575 e SEAL-M-637,
localizados em águas ultraprofundas da Bacia de SEAL, atraíram o interesse do mercado ao término do Primeiro Ciclo da Oferta Permanente e
representaram os maiores bônus do certame, totalizando R$ 7.851.777,00.
Na região da Margem Equatorial brasileira, a Bacia Potiguar foi a única selecionada para o primeiro ciclo agendado de ofertas de áreas
com acumulação marginal, sendo disponibilizados diretamente dois campos: Trapiá (Rodada Zero) e Tiziu (4ª Rodada). A área do campo de
Chopim (6ª Rodada) foi contemplada de forma indireta pelos blocos POT-T-394 e POT-T-395. A Bacia Potiguar foi, no Primeiro Ciclo da
Oferta Permanente, aquela com o maior número de blocos aprovados (39% do total do ciclo) (Figura 4. 19 - I.D). A exceção de 6 blocos situados
em água profunda (2 blocos) e ultraprofunda (4 blocos), as áreas disponibilizadas estiveram concentradas em terra costeira (229 blocos). Além
disso, um pouco mais da metade das áreas possuía histórico de arremates e mais de um terço das mesmas tinha registro de indícios de descoberta
ou estava muito próximo à blocos com descoberta (exemplo, POT-T-353, POT-T-476, POT-T-704 e POT-T-706). Como resultado do Primeiro
Ciclo da Oferta Permanente foram arrematadas, na Bacia Potiguar, as duas áreas com acumulações marginais e 19 blocos terrestres, a um bônus
total de R$ 636.364, para o primeiro grupo, e R$ 3.710.324 para o segundo.
Ainda na MEQ, foram selecionados, na Bacia do Ceará, 11 blocos para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente. Dois desses blocos
tinham a maior porção de suas áreas em água profunda, enquanto os demais ocupavam o ambiente de água ultraprofunda (Figura 4. 19 - I.D).
Apenas um bloco possuía histórico de arremate da área disponibilizada desde a 5ª Rodada (CE-M-663, 11ª Rodada). Dos blocos aprovados para
o ciclo de 2019, o único que recaía sobre área com notificação de descoberta era o CE-M-716, que engloba a área do antigo BM-CE-2,
proveniente da 3ª Rodada e devolvido em 2015.
Para o Primeiro Ciclo foram aprovados 100 blocos na Bacia do Recôncavo, sendo esta a segunda bacia com maior número de áreas
(17% do total). Se, na Bacia do Recôncavo, 99% dos blocos selecionados recaiam em ambiente de terra costeira, enquanto o restante era de terra
interior, na vizinha Bacia do Tucano Sul, todos os 16 blocos indicados ocupavam o ambiente de terra interior (Figura 4. 19 - I.C). Quase metade
das áreas dos blocos validados para o ciclo de setembro de 2019, nas bacias de Recôncavo e Tucano Sul, já atraiu o interesse do mercado em
oportunidades passadas e, apesar de na Bacia do Tucano Sul as áreas dos blocos não coincidirem com descobertas, na Bacia do Recôncavo, pelo
menos um quinto delas possuía notificação de descoberta ou estava situada muito próxima à uma descoberta. Em termos de áreas com
acumulações marginais, foram disponibilizados da mesma forma para o Primeiro Ciclo, na Bacia do Recôncavo, 7 campos, sendo todos da
Rodada Zero (Camaçari, Fazenda Gameleira, Fazenda Sori, Lagoa Verde, Miranga Leste, Pojuca Norte e Rio Joanes). Destaca-se que a área do
campo de Jacarandá (descoberto em 1960) está incluída nos limites do bloco REC-T-206, selecionado para o ciclo de 2019. No dia 10 de
setembro de 2019, à exceção de Miranga Leste, todas as demais áreas com acumulações marginais localizadas na Bacia do Recôncavo foram
arrematadas, sendo registrado um bônus de R$ 2.521.697. Cinco blocos (REC-T-110, REC-T-121, REC-T-58, REC-T-67 e REC-T-77) também
foram adquiridos a um bônus total de R$ 260.000.
Na lista de blocos aprovados para o ciclo de setembro de 2019 constavam também áreas em terra interior nas bacias do Parnaíba (30
blocos) e Paraná (23 blocos); isto é, 5% e 4% do total disponibilizado. Se na Bacia do Parnaíba mais da metade dos blocos possuía histórico de
arremate, na Bacia do Paraná todas as áreas do ciclo eram de regiões não arrematadas desde 2003. No caso da Bacia do Parnaíba, um terço dos
blocos recaía em áreas de ou muito próximas de descobertas. Ao término do Primeiro Ciclo da Oferta Permanente, 6 blocos acabaram atraindo
o interesse (PN-T-102A, PN-T-47, PN-T-48A, PN-T-66, PN-T-67A e PN-T-68) e foram arrematados por uma única empresa (Eneva S.A.) a
um bônus total de R$ 3.503.089.
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Figura 4. 19: Áreas aprovadas para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente 7 e áreas potenciais para futuros ciclos, desconsideradas as áreas sob contrato em abril
de 2019, as localizadas no Polígono do Pré-Sal Legal e as arrematadas na 16ª Rodada de Licitações, além das porções ofertadas na 6ª e 8ª Rodadas de Partilhas que
recaem fora do Polígono do Pré-Sal. Os históricos de ofertas, arremates e descobertas mostrados contemplam os blocos disponibilizados desde a 5ª Rodada de
Licitações.

7

As áreas com acumulação marginal aprovadas para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente não são mostradas na figura em virtude da escala utilizada; são, porém,
discriminadas nas figuras com os detalhes em sequência abaixo.
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Figura 4. 19 - I: Detalhe das áreas aprovadas para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente e áreas potenciais para Oferta Permanente nas bacias de Campos e
Santos (A), Espírito Santo-Mucuri, Jequitinhonha e Camamu-Almada (B), Recôncavo, Tucano Sul, Sergipe, Alagoas e SEAL (C) e Potiguar e Ceará (D) desconsideradas as áreas sob contrato em abril de 2019, as localizadas no Polígono do Pré-Sal Legal e as arrematadas na 16ª Rodada de Licitações, além das
porções ofertadas na 6ª e 8ª Rodadas de Partilhas que recaem fora do Polígono do Pré-Sal. Os históricos de ofertas, arremates e descobertas mostrados
contemplam os blocos disponibilizados desde a 5ª Rodada de Licitações.
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Figura 4. 19 - II: Detalhe das áreas aprovadas para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente e áreas potenciais para Oferta Permanente nas bacias de ParáMaranhão e Barreirinhas (E) e Bacia da Foz do Amazonas (F) - desconsideradas as áreas sob contrato em abril de 2019 e as arrematadas na 16ª Rodada de
Licitações.



Análise do Primeiro Ciclo da Oferta Permanente segundo o ZNMT

Todas as áreas que atraíram o interesse do mercado durante o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente situam-se em regiões de risco
relativamente baixo de descoberta de hidrocarbonetos (Figura 4. 3). De um modo geral, esse foi o padrão da maioria das áreas disponibilizadas
nesse primeiro certame, estando apenas algumas das áreas das bacias do Paraná e Tucano Sul, além das regiões mais distais das bacias Potiguar
e do Ceará, em porções de risco moderado. Preponderantemente, a prospectividade das áreas das bacias selecionadas para o ciclo de setembro
de 2019 também varia de média a elevada (Figura 4. 21). A menor prospectividade e o risco moderado de descoberta na Bacia do Paraná, além
da insegurança provocada pela suspensão dos blocos da 12ª Rodada de Licitações, podem ajudar a explicar a ausência de interesse do mercado
nesta bacia durante o ciclo.
As áreas disponibilizadas no Primeiro Ciclo nas bacias do Parnaíba e Paraná, bem como nas porções mais distais, de águas
ultraprofundas, das Bacias do Ceará, Potiguar e SEAL, situaram-se em regiões de necessidade de conhecimento moderada a elevada (Figura
4. 22). Cabe citar, porém, que todas as áreas arrematadas recaem em porções mais conhecidas (e, assim, baixa necessidade de conhecimento).
Em termos de Importância Petrolífera Total, todas as áreas aprovadas nas bacias selecionadas para o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente
apresentam importância moderada a alta (Figura 4. 23). A ausência de arremates nas bacias de Santos e Campos pode estar relacionada às
maiores expectativas do setor para a região do Polígono do Pré-Sal Legal e consequentes opções estratégicas de investimento nos ciclos de
rodadas de partilha programados para o triênio 2019-2021.

