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Aracaju, 28 de fevereiro de 2009. 
 
Dr. Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior. 
Procurador da República no Estado de Sergipe. 
Procurador Regional dos Direitos dos Cidadãos/Substituto. 
 
Av. Beira Mar 1064, Praia 13 de Julho, Aracaju/SE – CEP 49020-010. 
 

Ref.: Ofício SAJR/PR/SE nº 70/2009. 
Auto Administrativo nº 1.35.000.001073/2005-61. 

 
Senhor Procurador. 
 
Foi com surpresa que tomei ciência da existência do Auto Administrativo nº 
1.35.000.001073/2005-61 e do seu arquivamento. Portanto, faz-se necessário, 
da minha parte, algumas explicações e solicitações. Senão, vejamos: 
 

1. Não me recordo de ter feito pessoalmente uma representação ao 
Ministério Público Federal questionando a viabilidade econômica da 
descoberta do campo de Piranema pela Petrobras, na plataforma 
continental do Estado de Sergipe, mas continuo suspeitando da mesma, 
até o momento em que puder analisar os mesmos dados da Petrobras 
aos quais a empresa americana de auditoria externa DeGOLEYR and 
MacNAUGHTON teve acesso para emitir o seu parecer técnico, 
revelando que a área possui excelente taxa de retorno, e também avaliar 
os prospectos das locações que se transformaram em poços e as pastas 
desses poços perfurados, contendo os dados das perfilagens e dos 
testes de formação, tanto a poço aberto quanto a poço revestido, na 
área do campo, principalmente do poço pioneiro descobridor, do 
histórico de produção do campo, e dos dados sobre os poços 
perfurados na década de 90 que já haviam descoberto petróleo nas 
imediações desse campo ou na área do próprio campo, mas que em 
virtude da lâmina d’água e da pequena espessura de rochas 
reservatórios com hidrocarbonetos foram consideradas descobertas 
sub-comerciais.  
 

2. Os três artigos do APÊNDICE A, embora não relacionados diretamente 
ao Campo de Piranema, podem servir de introdução a um melhor 
entendimento do que seja a exploração de petróleo e quais os 
parâmetros que devem ser utilizados na análise econômica de uma 
descoberta; 
 

3.  No que diz respeito a taxa de retorno do investimento, quando da sua 
análise econômica, esta flutua dentro de certos limites e é função de n 
(ene) fatores ou variáveis, principalmente da reserva de petróleo 
encontrada, da tecnologia disponível para a sua extração e da sua 
cotação no mercado internacional. Por exemplo, pode ser que na época 
do descobrimento da acumulação esta seja considerada sub-comercial e 
que, no futuro, mudanças nos parâmetros tais como tecnologia 
disponível e preço do barril de petróleo a tornem comercialmente 
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atrativa. Por reserva devemos entender a fração do volume total de 
petróleo descoberto na área que pode ser retirado dos reservatórios, 
com a tecnologia disponível na época do seu descobrimento. A análise é 
simples: criam-se cenários e em cada um deles faz-se variar cada um 
dos fatores mantendo-se os demais constantes, isto é, se faz 
simulações. Como a reserva é o principal fator sob análise pergunto: 
qual foi a reserva de petróleo encontrada pela Petrobrás no Campo de 
Piranema que tornou viável economicamente a sua explotação (lavra), 
qual é o grau de certeza da existência desse volume de petróleo 
computado como reserva e quais os valores utilizados para os demais 
fatores nas simulações?; 
 

4. Até o momento, e uma consulta na Internet evidencia isso, a Petrobrás 
não divulgou em qual formação se deu a descoberta, qual é o tipo 
litológico da rocha reservatório e suas características petrofísicas 
(porosidade, permeabilidade etc.) e, muito menos ainda, informações 
quanto à pressão encontrada nesses reservatórios, se ela é uma 
pressão normal para a profundidade na qual eles se encontram hoje, ou 
se eles apresentam uma pressão anômala ou anormalmente alta, o que 
pode caracterizar reservatórios limitados, ou seja, de pequenas 
dimensões, com uma alta produção inicial e forte depleção a posterior. 
Segundo fonte extra-oficial, os reservatórios são “pseudo” turbiditos 
(pequenos corpos de arenito descontínuos) boiando dentro de um 
espesso pacote de folhelhos marinhos, de alguns quilômetros de 
espessura, na denominada Formação Calumbi; 
 

