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No dia 02 de março do presente ano a Petrobras anunciou para 
o mercado a sua intenção de vender alguns campos maduros 
terrestres no Brasil, algo que não acontecia há 15 anos. Conforme 
noticiado até o momento, em todo o país, serão vendidos dez 
polos, envolvendo um total de 104 concessões terrestres. No total, 
os dez polos a serem vendidos pela Petrobrás em cinco estados 
(além da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo) 
produzem, aproximadamente, 35 mil barris/dia. A produção de óleo 
estimada pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes 
de Petróleo e Gás (Abpip) para os dois polos baianos é de cerca de 
10 mil boe por dia.

Este processo de venda tem tudo para ser uma oportunidade única 
para que a PetroReconcavo possa expandir a sua atuação e replicar 
o seu modelo de negócios e sua expertise comprovada para outras 
áreas. As condições destas vendas de campos ainda não foram 
totalmente definidas e divulgadas, mas já podemos afirmar que se 
formos bem bem-sucedidos em alguns desses polos, poderemos 
multiplicar o tamanho da empresa, o que certamente se traduzirá 
em oportunidades de crescimento profissional para todos os 
colaboradores da PetroReconcavo.

Assim sendo, peço a ajuda e o empenho redobrado de todos 
vocês nos próximos meses para continuarmos maximizando 
a competitividade da PetroReconcavo neste processo. É ainda 
mais importante que continuemos perseguindo nossas metas 
de produção, produtividade, custos e sobretudo segurança 
operacional. Recomendo a todos a releitura dos cartazes de Missão, 
Visão, Valores e Estratégia de Negócios da PetroReconcavo para que 
tenhamos isto em mente durante esta jornada. 

Em outra matéria desta edição, destacamos o bom atingimento das 
metas corporativas propostas para o ano de 2015, apesar do cenário 
extremamente desafiador que atravessamos. Parabéns e obrigado a 
todos! Como bem define o consultor e guru Vicente Falconi, “Liderar 
é bater metas consistentemente, com o time e fazendo o certo”. 
Seguindo este ensinamento simples, temos tudo para prosperar. 

Obrigado,
Rafael Cunha

MetAs corporAtivAs 2015

MelhoriA nA QuAlidAde dA ÁguA 
de injeÇão coM utilizAÇão de 
novos filtros

internAlizAÇão dA operAÇão 
de AcidificAÇão de poÇos

Deseje uma Feliz Páscoa a 
todos aqueles que estão junto 
de ti! É época de renovação, 

acolhimento e felicidade! 
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MetAs 
corporAtivAs 

2015

Após o encerramento do ano, chega 
o momento para avaliar os resultados 
corporativos alcançados.  A Companhia 
definiu cinco indicadores chave para 
acompanhamento: saúde e segurança, 
produção, geração de caixa, incremento 
de reservas e custo de produção. 

Indubitavelmente, a Companhia 
foi ajudada por fatores externos. O 
valor do barril de petróleo cotado no 
mercado internacional apresentou um 
comportamento superior ao previsto e 
orçado pela Companhia no início do ano. 
Da mesma forma, a cotação do dólar 
também nos ajudou ao longo de 2015.

Os indicadores de saúde e segurança 
envolvem aspectos como quantidade 
de acidentes e inspeções de segurança 
realizadas. Muito embora as metas não 
tenham sido alcançadas no primeiro 
semestre, tivemos uma evolução no 
segundo semestre após um forte 
trabalho realizado de conscientização 
da força de trabalho que permitiu uma 
significativa melhoria nesses indicadores 
ao final de 2015.

Problemas operacionais não permitiram 
que a meta de produção fosse alcançada. 
No primeiro semestre, a produção 
realizada ficou 6% inferior à orçada. 
Por outro lado, um controle eficiente 
nos gastos, permitiu que os custos por 
barril ficassem no limite do previsto no 
orçamento.

O indicador que mede a eficiência do capital alocado, através do valor do barril de 
reserva provada desenvolvida agregado, também teve um desempenho positivo no 
ano. Esse resultado é consequência de boas escolhas nos investimentos realizados, 
tanto no controle de gastos em projetos de investimentos, como workover e 
facilidades.

Por fim, a geração livre de caixa também apresentou um resultado satisfatório, 
sobretudo por conta dos fatores externos que nos ajudaram no decorrer do ano, já 
mencionados acima.

É importante salientar, porém, que, da mesma forma que esses fatores externos 
nos ajudaram ao longo de 2015, as perspectivas para o ano de 2016 não são das 
melhores. A cotação do petróleo Brent no fechamento de 15 de março de 2016 foi 
de US$38,74, uma queda superior a US$13,00, ou 26,5%, em relação à média de 2015. 
Não há indicativos de recuperação no curto prazo. Adicionalmente, a recente queda 
na cotação do dólar demonstra que esse é mais um fator externo que pode trabalhar 
contra em 2016. Portanto, se o nosso comprometimento com os indicadores chave 
da Companhia foram essenciais para o bom resultado observado no ano de 2015, ele 
será ainda mais importante para o iniciarmos e terminarmos bem o ano de 2016.
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MelhoriA nA QuAlidAde 
dA ÁguA de injeÇão coM 

utilizAÇão de novos filtros

A recuperação secundária de óleo por meio de injeção de água é um método utilizado mundialmente para aumentar a 
produção de campos maduros. Este método é utilizado em 10 dos 17 campos operados pela Companhia. No decorrer dos anos, 
foram desenvolvidos conhecimentos em todas as áreas relacionadas à injeção de água e ampliado substancialmente o volume de 
água injetada. Basicamente, a água injetada em um poço varre o reservatório e empurra o óleo para um poço produtor, conforme 
mostrado na figura abaixo.