541

Figura 4. 20: Mapa da Bacia Efetiva Probabilística com localização dos blocos e áreas com acumulação marginal disponíveis no Primeiro Ciclo da Oferta
Permanente.

Figura 4. 21: Mapa do IPA Prospectividade com localização dos blocos e áreas com acumulação marginal disponíveis no Primeiro Ciclo da Oferta Permanente.
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Figura 4. 22: Mapa do IPA Necessidade de Conhecimento com localização dos blocos e áreas com acumulação marginal disponíveis no Primeiro Ciclo da Oferta
Permanente.

Figura 4. 23: Mapa do IPA Total com localização dos blocos e áreas com acumulação marginal disponíveis no Primeiro Ciclo da Oferta Permanente.
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4.3.2 Futuros Ciclos da Oferta Permanente
O expressivo histórico de atividades de E&P na Bacia de Campos torna a mesma uma das mais proeminentes bacias para futuras etapas
da Oferta Permanente. Dessa forma, considerando a relação de blocos disponibilizados desde a 5ª Rodada de Licitações (2003), poderão ser
oferecidos blocos preponderantemente em mar costeiro e água ultraprofunda. Secundariamente, porções em água rasa e profunda devem ser
contempladas. Mar costeiro e água rasa são os dois ambientes que concentram a maior parte das áreas, da Bacia de Campos, que atraíram o
interesse do mercado nos últimos 16 anos (Figura 4. 19 - I.A). Chama a atenção o fato de que quase metade do que foi arrematado apresentou
indícios de descoberta (tais como os blocos C-M-95, C-M-96, C-M-97 e C-M-119 que chegaram a ter uma acumulação contingente em
avaliação). Dentre as áreas com descobertas e que poderão ser contempladas futuramente, tem-se aquela do campo de Tubarão Azul (9ª Rodada),
atualmente em processo de devolução. Vale citar que é dentro do Polígono do Pré-Sal Legal (PSL), e assim fora da autorização para oferta
permanente, que está o maior número de campos devolvidos ou em devolução da Bacia de Campos: sete até abril de 2019, sendo seis da Rodada
Zero (Carapicu, Carataí, Catuá, Mangangá, Moreia e Nordeste de Namorado) e um da 9ª Rodada (Rêmora).
Assim como para a Bacia de Campos, as áreas para oferta permanente na Bacia de Santos, e que possivelmente poderão ser colocadas
à disposição nos ciclos futuros, estão concentradas no ambiente de mar costeiro e água rasa, seguidas por áreas em água profunda e ultraprofunda.
Do que foi arrematado, a maior parte está em água rasa e água profunda, sendo justamente nesses dois ambientes onde estão reunidos os indícios
de descobertas realizados na bacia desde a 5ª Rodada, como por exemplo, o do bloco S-M-1352 que deu origem ao plano de avaliação de
Marujá. Na Bacia de Santos, há sete áreas correspondentes a campos fora do PSL que podem ser consideradas interessantes para as próximas
etapas da Oferta Permanente, sendo cinco desses da Rodada Zero (Caravela, Cavalo Marinho, Coral, Estrela do Mar e Tubarão) e os demais da
2ª Rodada (Piracucá) e 5ª Rodada (Baúna Sul). Vale destacar que dentro dos limites do PSL há três campos devolvidos da Rodada Zero (Carapiá
e Pirapitanga) e 1ª Rodada (Guaiamá).
Na Bacia do Espírito Santo-Mucuri, para futuros ciclos da categoria de acumulações marginais, há a possibilidade de se considerar a
disponibilização de sete campos em terra, sendo três da Rodada Zero (Rio Barra Seca, Rio Doce e Rio Itaúnas Leste), dois da 4ª Rodada (Jaó)
e 6ª Rodada (Albatroz), além de dois da 7ª Rodada (Córrego Cedro Norte Sul e Corruíra). No mar, dois campos da Rodada Zero (Cação e
Carapó) podem ser opções. Para o caso da oferta de blocos, dado o histórico de licitações realizadas desde 2003, deverão ser consideradas áreas
principalmente nos ambientes de água profunda e ultraprofunda, seguidas de mar costeiro e terra costeira (Figura 4. 19 - I.B). Evidencia-se que
metade do que foi arrematado nessas áreas apresentou indícios de descoberta, estando as mesmas concentradas na porção centro-sul da bacia
em água ultraprofunda, água profunda (por exemplo, as áreas do ES-M-468 e ES-M-661) e mar costeiro (área do ES-M-413). Uma menor fração
das descobertas recai em terra costeira, distribuindo-se, em especial porção centro-norte (como nas áreas dos blocos, atualmente sem contrato,
ES-T-68, ES-T-88, ES-T-227, ES-T-418).
Para os próximos ciclos, as ofertas permanentes de blocos, nas bacias de Sergipe e Alagoas, poderão contar preferencialmente com
áreas em terra costeira, ambiente que centralizou os arremates de rodadas anteriores em ambas as bacias. Seguindo este critério, na Bacia de
SEAL, as áreas a serem disponibilizadas devem se dividir entre água ultraprofunda e água profunda (Figura 4. 19 - I.C). Chama a atenção o fato
de, justamente nas porções centro-sul dos ambientes de terra costeira, das bacias de Sergipe e Alagoas, e de água ultraprofunda, da Bacia de
SEAL, terem sido registradas as principais descobertas nas áreas potenciais de cada bacia. No caso de ciclos futuros da categoria de acumulações
marginais, dentre as potenciais áreas para licitação estão cinco campos (devolvidos ou em processo de devolução) na Bacia de Alagoas - sendo
três da Rodada Zero (Cidade de Sebastião Ferreira, Lagoa Pacas e Sebastião Ferreira) e dois da 2ª Rodada (Japuaçu e Mutum) - e um campo
(em devolução) na Bacia de Sergipe (Aracuã, da 7ª Rodada). Na Bacia de SEAL, há duas opções de campos em devolução para os próximos
certames: Salgo (Rodada Zero) e Piranema Sul (6ª Rodada).
Ainda na porção nordeste da Margem Leste brasileira, dentre as bacias que possivelmente poderão fazer parte de novos ciclos da Oferta
Permanente, há as bacias de Pelotas, Jequitinhonha, Camamu-Almada, Jacuípe e Pernambuco-Paraíba, todas áreas potenciais para oferta de
blocos majoritariamente em águas ultraprofundas. Nas bacias de Pelotas, Jequitinhonha e Pernambuco-Paraíba blocos em água profunda são
igualmente uma possibilidade, além de água rasa (para a Bacia de Pelotas) e mar costeiro (para as bacias de Pelotas e Jequitinhonha). Apesar
do desenvolvimento de atividades exploratórias em algumas dessas bacias, nenhuma das áreas com potencialidade para oferta futura possui
descoberta até o presente momento. Na Bacia de Camamu-Almada, a existência de dois campos em processo de devolução - um em terra (Morro
do Barro, 1ª Rodada) e outro no mar (Sardinha, Rodada Zero) - indica que a referida bacia poderá fazer parte da carteira de ofertas de áreas com
acumulação marginal.