5. Além disso, associar o formato do casco da plataforma a taxa de retorno 
do investimento é algo por demais exotérico, uma vez que esta 
plataforma de produção, de casco redondo, ou qualquer uma outra 
plataforma com casco em qualquer outro formato, vai funcionar 
simplesmente como funcionam as demais plataformas de produção em 
operação na Bacia de Sergipe/Alagoas, no Brasil e no mundo, ou seja, 
com a função principal de extrair o petróleo descoberto. Agora, se ela 
vai armazenar parte desse petróleo produzido ou não, ou se vai escoar 
ele para terra ou armazenar em navios tanques, isso é coisa secundária. 
Se não é, e o seu conceito é realmente revolucionário e vai baratear 
significativamente o custo da extração do petróleo pergunto: porque a 
Petrobrás até o presente momento não as utilizou na Bacia de Campos 
onde se encontram os maiores campos marítimos do país e, 
conseqüentemente, as nossas maiores reservas de petróleo, ou melhor, 
porque a Petrobrás não fez mais encomendas desse tipo de plataforma 
de casco redondo para às empregar intensamente nos demais campos 
marítimos já descobertos e em operação no país?; 
 

6. Por se falar em plataforma de casco redondo ela é a primeira plataforma 
a ser utilizada pela Petrobrás com casco nesse formato ou é a primeira 
construída no mundo com esse conceito considerado pela Empresa 
como revolucionário e inovador? As demais companhias multinacionais 
da indústria de exploração e produção de petróleo não pensaram nisso 
antes?; 
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7. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o fato da decisão da 

encomenda da plataforma de casco redondo ter sido tomada quando a 
descoberta ainda não se encontrava delimitada em sua extensão (área), 
com a perfuração dos denominados poços pioneiro-adjacentes ao poço 
pioneiro descobridor do campo. Em outras palavras, não se sabia àquela 
época o tamanho ou extensão do campo descoberto nem o volume total 
de petróleo encontrado, como ainda não se sabe atualmente, porque 
esses poços não foram totalmente perfurados. Portanto, a decisão da 
encomenda foi e continua sendo um risco no projeto de 
desenvolvimento do campo, além de ter prejudicado o mercado de 
trabalho interno, uma vez que estaleiros nacionais poderiam ter 
construído outro de tipo de plataforma de produção tradicional, gerando 
mais empregos no país; 
 

8. O texto intitulado “A EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA NAS BACIAS 
SEDIMENTARES (parte terrestre) de SE/AL e PE/PB sob jurisdição do 
DISTRITO DE EXPLORAÇÃO DO NORDESTE – DENEST”, citado na 
Decisão de Arquivamento como parecer técnico que carece de prova, foi 
escrito em 1990 sob a forma de artigo para ser publicado no Boletim de 
Geociências da Petrobrás, quando eu ainda era geólogo da Petrobrás, 
poucos meses antes da minha demissão da Empresa. O citado artigo foi 
submetido no início daquele ano ao Superintendente de Exploração da 
Petrobrás na Bacia de Sergipe/Alagoas, Geofísico Antônio José Catto, 
para a devida autorização, a qual não foi concedida, porque, segundo 
ele, eu estava sugerindo no artigo a desativação da Superintendência de 
Exploração e a transferência de seus recursos para a Superintendência 
de Produção, e isso implicaria na perda de cargos e de poder para a 
Exploração, sendo mais prático, portanto, a minha demissão, como de 
fato ocorreu, aproveitando-se do Plano Collor II, e com a desculpa 
esfarrapada de que era para “enxugar a máquina administrativa”, 
demitindo um único geólogo de um total de 123 geólogos e geofísicos 
que trabalhavam na Bacia de Sergipe/Alagoas naquele momento; 
 