A qualidade de água injetada é um fator determinante para o sucesso de um 
projeto de recuperação secundária por injeção de água. Uma água de má 
qualidade, ou seja, com alto teor de sólidos em suspensão (TSS) e alto teor de 
óleo e graxa (TOG) pode obstruir o reservatório, diminuindo a eficiência da 
injeção e resultando em altos custos de manutenção de poços.

Nos anos de 2015 e 2016, a empresa vem dando atenção especial à qualidade da 
água. Filtros de água de injeção foram testados com sucesso em parte da injeção 
da estação Ilhas, melhorando consideravelmente a qualidade da água injetada. 
Novos filtros de maior capacidade serão instalados em 2016 para melhorar 
a qualidade de todo o volume de injeção nesta estação. Na estação Nova 
Cassarongongo, a construção de um novo tanque flotador e as melhorias no 
tratamento químico da água possibilitaram a entrada em operação dos maiores 
filtros de água da empresa, com capacidade de 120.000 bbl/d. Testes iniciais já 
indicam uma melhoria na qualidade da água (redução em TSS e TOG). Além disso, 
a injeção de Sesmaria passou a contar em 2015 com um filtro auto-limpante que 
retém sólidos e requer menor interferência do operador no processo.

Os desafios para 2016 incluem melhorar 
a qualidade da água na estação São 
Roque, ampliar a filtração na estação 
Ilhas e otimizar o tratamento químico 
em todos os campos com nossa equipe 
interna. “Estamos confiantes que a 
conversão do Tanque-02 de São Roque 
de tanque de óleo para tanque de 
flotação/pulmão reduzirá o teor de óleo 
na água de injeção, viabilizando assim 
a operação dos filtros auto-limpantes já 
instalados, pois a presença de óleo na 
água dificulta sua operação. Ao mesmo 
tempo, continuaremos estudando novas 
tecnologias para melhorar a qualidade 
da água e aumentar a eficiência de 
nossas operações” diz a engenheira Tess.

NoVoS filtRoS dE MaioR 
CaPaCidadE SERão iNStaladoS 

EM 2016 PaRa MElhoRaR a 
qualidadE dE todo o VoluME 

dE iNJEção NESta EStação.
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setor de grro
 gestão de riscos 

regulAtórios operAcionAis

processo de AcidificAÇão:

1º prÉ flush – É injetAdo uM fluido pArA prepArAr 
o reservAtório. nessA etApA, pode ser necessÁriA A 

injeÇão de MAis de uM fluido pArA A prepArAÇão
 do reservAtório.

2º MAin flush – iniciA A injeÇão do Ácido 
clorídrico (hcl). o Ácido jÁ É testAdo e verificAdo 
A suA coMpAtibilidAde coM o óleo ou ÁguA sAlgAdA 

AnteriorMente. nesse MoMento, As incrustAÇões 
são reMovidAs.

3º over flush – injeÇão de outro fluido pArA 
deslocAr o Ácido clorídrico pArA o interior do 

reservAtório de forMA A se dissolver o 
Ácido internAMente.

Em complementação aos projetos 
de melhoria de qualidade de água 
de injeção que garantirão aumento 
na eficiência de injeção, o setor de 
Operações, desde novembro de 2014, 
desenvolve um projeto para internalizar 
o processo de acidificação e estimulação 
de poços injetores e produtores.

O processo se caracteriza pela injeção 
de produtos químicos nos poços com 
intuito de remover deposições orgânicas 
e inorgânicas que se depositam nas 
proximidades dos canhoneados dos 
poços. Esse procedimento acontece 
com o objetivo de recuperar a 
injeção ou produção do poço, que 
sistematicamente tende a ser reduzida 
com o tempo quando existem altos 
teores de sólidos e/ou óleo na água de 
injeção, ou mesmo por tendência natural 
do fluido produzido, para o caso dos 
poços produtores. 

Até então a acidificação e estimulação 
orgânica dos poços era realizada por 
empresas terceirizadas, mas a partir 
do mês de fevereiro de 2016 passou 
a ser realizada por equipe interna de 
operação. A ideia permitirá a redução de 
80% do valor gasto com o procedimento 
de acidificação, além de agregar valor à 
Companhia por se tratar de uma nova 
especialidade e conhecimento para a 
PetroRecôncavo.

O engenheiro responsável pelo 
processo, Vitor Teles Requião, junto com 
sua equipe, formada pelos operadores 
Jackson Rios e Fernando Salles, explica 
que os trabalhos que serão realizados 
com a unidade interna têm a capacidade 

de remover a grande maioria dos 
elementos que reduzem o potencial 
de injeção ou produção dos Poços. 
“Hoje conseguimos remover depósitos 
inorgânicos solúveis, através de ácidos 
concentrados, depósitos orgânicos, 
através de solventes mutuais, bem 
como outros elementos prejudiciais aos 
poços, como o Sulfeto de Ferro, cuja 
presença temos visto ser mais comum 
do que imaginávamos”. Acrescenta 

ainda que: “Sabemos que ainda não 
temos a capacidade de fazer operações 
mais complexas, como a injeção de 
Ácido Fluorídrico, capaz de remover 
minerais finos que causam danos à 
formação, devido ao risco associado 
a esse tipo de operação. Entretanto, 
estamos certos de que esse é um 
primeiro passo muito importante para 
sermos uma companhia mais eficiente 
no processo de injeção de água”.