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Uma vez que os ciclos da Oferta Permanente continuem a ocorrer, na Bacia Potiguar, as maiores áreas potenciais para a definição de
blocos recaem nos ambientes de água ultraprofunda e terra costeira (respectivamente, 57% e 39% da área total já ofertada), com uma menor
fração sobre água profunda (3,7%) e rasa (0,1%). Contudo, nessas áreas que poderão constar nos novos ciclos, da porção que foi arrematada ao
menos uma vez, mais de 90% recai em terra costeira e 5% em água ultraprofunda, estando no primeiro ambiente os o maior número de registros
de descobertas (tais como, nos blocos POT-T-321, POT-T-528 e POT-T-699). Para o caso de oferta de áreas com acumulação marginal, na
Bacia Potiguar, poderão ser considerados 10 campos devolvidos ou em processo de devolução, sendo 5 em terra: Acauã Leste, Chauá e São
Manoel da 2ª Rodada; Caboclinho e Galo de Campina da 4ª Rodada. Das 5 opções de campos marítimos, todos são oriundos da Rodada Zero
(Biquara, Dentão, Gaiúba, Guajá e Salema Branca). Para a Bacia do Ceará é justamente nos ambientes de água ultraprofunda e profunda que se
concentram as áreas com potencialidade de oferta de blocos para os próximos ciclos da Oferta Permanente, sendo o primeiro o único que atraiu
o interesse do mercado entre a 11ª e 15ª Rodadas (Figura 4. 19 - I.D).
Ainda na Margem Equatorial brasileira, no caso de ciclos vindouros, podem ser consideradas as áreas potenciais para oferta permanente
de bacias como Barreirinhas e Pará-Maranhão, principalmente em mar costeiro, águas ultraprofundas e profundas (Figura 4. 19 - II.E). Os
blocos situados em mar costeiro e água ultraprofunda foram aqueles que conquistaram a maior atração do mercado em rodadas pretéritas.
Enquanto as áreas potenciais em Barreirinhas não coincidem com descobertas fora das zonas já sob contrato, na Bacia de Pará-Maranhão, os
indícios são restritos a algumas porções em mar costeiro, tais como os relatados nos blocos PAMA-M-188, PAMA-M-222, PAMA-M-407,
PAMA-M-443 e PAMA-M-591.
Há de forma similar a possibilidade de ofertas de blocos na Bacia da Foz do Amazonas, cujas áreas concentram-se, por sua vez em
ordem, em mar costeiro, águas profundas, rasas e ultraprofundas (Figura 4. 19 - II.F). Embora, com dimensões totais menores, as áreas passíveis
de oferta permanente em águas profundas e ultraprofundas da Bacia da Foz do Amazonas são bastante expressivas quando comparadas às
demais bacias da MEQ. Tradicionalmente, as áreas arrematadas distribuem-se, predominantemente, pelo ambiente de água profunda, sendo
seguidas por água rasa, mar costeiro e água ultraprofunda. Apesar de, até o presente, os poucos indícios de descoberta terem sido registrados
em mar costeiro e água rasa, chama a atenção o fato das áreas potencialmente disponíveis estarem próximas da descoberta de gás (Pirapema),
classificada como não comercial até então, atualmente na área de bloco sob contrato (FZA-M-539) (QUEIROZ GALVÃO, 2017) e às grandes
descobertas na bacia vizinha e contígua da Guiana Francesa. Cita-se que, previamente aos blocos licitados desde 2003, foram realizadas
notificações de descoberta durante a década de 70, em virtude da perfuração de poços produtores subcomerciais de gás natural e petróleo, nas
áreas dos blocos FZA-M-322, FZA-M-386, FZA-M-389 e FZA-M-391, todos ofertados pela última vez durante a 11ª Rodada, mas sem
arremate.
Nas Bacias do Recôncavo e Tucano Sul, as áreas potenciais, para a definição de blocos dos eventuais subsequentes ciclos da Oferta
Permanente, se estendem, preponderantemente, em terra costeira, para a primeira bacia, e em terra interior, para a segunda (Figura 4. 19 - I.C).
Cerca de um terço dessas áreas já foram arrematadas desde a 5ª Rodada e, se na Bacia de Tucano Sul não há descobertas nas mesmas, na Bacia
do Recôncavo as áreas com histórico de descoberta representam 3% das já arrematadas (por exemplo, REC-T-42, REC-T-210 e REC-T-211).
Para o caso de ofertas de áreas com acumulações marginais, há, na Bacia do Recôncavo, 2 campos em processo de devolução (Norte de Fazenda
Caruaçu, da Rodada Zero, e Maritaca, da 6ª Rodada) que poderão ser considerados.
As bacias do Parnaíba, Paraná e Parecis poderão ser contempladas nos ciclos da Oferta Permanente nos próximos anos através de áreas
em terra interior. Há de se citar que, nesses casos, as áreas com histórico de arremate representam, no mínimo, um quarto daquelas com
potencialidade para a definição de blocos e que, apesar de não terem sido relatadas descobertas nos blocos originais dessas áreas nas bacias do
Paraná e dos Parecis, na Bacia do Parnaíba pesam a proximidade de descobertas atualmente em avaliação (como as que ocorrem nos blocos PNT-48, PN-T-67 e PN-T-102) e o histórico de sucesso da bacia, ao longo da última década, com as declarações de comercialidades de quase uma
dezena de campos.
Ainda em termos de bacias terrestres e dos futuros ciclos da Oferta Permanente, podem ser contempladas as áreas em terra interior já
disponibilizadas desde a 5ª Rodada nas bacias do Acre Madre de Dios, Amazonas, Rio do Peixe, São Francisco e Solimões. Nessas bacias,
excetuando-se as duas primeiras, mais de 60% das áreas com possibilidade de oferta de blocos foram arrematadas ao menos uma vez. Além
disso, as bacias do Amazonas, São Francisco e Solimões possuem notificações de descoberta em, pelo menos, 20% das áreas arrematadas. Vale
destacar que, na Bacia do Solimões, acumulações contingentes já foram relatadas para blocos como SOL-T-150, SOL-T-173 e SOL-T-193 (os
dois primeiros devolvidos integralmente à ANP em 2013 e o último em 2014 - ANP, 2019j), ao passo que na Bacia do Amazonas, na área do
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bloco AM-T-84 (arrematado na 10ª Rodada e devolvido em 2016) foi descoberta, em 2015, uma acumulação de óleo e gás durante a perfuração
do poço 1-BRSA-1293-AM (conhecido como Jusante do Anebá). Na Bacia do São Francisco, poços portadores de gás natural foram perfurados
em blocos localizados na porção central (SF-T-106, SF-T-112 e SF-T-115, da 7ª Rodada) e sul da bacia (SF-T-124, SF-T-130, SF-T-137, SFT-138 e SF-T-139 - todos da 7ª Rodada e devolvidos em 2015). Ainda na Bacia do Amazonas é oportuno mencionar também a possibilidade
do campo de Japiim, atualmente em processo de devolução, ser contemplado em ciclos vindouros de áreas com acumulações marginais. Nas
demais bacias de mesma situação não há, até o momento, indicação de devolução dos campos em desenvolvimento ou em produção.