9. Infelizmente, a minha análise econômica, com base em dados da própria 
Companhia, estava correta e, até a presente data, 20 anos depois, em 
que pese todo o esforço exploratório da Petrobrás, desde então, mais 
nenhuma descoberta de porte significativo ocorreu na parte terrestre da 
Bacia Sedimentar de Alagoas/Sergipe, a não ser pequenas descobertas 
marginais aos campos já descobertos em décadas passadas, o que 
demonstra que a análise foi correta. Para encerrar, acrescento como 
informação que esse artigo foi vazado para a imprensa local, por alguém 
que a ele teve acesso na Petrobrás, anos depois, mais precisamente em 
1999, tendo inclusive sido publicado pelo jornal local “Ação Popular” em 
sua Edição de nº 0122, datada de 10 a 16 de janeiro de 1999.  
 

Antes o exposto, solicito de V.Sa. a devida e necessária permissão para ter 
acesso a toda a documentação apensada a esse Auto Administrativo pela 
Petrobrás, inclusive ao relatório da auditoria realizada pela empresa 
americana DeGOLEYR and MacNAUGHTON, e aos Autos Administrativos de 
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números 1.35.000.0001126/2006-15 e 1.35.000.000493/2007-91, apensados e 
desapensados a este Procedimento Administrativo, de modo que eu possa, 
então, de forma embasada, me manifestar por escrito sobre os mesmos. 
 
Atenciosamente. 

 
Ivo Lúcio Santana Marcelino da Silva. 
TE nº 0018515721-86 
Rua São Judas Tadeu 313, Pereira Lobo, Aracaju/SE – CEP 49050-710 
Tel. 79-3224-1611. 
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APÊNDICE A 

 
A  HI(E)STÓRIA  DO  PRÉ-SAL  BRASILEIRO 

Os três artigos foram enviados a todos os senadores e deputados 
federais, com os de números 1 e 2 publicados na seção Opinião do 
Globo Online (http://oglobo.globo.com/opiniao/), e o de número 2 
na coluna de Claudio Humberto 
(http://www.claudiohumberto.com.br/artigos/). 

 

SUMÁRIO 

 
(1) AS DESCOBERTAS DA PETROBRAS NO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS . 5 
 

(2) A CONFUSÃO COM A TERMINOLOGIA EMPREGADA NO ANÚNCIO DO 
POSSÍVEL VOLUME DE PETRÓLEO DESCOBERTO PELA PETROBRAS NO 
PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS .......................................................................... 10 
 

(3) O PRÉ-SAL BRASILEIRO versus O PRÉ-SAL AFRICANO 15 
 

 

(1) AS DESCOBERTAS DA PETROBRAS NO PRÉ-SAL DA 
BACIA DE SANTOS 

 
Ivo Lúcio S. M. da Silva – Geólogo de petróleo. 

 

Ao que tudo indica – tendo em vista as notícias veiculadas na imprensa - só se 

fez até o momento especular, em cima do possível volume de petróleo 

estimado pela Petrobras para a descoberta do Campo de Tupi na Bacia de 

Santos, e nada mais. Esse volume possível de hidrocarboneto é gigante 

quando comparado aos volumes possíveis estimados para outros nossos 

campos anteriormente descobertos, mas o que precisamos são respostas aos 

seguintes questionamentos: quanto efetivamente foi encontrado de 

hidrocarboneto recuperável e qual é a reserva com a tecnologia hoje 

disponível? E, no futuro próximo ou remoto, com a nova tecnologia a ser 

desenvolvida, o custo de produção permitirá a sua extração? Não temos ainda 

http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://www.claudiohumberto.com.br/artigos/
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as respostas e vamos levar ainda algum tempo para obtê-las. Por isso, toda 

essa celeuma criada a partir da divulgação precipitada pela Agência Nacional 

de Petróleo – ANP da descoberta do Campo de Tupi e de seus 

desdobramentos (roubo de laptops, oscilação das ações na bolsa, criação da 

Petrosal etc.) é muito mais que uma simples especulação de mercado. 