4.4 Áreas para Oferta no Longo Prazo
Considerando os estudos do ZNMT - Ciclo 2017-2019, as áreas previstas para as rodadas de licitação programadas para o período entre
2018 e 2021, as áreas em oferta permanente, e, ainda, a transformação do setor de petróleo e gás natural pela qual o Brasil está passando, a EPE
entende como relevante a sugestão de áreas potenciais (Figura 4. 24) que podem ser objeto de oferta no longo prazo. As áreas sugeridas se
encontram em:


Bacias de Campos e Santos, pelo seu já conhecido grande potencial, tanto no Pré-sal como no pós-sal, e pela infraestrutura
existente. As bacias, responsáveis por cerca de 91% da produção total registrada em julho de 2019 (ANP, 2019f), representam
uma das melhores oportunidades para investimentos da indústria nas próximas décadas;



Bacia do Espírito Santo-Mucuri, pelas chances de aproveitamento do setor de gás natural brasileiro através do processo de
desinvestimento da Petrobras - e a consequente venda de (27) campos maduros terrestres com instalações de escoamento e
tratamento de produção (COSTA, 2019) -, no contexto do Programa "Novo Mercado de Gás" e a recente aprovação pelo CNPE,
em 24 de junho de 2019 (BRASIL, 2019c), de uma série de medidas que buscam a liberalização do mercado de gás natural;



Bacia de SEAL, pelo seu potencial indicado em águas profundas e ultra profundas e necessidade de conhecimento nas áreas de
águas rasas;



Bacias de Jacuípe e Camamu-Almada, que apesar da necessidade de conhecimento em águas ultraprofundas demonstram, ao
menos por métodos potenciais, uma excelente continuidade geológica com a bacia de SEAL, principalmente em termos de
compartilhamento das cozinhas de geração e da distribuição de reservatórios de arenitos turbidíticos com geração a partir de
folhelhos marinhos anóxicos;



Bacias da Margem Equatorial Brasileira, em especial a Foz do Amazonas, que necessita de um aprofundamento de estudos na
região face à proximidade e correlação dessa com a bacia vizinha na Guiana Francesa, onde descobertas recentes são de
significativa magnitude. Ao conhecimento geológico deve-se somar a realização de esforços multidisciplinares que permitam
uma caracterização meteoceanográfica regional atualizada e o aumento do conhecimento do funcionamento do Sistema de
Corais da Amazônia, conjunto de estruturas coralíneas biogênicas mesoeufóticas (localizadas entre profundidades de 70 m
e 250 m) (FRANCINI-FILHO et al., 2018), que vem sendo relacionado à dificuldade de liberação de licenças ambientais
em bacias da MEQ;



Bacias do Parnaíba, com índice elevado de sucesso na exploração de gás natural devido ao seu potencial de gás natural e
infraestrutura bem definidos;



Bacia do Paraná pela necessidade de conhecimento mais detalhado e especificidade tecnológica para seu desenvolvimento. Há
de se destacar que a existência de rede de infraestrutura instalada nas proximidades da bacia, assim como a presença de um
forte mercado consumidor e registros de descobertas (como do campo de Barra Bonita), devem ser encarados como atrativos.
A recente aprovação ambiental preliminar para a disponibilização de áreas da bacia, no Primeiro Ciclo da Oferta Permanente,
sinaliza também um esforço positivo para a promoção de investimentos na mesma.
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Outras áreas do território brasileiro também se mostram bastante promissoras e/ou necessitam de atividades exploratórias para aumentar
o conhecimento sobre elas e poderiam ser indicadas como prioritárias, porém sofrem com entraves no licenciamento ambiental8. Bacias com
potencial em recursos não convencionais, como por exemplo, o óleo de folhelho (shale) da Bacia do Recôncavo e o gás em formação fechada
(tigh gas) das bacias de São Francisco e Parecis, estão especialmente inseridas nesse contexto.

Figura 4. 24: Áreas com potencial para licitação no longo prazo.

8

Assim como acontece com os contratos dos blocos arrematados na 11ª Rodada de Licitações da ANP realizada em 2013 (POLITO, 2017).
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS é um estudo contínuo, iniciado em 2005, desenvolvido pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no âmbito do Ministério de Minas e Energia (MME), à luz da Lei n.º 10.847/2004 que trata de
atribuições no planejamento do setor energético brasileiro e que com este relatório encerra a sua quarta versão. Desde então tem sido
aprimorado, tanto do ponto de vista dos insumos utilizados quanto do processo de trabalho, sendo a temporariedade uma característica
fundamental desse tipo de estudo. Assim, o presente trabalho deve ser visto como o registro de resultados alcançados no ciclo iniciado em
2017 e encerrado no primeiro semestre de 2019.
Praticamente todas as bacias sedimentares brasileiras1 foram analisadas conforme a abordagem de plays e bacias efetivas, constituindo
um total de 7,7 milhões de km², sendo 5,1 milhões de km² em terra; dezesseis bacias, todas terrestres, foram consideradas fora do escopo do
estudo devido à sua área reduzida, totalizando 6 mil km². As bacias de Alto Tapajós, Araripe, Bananal, Irecê, Lençóis, Pantanal e Taubaté e as
partes terrestres das bacias de Campos, Ceará, Cumuruxatiba, Foz do Amazonas e Pelotas não foram analisadas segundo o conceito de análise
de plays2. No outro extremo, as áreas que se revelaram mais importantes para o desenvolvimento de atividades exploratórias concentram-se
nas bacias efetivas que ocupam cerca de 58% da área sedimentar brasileira, totalizando 4,1 milhões de km², dos quais 2,5 milhões de km² são
em terra.
Considerando-se todos os seis argumentos de importância de área (IPA), combinados conforme a função de importância
multiargumentos de área (FIMA) e expressos no mapa de IPA Total, as áreas mais importantes para o setor de petróleo e gás natural encontramse nas bacias de Santos, Campos, Espírito Santo-Mucuri, Camamu-Almada, Recôncavo, Tucano Sul, SEAL, Sergipe, Alagoas, Potiguar, Ceará,
Barreirinhas, Pará-Maranhão, Solimões, Amazonas, Parnaíba e parte sul da Bacia do São Francisco3. Encontram-se também áreas de
importância moderada, principalmente ao norte da Bacia do Acre-Madre de Dios e nas bacias do Paraná, Pelotas, Cumuruxatiba, Jequitinhonha,
Jacuípe, Pernambuco-Paraíba e Foz do Amazonas4.
Contudo, áreas de bacias com baixa importância total não devem ser desprezadas, à luz do argumento de Necessidade de Conhecimento
que está relacionado ao processo de fomento das atividades de E&P no país, por meio da aquisição, processamento e interpretação de dados
de geologia, geofísica e geoquímica5. É o caso, principalmente, das bacias do Acre-Madre de Dios, Parecis, Alto Tapajós, Tacutu, Marajó e
áreas de águas ultraprofundas de praticamente todas as bacias marítimas, com alta importância quanto ao argumento de Necessidade de
Conhecimento6.
Desse modo, além das áreas que já estão em operação, caracteriza-se a importância petrolífera de diversas outras áreas nas bacias
sedimentares brasileiras, e se sustenta a expectativa de ampliação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no país em
áreas da União, por meio de novas contratações de empresas de E&P, principalmente das rodadas já aprovadas para o período 2019-2021.
Para a continuidade do estudo, em novo ciclo, é recomendável:


1

Aprofundar a análise de dados do Banco de Dados de Exploração de Petróleo e Gás Natural da ANP (BDEP), visando ampliar a BIZROG
e aperfeiçoar a análise e caracterização das bacias efetivas. Ressalta-se aqui a importância de aprofundar também a análise das bacias
contíguas às bacias brasileiras;

Foram consideradas as áreas a partir de (pixel) 1 km², até o limite de 200 milhas da linha de costa, mar adentro.

2

A Bacia do Araripe foi considerada, tal qual no ciclo 2015-2017, como sem interesse para o setor de exploração e produção de petróleo e gás natural. As demais bacias
citadas são consideradas sem interesse para o setor, desde o ciclo 2011-2013 do ZNMT.
3

Listadas em ordem geográfica, conforme o mapa de IPA Total no Capítulo 3, consideraram-se as áreas com valores 7, 8 ou 9 como sendo as mais importantes.

4

Listadas em ordem geográfica, conforme o mapa de IPA Total no Capítulo 3, consideraram-se áreas com valores 4, 5 ou 6 como sendo as de importância moderada.

5

Conforme o mapa de IPA Total no Capítulo 3, consideraram-se áreas com valores 1, 2 ou 3 como sendo as de baixa importância.

6

Listadas em ordem geográfica, conforme o mapa de Necessidade de Conhecimento no Capítulo 3, as áreas com valores 7, 8 ou 9 foram consideradas como sendo as mais
importantes nesse argumento.
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Desenvolver e aperfeiçoar procedimentos, a partir da BIZROG, para avaliações volumétricas dos recursos convencionais e não
convencionais de petróleo e gás natural, descobertos e não descobertos, de modo a aprimorar a integração do Zoneamento com o processo
de elaboração de projeções de produção no contexto dos planos de energia do Governo Federal, além de aperfeiçoar os argumentos de
importância de área.



Desenvolver processos que visem à melhor sinergia possível na elaboração de novos mapas de importância de áreas, considerando a
integração e a divisão de trabalhos no âmbito do MME, bem como a participação de organizações acadêmicas e empresariais interessadas
no segmento de E&P brasileiro.
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ANEXO A. BASE DE INFORMAÇÕES DO ZONEAMENTO NACIONAL DE
RECURSOS DE ÓLEO E GÁS (BIZROG)
A base de informações georreferenciadas do Zoneamento, a BIZROG (sigla para Base de Informações do Zoneamento Nacional de
Recursos de Óleo e Gás), foi concebida em 2007, atualizada nos ciclos 2011-2013, 2013-2015, 2015-2017 e 2017-2019, sendo este último
ciclo encerrado com este relatório, para subsidiar a evolução deste estudo. Esta base é dividida em duas partes essenciais: upstream e
downstream, ou simplesmente Análise de Bacias e Infraestrutura de Abastecimento. A base conta ainda com os mapas de Importância
Petrolífera de Áreas (apresentados no Capítulo 3 deste relatório), dados auxiliares (geográficos, geológicos, culturais e de E&P como
poços, blocos e campos em produção, na data de referência do estudo, 30/04/2019) e mapas de Recursos Não Convencionais (abordados
individualmente, no item de cada bacia, no Capítulo 2, e também como item final do mesmo capítulo).
No ciclo 2017-2019, a BIZROG foi elaborada no formato de banco de dados georreferenciado (ou geodatabase, GDB), que
apresenta diversas vantagens nos aspectos de estrutura, performance e gerenciamento dos dados espaciais, em comparação ao uso de
shapefiles individuais, utilizados nas versões anteriores desse estudo. Na BIZROG as classes de feições (feature classes) foram
organizadas em grupos (feature datasets) conforme a classificação descrita acima. Assim, ao acessar a BIZROG, as maiores componentes
disponibilizadas aparecem sob a forma apresentada na Figura A. 1.

Figura A. 1: Composição geral da BIZROG.

Em uma linguagem tecnológica, trata-se de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), em particular o ArcGIS, constituído,
portanto, de um conjunto de tabelas de dados georreferenciados visualizáveis na forma de mapas.
A parte de Análise de Bacias foi concebida com a finalidade de suportar o mapeamento da importância das áreas de todo o
território nacional com relação aos interesses do Governo Federal para o estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural. Para facilitar as referências neste relatório, chamaremos essa base de BIZROG-E&P.
A parte de Infraestrutura de Abastecimento da base de informações do Zoneamento, chamada de BIZROG-ABAST, foi preparada
com a finalidade de incorporar os principais elementos que representam geograficamente o segmento downstream, mais particularmente
aqueles pertinentes ao processamento, armazenamento e transporte de petróleo, derivados e gás natural.
Os atributos que constituem a BIZROG são a seguir apresentados de acordo com o modo de organização de suas principais tabelas,
com as nomenclaturas utilizadas e explicações do significado adotado neste estudo, quando não se tratar de atributo consagrado na
indústria do petróleo, para que o leitor tenha uma ideia da dimensão desta base. Comentam-se ainda as limitações dos dados que os
representam na presente versão. Em uma linguagem de SIG, as informações dos atributos estão arquivadas e acessíveis tanto no modo de
tabela quando no modo de visualização geográfica, por meio de classes de feições (feature classes1) organizadas em grupos de classes de

1

É um formato digital em forma de vetor que contém referência espacial, constituído por um grupo de arquivos com finalidades específicas, entre elas armazenar a
localização geográfica e os atributos associados às feições ou elementos gráficos. Foi desenvolvido e regulamentado pela Esri, fabricante dos softwares da família ArcGIS,
com uma especificação aberta para interoperabilidade com produtos de outros fornecedores.
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feições (feature datasets) dentro do banco de dados georreferenciado (GDB). As camadas que compõe o projeto no ArcGIS (MXD) faz uso
de um filtro (Definition Query) para acessar dentro do GDB as informações específicas de cada bacia/play de que trata aquela camada.

A.1 Atributos da BIZROG-E&P
A seguir, a descrição das classes de feições e seus atributos que compõem a BIZROG-E&P, utilizando-se como exemplo a Bacia
do Acre-Madre de Dios, conforme organização no ArcGIS mostrada na Figura A. 2.

Figura A. 2: Composição da BIZROG-E&P para Bacia do Acre-Madre de Dios.

Bacia Efetiva Representação Geográfica (Bacia Efetiva Geográfica BACIA_EFgeog2). Área da bacia efetiva delimitada pela
ocorrência dos plays efetivos.
Bacia Efetiva Representação Probabilística (Bacia Efetiva Probabilística BACIA_EFprob3). Área da bacia efetiva segmentada
conforme a superposição dos subplays que a compõem, sendo que para cada segmento é atribuída uma chance de descoberta em
nível de bacia.
Para cada play analisado, conforme os fatores carga, reservatório e trapa, são consideradas as seguintes classes de feições e seus
respectivos atributos:
Carga (Carga_CRG):

2

Usando o filtro adequado para bacia (e play quando aplicável). Por exemplo: Definition Query: "BACIA" = 'Acre-Madre de Dios' AND "PLAY" = 'Moa'. Esse recurso foi
utilizado na representação de cada um dos elementos de play, a saber: Fluido, Play Efetivo, Trapa, Reservatório e Carga (filtro relativo à bacia e play). Para os elementos
característicos da bacia, como Bacia Efetiva Geográfica e Probabilística, somente o filtro relativo à bacia foi aplicado,
3

As camadas Bacia Efetiva Geográfica Brasil e Bacia Efetiva Probabilística Brasil referem-se às mesmas classes de feições (BACIA_EFgeog e BACIA_EFprob,
respectivamente) porém sem o uso do filtro relativo à bacia.
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Unidade Litoestratigráfica do Gerador (UnLito_Ger).



Unidade Cronoestratigráfica do Gerador (UnCron_Ger).



Grau de Chance do Fator Carga (Grad_CRG). Para cada segmento de carga potencial para o play, a chance de ocorrência
de condições geológicas favoráveis para formação de acumulações no reservatório do play avaliado, considerando a geração
(quantidade e maturidade da matéria orgânica), os caminhos, a frente de migração e o sincronismo entre a migração e o
reservatório em situação de trapa.

Reservatório (Reservatorio_RES):


Profundidade do Segmento (Prof_Res). Profundidade média (em metros) do topo, com relação ao nível médio do mar, para
cada segmento de reservatório do play.



Unidade Litoestratigráfica (UnLito_Res).



Litologia (Lito_Res).



Unidade Cronoestratigráfica (UnCron_Res).



Grau de Chance do Fator Reservatório (Grad_RES). Para cada segmento de rocha com fácies reservatório, a chance de
ocorrência de condições geológicas para existência de reservatório com espessura e permoporosidade favoráveis à formação
de acumulações.

Trapa (Trapa_TRP):


Unidade Litoestratigráfica Selante (UnLito_Sel).



Litologia Selante (Lito_Sel).



Unidade Cronoestratigráfica Selante (UnCron_Sel).



Tipo de Trapa. Estrutural, estratigráfica ou mista (Tipo_Trapa).