 

Muito antes da descoberta de petróleo no Pré-sal... 

 

O super continente Gondwana (um único continente; uma única placa), 

formado há 520 milhões de anos A.P., permaneceu unido por cerca de 300 

milhões de anos, quando começou a se quebrar nos blocos que formam os 

continentes atuais, segundo a Teoria da Tectônica de Placas. 

 

Uma dessas fissuras de blocos ocorreu no Período Cretáceo, há 135 milhões 

de anos, com o processo de abertura do Oceano Atlântico Sul e separação dos 

continentes africano e sul-americano, originando às bacias sedimentares da 

costa leste brasileira. Da fissura (rift) inicial, formada pela distensão da crosta 

continental, se formou um golfo que evoluiu para um oceano estreito, o qual 

foi se alargando, do sul para o norte, até o rompimento total da placa e o 

surgimento do oceano aberto.  

 

As bacias sedimentares (depressões na superfície da Terra preenchidas por 

sedimentos transportados por água ou pelo vento ou formados por 

precipitados químicos, resultantes do intemperismo e erosão de rochas pré-

existentes) constituem o “habitat” natural do petróleo, daí a importância 

econômica do seu estudo geológico. 

 

Portanto, a origem da Bacia de Santos, como as demais bacias sedimentares 

da costa leste brasileira, está diretamente associada à separação dos 

continentes, e apresenta uma coluna estratigráfica, da base para o topo, 

formada por: 

i) Sedimentos de origem tipicamente continental depositados nas 

depressões iniciadas com a formação dos “rifts valleys” em bacias do 

tipo cratônica (no interior do continente) nas fases “pré- rift” e “rift”;  
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ii) Sedimentos da fase denominada de transição quando o mar começou a 

ingressar na fissura proto-oceânica (oceano estreito) com a deposição 

de pacotes espessos de sais (evaporitos); e,  

iii) Sedimentos tipicamente marinhos já na fase de oceano aberto. 

 

Deste modo, os sedimentos abaixo do sal onde se encontram os reservatórios 

descobertos com petróleo na Bacia de Santos podem ter sido depositados no 

ambiente continental ou de transição, mas não no marinho franco. E quanto à 

origem do óleo: continental ou marinho? Se de origem marinha gerada em 

sedimentos acima das camadas de sal (Pós-sal) e ocorrendo em sedimentos 

continentais depositados abaixo das camadas do sal (Pré-Sal), o óleo migrou 

de onde, por onde e de que distância? Se de origem continental o volume 

possível estimado é plausível existir para esse tipo de bacia? 

 

Fatores que controlam a ocorrência de petróleo... 

 

Para a existência de uma acumulação de petróleo numa bacia sedimentar - 

descartada a hipótese do petróleo ser de origem inorgânica ou meteórica - se 

faz necessário a presença dos chamados “fatores que controlam a ocorrência 

de petróleo”, ou seja: 

i) Que sedimentos com matéria orgânica sejam soterrados a uma 

profundidade tal que a pressão e temperatura sejam apenas suficientes 

para transformar essa matéria prima em hidrocarboneto sem destruí-lo 

em seguida (presença de rochas geradoras de petróleo dentro da janela 

de maturação); 

ii) Que haja um local para armazenar o hidrocarboneto gerado (presença de 

rochas reservatórios); 

iii) Que o petróleo seja expulso da rocha geradora e migre para a rocha 

reservatório (associação adequada rocha geradora / rocha reservatório); 

iv) Que o hidrocarboneto fique aprisionado na rocha reservatório 

(existência de uma armadilha do tipo estrutural ou estratigráfica ou 

mista); 
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v) Que o petróleo não continue a mover-se até a superfície onde seria 

degradado e destruído (presença de rochas selantes capeando as 

rochas reservatórios); 

vi) Que esses fatores ocorram numa dada ordem (relação temporal 

adequada entre armadilha / migração). 