Grau de Chance do Fator Trapa (Grad_TRP). Para cada segmento de trapa para o play, a chance de ocorrência de
condições geológicas favoráveis para a retenção do petróleo ou gás migrado, considerando a existência e a eficiência de
rochas selantes sobrepostas ou laterais ao reservatório, a geometria da interface reservatório - selante e a preservação do
hidrocarboneto depois de acumulado até o tempo presente.

Play Efetivo (PLAY_EF):
Além de possuir todos os atributos presentes nas classes de feições Carga, Reservatório e Trapa que o compõe, a classe de
feições Play Efetivo conta ainda com os atributos abaixo.


Grau de Chance do Play (Ch_PLAY). Para cada segmento de play corresponde chance conjunta dos fatores carga,
reservatório e trapa, expressando quantitativamente a expectativa geológica da existência de acumulações de petróleo ou gás
natural por descobrir. Embora rigorosas avaliações econômicas para os recursos não descobertos não sejam escopo deste
estudo, está implícita neste Grau de Chance a expectativa de que as acumulações por descobrir sejam de tamanho
minimamente econômico. O complemento desta chance é também chamado de risco do play.



Status Exploratório Predominante (Status_Exp). Cada play efetivo foi classificado em fronteira, imaturo ou estabelecido.

Fluido Predominante (FLUIDO). Contém informações sobre as expectativas de existência de acumulações de petróleo
(leve/mediano ou pesado) ou gás natural não associado por descobrir, para cada play avaliado.


Chance de Gás Natural caso ocorra descoberta de hidrocarboneto (GN_HC).



Chance de Petróleo Leve/Mediano caso ocorra descoberta de petróleo (LM_PET).



Chance de Petróleo Leve caso ocorra descoberta de petróleo Leve/Mediano (L_LM).



Tipo de Fluido Predominante Esperado (Fluido). Cada subplay é classificado em petróleo, gás não associado e petróleo &
gás, conforme a relação entre as chances (Capítulo 1, item 1.1.2).
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A combinação das feições de Fluido Predominante de cada play de cada bacia resulta na classe de feições Expectativa de Fluidos
Brasil (FLUIDO_Brasil) das bacias efetivas cujos atributos são:


Nome da Bacia Efetiva (BACIA).



Expectativas de Fluidos Predominantes (Fluido). Considerando-se as chances regionais para a existência de acumulações
de hidrocarbonetos por descobrir em cada play efetivo, bem como as chances condicionais para gás natural não associado,
cada bacia efetiva foi segmentada em polígonos de chances equivalentes para petróleo, gás não associado, e petróleo e gás
não associado.

A.2 Atributos da BIZROG-ABAST
A seguir, a descrição das classes de feições e seus principais atributos que compõem a BIZROG-ABAST, conforme organização no
ArcGIS mostrada na Figura A. 3.

Figura A. 3: Composição da BIZROG-ABAST.

Sistema Dutoviário
Os principais atributos, descritos abaixo, são comuns aos dois tipos de dutos, os instalados e os em planejamento. Os instalados se
referem aos já instalados e aos que estão em construção. Os dutos em planejamento são classificados nos que estão em projeto, nos que estão
em estudo e naqueles considerados nos estudos do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário – PEMAT 2022 (EPE,
2014) e do Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural - PIPE (EPE, 2019)4:

4

Devido à data de referência para elaboração dos mapas do relatório, não foram consideradas as sugestões apresentadas no Plano Indicativo de Gasodutos (PIG), lançado
pela EPE, em outubro de 2019. O PIG encontra-se disponível em: http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao415/PIG%20-%20Plano%20Indicativo%20de%20Gasodutos%20de%20Transporte_EPE2019.pdf.
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Classificação do escoamento de acordo com o tipo de fluido (CLASSIFIC): oleodutos, gasodutos, aquadutos, polidutos.



Modo de administração (TIPO_USO): Duto de Transferência: destinado à movimentação de petróleo, derivados ou gás
natural, em meio ou percurso considerado de interesse específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades 5;
ou Duto de Transporte: destinado à movimentação de petróleo e seus derivados ou gás natural em meio ou percurso
considerado de interesse geral.



Estágio operacional (Categoria): planejamento (Etapa em estudo ou em projeto); em construção (fase inicial ou final);
instalado (inativo ou em operação).

A classe de feições relativa aos dutos é única (Dutos_Atual_7nov18), sendo a separação para a composição das diferentes camadas
feita pelo recurso de filtro (Definition Query), já citado anteriormente. O atributo Categoria foi usado na diferenciação dessas camadas.
Unidades de Processamento e Abastecimento.
Envolvem classes de feições como:
Instalações de Processamento: Refinarias, Centrais Petroquímicas, Usina de Xisto e Fracionadoras;
Terminais de Petróleo e Derivados: Classificados como aquaviários (marítimos, fluviais ou lacustres) ou terrestres, envolvem
atributos de armazenamento e/ou transferência de petróleo e derivados;
Bases de Distribuição6;
Bases de GLP.
Gás Natural
As classes de feições associadas ao gás natural são:
UPGNs7;
Terminais de GNL (Gás Natural Liquefeito);
 Estações de Compressão GN.
Linhas de Transmissão Elétrica. Envolvem as linhas de transmissão8 existentes e as previstas.
Usinas Termelétricas - GN. Representam as usinas termelétricas existentes na base de dados da ANEEL, tendo como combustível o gás
natural.

A.3 IPA (Importância Petrolífera de Áreas)
Os seis mapas de Importância Petrolífera de Áreas e o mapa de IPA Total, abordados no Capítulo 3, são apresentados na
BIZROG, na forma de raster9, conforme organização no ArcGIS mostrada na Figura A. 4.

5 Neste
6

caso, dutos sob administração do segmento de E&P estão incluídos na base apresentada, com ano base das informações de 2007.

A presente versão da BIZROG-ABAST apresenta as Bases de Distribuição conforme a localização dos municípios que as contêm, posicionando-as no centro dos mesmos.

7

As Recuperadoras de Líquidos (URGN e URL), Redutoras de Dew Point (DPP) e Estabilizadoras de Condensado (UPCGN e UGN), por simplificação, foram todas
indicadas como UPGNs.
8

Na composição do IPA de Infraestrutura de Abastecimento somente foram consideradas as linhas de transmissão de corrente alternada e com tensão superior a 138kV.

9

Raster é uma representação em duas dimensões de uma imagem por meio de um conjunto finito de pontos definidos por valores numéricos, formando uma matriz
matemática ou malha de pontos, onde cada ponto é um pixel. Neste estudo os pixels possuem dimensão de um quilômetro de lado.
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Figura A. 4: Apresentação dos mapas de IPA na BIZROG.

A.4 Dados Auxiliares da BIZROG
A Figura A. 5 mostra a organização no ArcGIS das diversas classes de feições que são utilizadas como auxiliares na elaboração do
estudo, tendo como fontes principais a ANP e o IBGE. Em seguida, descreve-se sucintamente o conjunto de classes de feições que
compõem os “Dados Auxiliares de Exploração e Produção”.

Figura A. 5: Organização das classes de feições auxiliares da BIZROG.
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Dados de E&P
 Poços Exploratórios. Mesmos atributos do site da ANP. Selecionados os poços exploratórios pioneiros, de extensão, pioneiro
adjacente, para prospecto mais raso e para prospecto mais profundo.
Blocos Exploratórios (Blocos_exploratorios_30abr19). Mesmos atributos do site da ANP.
Campos de Petróleo e Gás Natural e Planos de Avaliação de Descoberta (Campos e PADs).


Nome do Campo ou do Plano de Avaliação (UP).



Tipo de Recurso (RECURSO). O tipo de recurso está associado ao estágio exploratório da unidade em questão. Campos em
desenvolvimento ou em produção têm seus recursos classificados como RT, ou seja, Recursos Totais, com volume de jazida
já definido. Já os blocos com Planos de Avaliação têm seus recursos classificados como RC, Recurso Contingente, quando o
projeto ainda se encontra em fase de avaliação10.

Exsudações de Hidrocarbonetos11 (Exsudações): Dados sobre exsudações de hidrocarbonetos nas bacias sedimentares
brasileiras.


Anomalia (Anomalia). Modo de identificação (análise geoquímica laboratorial ou seep12).



Observações (OBS). Origem da anomalia detectada.



Fonte (Fonte). Fonte da informação.

A.5 Recursos Não Convencionais
Os Recursos Não Convencionais, abordados no Capítulo 2 (item 2.2.2), estão organizados em uma única classe de feições na
BIZROG (RecursosNaoConvencionais). Para apresentação das diferentes camadas é aplicado um filtro, utilizando o atributo RECURSO
(Figura A. 6). São seis os diferentes recursos não convencionais presentes na base de dados (betume, gás de folhelho, gás em formação
fechada, hidrato de metano, metano de carvão e óleo de folhelho), distribuídos em 14 bacias sedimentares. Além do recurso, da bacia e
situação (T/M), os principais atributos dessa classe de feições são:


Unidade Litoestratigráfica, do depósito (UnLito_Dep), do reservatório (UnLito_Res) e/ou da geradora (UnLito_Ger),
conforme o recurso13.



Litologia, do depósito (Lito_Dep) e/ou do reservatório (Lito_Res), conforme o recurso.



Unidade Cronoestratigráfica, do depósito (UnCron_De), do reservatório (UnCron_Res) e/ou da geradora (UnCron_Ger),
conforme o recurso;



Profundidade do Depósito, em metros (Prof_Dep_m).



Espessura Máxima do Depósito, em metros (Esp_Max_De).



Área do Depósito, em quilômetros quadrados (Area_Dep_K).



Carbono Orgânico Total % (COT).



Tecnologia de exploração mais provável (Tecnologia).



Fontes da informação do Depósito (Fontes).

10

Conforme terminologia adotada pela ANP, a etapa de avaliação ocorre antes da declaração de comercialidade, portanto antes de a descoberta poder ser chamada de um
campo de petróleo e ou gás natural.
11

Concentração de hidrocarboneto em superfície, derivada do escape principalmente por efusão na forma livre para terra ou mar.

12

Nesse estudo o termo seep foi utilizado para discriminar exsudações não analisadas em laboratório

13

Nos casos em que a geradora e o reservatório são as mesmas rochas, preenche-se a informação do depósito (Dep). Nos casos em que a geradora e o reservatório são
rochas distintas, os atributos do reservatório (Res) são também preenchidos.
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Figura A. 6: Composição da BIZROG-RNC.
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ANEXO B. OCORRÊNCIA DE CO2 NAS BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS
B.1 Introdução
Um dos problemas enfrentados pela indústria petrolífera nas atividades de E&P é a ocorrência, em reservatórios de hidrocarbonetos,
de gases corrosivos, como o dióxido de carbono (CO2) e o ácido sulfídrico (H2S). A depender de suas concentrações, esses gases podem
causar riscos à vida dos trabalhadores, gerar danos aos equipamentos ou mesmo inviabilizar um projeto (GAMBOA et al., 2019; MÜLLER
et al., 2006).
No caso específico do CO2, sabe-se que o mesmo pode ocorrer de maneira anômala em diversas bacias sedimentares ao redor do
mundo (por exemplo, Sudeste Asiático, Itália, Austrália Oriental), nos mais variados contextos geológicos. Sua associação a diversos campos
produtores de petróleo e gás natural é descrita em casos como o do campo gigante de gás natural Natuna-d-Alpha, na Indonésia, nos campos
petrolíferos de Miller no Mar do Norte e no campo de McElmo Dome nos Estados Unidos, com concentrações variáveis. No Brasil, os
campos de Lula e Sapinhoá na Bacia de Santos possuem registros de CO2 elevados (FLEET et al., 1998). Destaca-se, contudo, que a
ocorrência de grandes volumes de CO2 é rara: 1 em cada 10 campos têm a probabilidade de registrar teores de CO2 menores do que 1%,
concentração média de cerca de 5% das acumulações (FLEET et al., 1998).
Na província petrolífera do Pré-Sal brasileiro, alguns prospectos perfurados - como o de Júpiter, segundo Gaffney, Cline &
Associates (2010) chegaram a atingir 80% de CO2 na capa de gás e o descarte do mesmo apresenta-se como uma questão a ser solucionada
no contexto da adoção de protocolos internacionais de redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE), em especial o Acordo de Paris1,
adotado na Conferência das Partes - COP XXI (GAMBOA et al., 2019). Apesar do uso do CO2 para a recuperação avançada de óleo
(Enhanced oil recovery - EOR) ou o sequestro de CO2 em reservatórios depletados serem, de um modo geral, soluções contra a emissão
atmosférica deste gás, os gastos operacionais podem ser inviáveis (GAMBOA et al., 2019). Outro fator que pode ser decisivo para o
desenvolvimento, na província do Pré-Sal, dos reservatórios com elevados teores de CO2 é a presença de óleo pesado (18° API), uma
associação incomum numa região conhecida pela ocorrência de campos com boa qualidade de óleo (29° a 30°API) e baixos teores de CO2.
Vale citar que a própria origem do CO2 em campos petrolíferos é um ponto importante de compreensão, sendo em alguns casos
discutido o seu caráter orgânico e em outros o inorgânico. Ao primeiro tipo são relacionados processos como a diagênese da matéria orgânica,
atividades microbiais, metamorfismo de rochas geradoras ou de carvão. No segundo caso, os processos inorgânicos envolvem a
degaseificação do manto e metamorfismos de contato entre carbonatos e carvões (SANTOS NETO, 2017).
Buscando acompanhar a evolução do conhecimento sobre os efeitos do CO2 na indústria petrolífera, bem como as possíveis origens
da sua formação dentro dos processos geológico e a sua distribuição das bacias sedimentares, a EPE iniciou, em 2018, um levantamento dos
dados disponíveis sobre a concentração de CO2 nas bacias sedimentares brasileiras com potencial para hidrocarbonetos. Esse estudo é parte
de um projeto de mapeamento da concentração de CO2 nas bacias brasileiras, motivado inicialmente pelas anomalias identificadas em alguns
reservatórios do pré-sal (D’ALMEIDA et al., 2018).
Dentre as hipóteses relacionadas a ocorrência e distribuição do CO2, na porção em estudo da margem leste brasileira, podem ser
apontadas (D’ALMEIDA et al., 2018):
i) a ascensão do CO2 de origem mantélica por meio estruturas profundas, uma vez que as anomalias ocorrem próximas às falhas
crustais;
ii) o sal parece ter tido um papel importante no trapeamento do CO2, dado que as anomalias estão localizadas preferencialmente na
região de muralha de sal.

O Acordo de Paris, adotado em 2015, durante 21ª Conferência das Partes (Conference of the Parties – COP), é um compromisso internacional entre 195 países que se
comprometeram em reduzir emissões de gases de efeito estufa, e assim minimizar as consequências do aquecimento global. O Brasil é signatário do acordo, ratificado pelo
Congresso em 2016 (MMA, 2019).
1
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Essas hipóteses podem ser encontradas, por exemplo, em Thrasher e Fleet (1995) que associam as altas concentrações de CO2 à
presença de falhas profundas perto de trapas de gás, reservatórios próximos ao embasamento quente e carbonatos associados à atividade
ígnea pós-trapeamento.
A primeira hipótese vai ao encontro também do trabalho de Gamboa et al. (2019) que, através de estudo realizado na área do Platô
de São Paulo sobre a origem e o controle geológico nos grandes volumes de CO2 na região do pré-sal, aponta que a origem mantélica do CO2
seria o afinamento crustal, em profundidades de cerca de 26 e 28 km, com fluxo térmico superior a 61 mW / m2 (LI et al., 2008; SANTOS
NETO; CERQUEIRA; PRINZHOFER, 2012). O afinamento crustal levaria à subida da astenosfera em direção a crosta por alívio de pressão
e, junto com as intrusões ígneas, seriam carreados também gases de origem mantélica como o CO2. Segundo Gamboa et al. (2019), o
afinamento crustal com intrusão intracrustal seria capaz de atingir quase o topo do embasamento. De forma similar, outras ocorrências de
CO2 poderiam estar relacionadas a regiões ao longo de segmentos de falhas principais da bacia, favorecendo a migração do CO2.