 

Satisfeitas as exigências acima, resta quantificar o volume de hidrocarboneto 

existente na acumulação descoberta (cubar a jazida em termos de volumes 

possível, provável, recuperável e de reserva) e se a sua explotação (lavra) é 

economicamente viável ou não, com a tecnologia atualmente disponível. Para 

isso se faz necessário analisar detalhadamente cada um desses fatores e 

verificar como eles se inter-relacionam. Por exemplo: Qual é o tipo de rocha 

reservatório na qual se encontra o hidrocarboneto? A que profundidade se 

encontra o reservatório? O reservatório possui pressão anormal para esta 

profundidade? A porosidade encontrada na rocha reservatório é primária ou 

secundária? De quanto é essa porosidade? E quanto à 

permeabilidade/transmissibilidade no reservatório? Qual é a extensão da 

acumulação? Qual é a coluna ou espessura de rocha reservatório com 

hidrocarboneto. Qual é o tipo de mecanismo de produção do reservatório, ou 

seja, como o reservatório produzirá? Qual é o tamanho do campo? Encontra-

se totalmente delimitado pelos poços pioneiros adjacentes perfurados ao 

redor do poço pioneiro descobridor? 

 

E muitos outros questionamentos mais, necessitam ser feitos e respondidos 

antes de se divulgar a descoberta de um campo gigante ou não, tratando-se de 

uma empresa com papéis negociados em bolsa de valores. 
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(2) A CONFUSÃO COM A TERMINOLOGIA EMPREGADA NO 
ANÚNCIO DO POSSÍVEL VOLUME DE PETRÓLEO 

DESCOBERTO PELA PETROBRAS NO PRÉ-SAL DA BACIA 
DE SANTOS 

 
Ivo Lúcio S. M. da Silva – Geólogo de petróleo. 

 

A mídia - com algumas exceções – em lugar de ajudar a esclarecer a polêmica 

em torno das descobertas do Pré-Sal pela Petrobrás na Bacia de Santos, em 

consórcio com a Shell e a Galp Energia, confunde ainda mais a opinião 

pública, quando não usa uma terminologia adequada e única para informar 

sobre o fantástico “possível volume” de petróleo que pode ter sido 

encontrado, quando se refere as “reservas”. É necessário que se diga se esse 

volume de petróleo divulgado com estardalhaço diz respeito a “reservas 

provadas”, “reservas prováveis” ou “reservas possíveis”, e como é que cada 

uma delas é estimada, para que se tenha uma idéia da ordem de grandeza 

desses valores e da relação entre eles. 

 

Pensando bem, o responsável maior por essa confusão toda não é a mídia e 

sim a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, a empresa que lidera o consórcio, 

a quem cabe a obrigação de bem informar, aos brasileiros e ao mercado, sobre 

as descobertas realizadas. Uma simples análise de conteúdo das declarações 

de seus técnicos deixa em evidência esse deus-nos-acuda. Quando se analisa 

as declarações de membros do governo federal – inclusive de ministros de 

estado e do próprio presidente Lula - aí é que a confusão aumenta: 

simplesmente parece não saberem do que estão falando. 

 

A Petrobrás utilizou, até o final da década de 90, uma classificação para 

quantificar os volumes descobertos de petróleo (óleo e gás) através das 

expressões: “volume possível”, “volume provável”, “volume provado”, 

“volume recuperável” e “reserva”, de mais fácil compreensão que as da 

classificação atualmente empregada, devido ao termo de compromisso 

firmado pela Petrobrás com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A 
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classificação anterior se baseia no grau de certeza ou de incerteza da 

existência do volume de petróleo encontrado, a qual, por sua vez, depende do 

grau de conhecimento que se tem de alguns dos “fatores que controlam a 

ocorrência de uma acumulação de petróleo”, principalmente quanto à área ou 

tamanho das armadilhas mapeadas que aprisionam o petróleo, se estão 

devidamente testadas com a perfuração de poços ou não, das condições 

petrofísicas (permeabilidade, porosidade etc.) das rochas reservatório e por 

analogia com a ocorrência e produção de petróleo em outras regiões ou locais. 

 

Nesta classificação, o volume de petróleo estimado com o maior grau de 

incerteza ou menor grau de certeza, em toda a área considerada como de 

ocorrência da rocha reservatório dentro da armadilha, é o denominado 

“volume possível”, o qual é determinado: 

i)  A partir da área do mapeamento sísmico-geológico da armadilha 

estrutural, estratigráfica ou mista que pode aprisionar o petróleo da 

acumulação descoberta pelo poço pioneiro; 

ii)  Admitindo-se que a rocha reservatório seja homogênea e que ocorra em 

toda a área mapeada com as mesmas características de porosidade e 

permeabilidade que foram encontradas no poço pioneiro descobridor; e, 

iii) Por analogia com outras regiões produtoras. 

 

O problema é que na natureza predomina a heterogeneidade e, 

conseqüentemente, a variação de porosidade e permeabilidade da rocha 

reservatório é regra e não exceção. Além disso, a armadilha mapeada é função 

da qualidade da seção sísmica, ou seja, da confiabilidade nos refletores 

sísmicos rastreados e mapeados, e cuja continuidade pode não ser real e sim 

aparente, mascarada pelo falso sinal de reflexão criado quando do 

processamento do dado sísmico, pelas perfumarias ou procedimentos 

utilizados para eliminação do ruído. Em outras palavras, isso pode levar a uma 

superestimação da área mapeada da armadilha e, conseqüentemente, do 

“volume possível” de petróleo estimado, que pode também ocorrer com as 

recentes descobertas na Bacia de Santos. 
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Deste modo, afirmações na mídia do tipo “um mar de petróleo em toda a costa 

leste brasileira abaixo das camadas de sal’ servem apenas para criar falsas 

expectativas, e isto não é bom para a Petrobrás e muito menos ainda para o 

Brasil, que tem outras prioridades, muito mais urgentes, para serem tratadas e 

resolvidas. 

 

A qualidade ou resolução atual das seções sísmicas para as camadas 

depositadas abaixo do sal na Bacia de Santos é excelente quando comparada 

com as seções sísmicas de água profunda da década passada. Mas, em 

virtude da perda de sinal ocasionada pela espessura da camada de sal, em que 

pese todo o avanço tecnológico desta década no processo de aquisição e 

processamento do dado sísmico de reflexão no mar, a continuidade dos 

refletores das camadas do Pré-Sal nas seções sísmicas pode não ser muito 

real, aumentando consideravelmente a área das armadilhas mapeadas que 

aprisionam o petróleo. Outra coisa que pode ser relevante é que ao se 

considerar a existência de camadas contínuas de rochas reservatórios por 

longas distâncias, isso implica em deixarmos de contar com as falhas como 

um dos principais caminhos por onde o petróleo migra da rocha geradora até a 

rocha reservatório, de certas distâncias. E o mais crítico, é que isso obriga a 

que um volume fantástico de rocha geradora esteja muito próximo, quase que 

colado a rocha reservatório, para produzir esse igualmente colossal volume de 

petróleo divulgado pela Petrobrás e empregado pelo governo brasileiro como 

propaganda um tanto quanto enganosa, porque ainda não transformado em 

“volume provado”. 