B.2 Métodos Empregados
O levantamento das concentrações de CO2 teve como base 4278 poços perfurados nas porções marítimas das bacias de Santos,
Campos, Espírito Santo-Mucuri e Potiguar e na porção terrestre da Bacia Potiguar. Os dados das Bacia de Santos (142) e Campos (171)
concentraram-se em águas profundas e ultraprofundas, sendo a distribuição dos poços situados na segunda bacia mais homogênea do que na
primeira. Na Bacia do Espírito Santo-Mucuri, o número de poços considerados foi o menor (8) de todas as bacias contempladas. Na Bacia
Potiguar, a porção terrestre contou com o maior número de poços (3837) do conjunto, enquanto a porção marítima teve um número menor
(120) de poços considerados, porém da mesma ordem de grandeza daqueles das bacias de Santos e Campos.
Os dados de poços foram adquiridos junto à ANP, com as concentrações de CO2 medidas em superfície ou ao nível do reservatório,
em fluido e em gás.
A análise estatística dos dados foi efetuada e os mesmos foram interpolados através do software ArcGis 10.5.1 à fim de gerar um
mapa de distribuição de teores de CO2. Para interpolar os dados a função usada foi a Ponderação pelo Inverso da Distância (Inverse Distance
Weighting – IDW ArcGis 10.5.1). Maiores detalhes da metodologia empregada podem ser encontrados no trabalho de D’Almeida et al.
(2018).
Os principais resultados deste estudo são apresentados a seguir na forma de mapas e gráficos. O objetivo inicial do presente esforço
é apresentar as primeiras observações sobre a distribuição do CO2 na região do polígono do pré-sal brasileiro e imediações, além dos valores
preliminares para a Bacia Potiguar. Uma breve discussão sobre os resultados até então alcançados é assim realizada, à luz de publicações
recentes buscando indicar possíveis aspectos geológicos que determinem a localização e distribuição das anomalias de CO2 nas bacias
brasileiras, bem como verificar possíveis linhas de avanço e aprimoramento do tema.

B.3 Resultados Preliminares
Na Bacia de Campos as concentrações de CO2 variam de 0,5% a 20% sendo o máximo localizado na região limítrofe com a Bacia
de Santos (Figura B. 1 e Figura B. 2). Na Bacia de Santos, a maioria dos poços analisados apresenta baixa concentração de CO2 (< 1%),
porém 54 poços apresentam concentrações entre 5% e 30%. Há ainda, nessa bacia, 5 casos com teores de 50%, 60% e 80% sendo os maiores
valores encontrados na porção sudeste, em águas ultraprofundas da região das muralhas de sal, principalmente nas proximidades dos blocos
BM-S-24 e de Mero/Libra e a sul do BM-S-8, onde dentro da concessão não há CO2 (D’ALMEIDA et al., 2018) (Figura B. 3).
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Figura B. 1: Histograma do número de poços versus % CO2 nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo mar.

Figura B. 2: Mapa de concentração de CO2 das bacias de Campos, Santos e Espírito Santo mar, na Margem Leste brasileira. Arcabouço estrutural
adaptado de Zalán (2017).
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Figura B. 3: Mapa de concentração de CO2 das bacias de Campos, Santos e Espírito Santo mar, na Margem Leste brasileira e a relação com os domínios
estruturais do sal. Adaptado de Davison, Anderson e Nuttall (2012); Jackson, Jackson e Hudec (2015) e Modica e Brush (2004).

Considerando os custos estimados pela EPE (no prelo) para a produção, separação, escoamento e processamento do gás natural no
ambiente Pré-Sal das bacias de Santos e de Campos, os valores de break-even do gás natural podem variar de US$ 1,20/MMBtu a cerca de
US$ 15,00/MMBtu, a depender do teor de CO2 e distância entre o campo produtor e o litoral. Para que o gás natural do Pré-Sal tenha um
preço de break-even2 próximo ao valor da molécula vendida em 2018 no Brasil, de US$ 6,50/MMBtu a US$ 8,50/MMBtu, o teor de CO2
não deve ultrapassar 22% (EPE, no prelo). Neste contexto, conforme o gráfico abaixo (Figura B. 4), apenas os campos de Lapa e Mero
apresentaram um valor alto de break-even em torno de US$ 24,00/MMBtu e US$ 74,00/MMBtu, respectivamente (EPE, no prelo). Assim,
conclui-se que os maiores desafios na exploração e produção do gás natural, em virtude dos teores de CO2, se concentrarão principalmente
na Bacia de Santos.

2

O preço de break-even é o preço mínimo necessário para viabilizar economicamente um projeto.

561

Figura B. 4: Oferta Potencial no Pré-Sal por faixa de custo (EPE, no prelo).

Com respeito à análise dos resultados para a Bacia Potiguar, os teores CO2 ocorrem em geral abaixo de 10% (Figura B. 5). Os maiores
teores de CO2 prevalecem na parte leste da bacia, tanto em terra quanto em mar (Figura B. 6). Uma vez que Gamboa et al. (2019) e Thrasher
e Fleet (1995) apontam que as concentrações anômalas são raras em campos de petróleo, sendo majoritariamente menores que 5%, é possível
considerar que os valores obtidos para a Bacia Potiguar não são, de fato, anômalos. Dentre as razões para esse resultado está o fato de que a
área delimitada para a análise se concentra sobre a porção onshore e uma pequena área de águas rasas, sendo essas, em geral, regiões com
menor estiramento crustal.
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Figura B. 5: Histograma do número de poços versus % CO2 na Bacia Potiguar.

Figura B. 6: Mapa de concentração de CO2 da Bacia Potiguar, na Margem Equatorial brasileira. Arcabouço estrutural adaptado de CPRM [201-].
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B.4 Conclusões Parciais
As análises iniciais mostram que as regiões do Polígono do Pré-Sal registram as maiores concentrações de CO2 em campos de
petróleo e gás natural. Dentro dessa área, é na região sudeste da Bacia de Santos que ocorrem as maiores concentrações. Este é um dos
grandes desafios encontrados para desenvolver essas reservas de hidrocarbonetos, em especial o gás natural (EPE, 2018a). É importante o
aperfeiçoamento das técnicas de separação do CO2 (utilização de membranas semipermeáveis e de separação em alta pressão, p. e.)
produzido, bem como o reaproveitamento deste gás para reinjeção em campos com produção declinante (EPE, 2018a).
Assim, o panorama nacional a ser construído a partir da análise estatística de dados de CO2 nos campos e seu mapeamento nas demais
bacias brasileiras poderá ser utilizado como uma ferramenta para auxiliar o setor na estimativa das concentrações deste gás em suas áreas
exploratórias, e no planejamento da infraestrutura de produção, escoamento (malha de carbodutos) e reinjeção de gás, levando, em última
análise, à redução dos riscos à vida dos trabalhadores envolvidos e danos aos equipamentos, atenuando prejuízos e até inviabilização de
projetos.
Em relação aos resultados preliminares para a Bacia Potiguar, pelo menos para o conjunto de dados analisados, não ocorrem
concentrações anômalas de CO2. Os resultados alcançados até o momento estimulam que outras bacias sejam analisadas, principalmente em
sua área onshore, à fim de que as hipóteses inicialmente levantadas sejam avaliadas. Bacias do tipo rifte também deverão ser testadas.
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