 

Portanto, a expressão “volume possível” ou “reservas” vale apenas como uma 

primeira aproximação do volume de petróleo encontrado na área da 

descoberta, volume esse a ser comprovado ou não com a perfuração de mais 

poços denominados de pioneiros adjacentes e/ou de poços de delimitação da 

extensão da acumulação ou campo, algo que não será feito da noite para o dia 

e sim depois de alguns anos, podendo chegar a uns 20 anos ou mais no caso 

das descobertas em água profunda na Bacia de Santos. O certo é que o 

volume inicialmente estimado na descoberta da acumulação raramente se 

concretiza, à medida que as perfurações dos poços são realizadas, sendo 
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comuns as re-avaliações dos volumes dos campos ao longo de suas 

existências. 

 

Com relação aos demais volumes, pela antiga classificação de volumes do 

Código de Reservas da Petrobrás, o “volume provável” é aquele que computa 

o petróleo existente na área de drenagem de cada poço somado ao petróleo da 

área não drenada entre poços contíguos na mesma área da armadilha 

mapeada, enquanto o “volume provado” considera apenas o volume da área 

de drenagem de cada poço. Quanto ao “volume recuperável” ele é o resultado 

do volume provado multiplicado pelo “fator de recuperação’ (FR), um 

parâmetro inerente a cada tipo de rocha reservatório em cada campo. Por 

exemplo, em determinado campo você só consegue extrair de determinado 

tipo de rocha reservatório com certas características, digamos, 60% de todo o 

“volume provado” de petróleo nela armazenado. O restante fica lá para todo o 

sempre. Finalmente, temos a “reserva” que é o "volume recuperável” menos o 

“volume produzido” mais o “volume injetado” de volta no reservatório, por 

algum motivo. No início da explotação (lavra) de cada campo a “reserva” é, 

então, o próprio “volume recuperável”. 

 

Por isso, nesse estágio inicial da exploração do Pré-Sal na Bacia de Santos só 

podemos falar, por enquanto, de “volume possível” ou de “reserva possível” 

de petróleo e, ainda assim, com muito cuidado devido às fortes restrições 

existentes, mesmo se partirmos do pressuposto de que já dominamos a 

tecnologia para a extração do petróleo a 7.000 metros de profundidade, com 

lâmina d água de 2.000 a 2.500 metros, depois de atravessarmos 2.000 metros 

de sal, por que:  

i) A qualidade da sísmica abaixo do pacote de sal pode ser aparente e os 

refletores sísmicos rastreados e mapeados podem não ter a tal 

continuidade visualizada na seção sísmica, fazendo encolher as mega 

descobertas anunciadas; 

ii) Não dispomos ainda de poços com testes de longa duração (TLD) e não 

conhecemos o mecanismo de produção dos campos; e, 

iii) As acumulações descobertas não estão ainda delimitadas por poços e 

não conhecemos exatamente a área de cada campo ou do mega campo. 
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No caso das descobertas do Pré-Sal da Bacia de Santos a galinha pode não 

ser a de ovos de ouro, talvez seja de prata ou mesmo de bronze, mas o 

“volume possível” de petróleo, ainda assim, será um volume considerável. Se 

explotável ou não, só o mercado dirá, mas isso é outra história... 
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(3) O PRÉ-SAL BRASILEIRO versus O PRÉ-SAL AFRICANO 
 

Ivo Lúcio S. M. da Silva – Geólogo de petróleo. 
 

Os processos geológicos formadores do arcabouço tectônico do Oceano 

Atlântico Sul devem ter atuado quase que da mesma forma na constituição e 

modelagem tanto da margem leste do continente sul-americano quanto da 

margem oeste do continente africano, ou seja, as colunas estratigráficas nas 

duas margens devem ser muito semelhantes. Deste modo, a existência de 

camadas de sedimentos com petróleo abaixo do pré-sal ao longo da costa 

leste brasileira sugere que ao longo da costa oeste africana isso deve se 

repetir.  

 

No entanto, não se vê uma corrida em busca do ouro negro, principalmente 

pelas grandes empresas petrolíferas do planeta, em sedimentos localizados 

em águas profundas do Oceano Atlântico Sul ao longo da margem oeste 

africana. Por quê? Também não se viu ainda governos de países africanos, 

banhados pelo Atlântico Sul, manifestar qualquer interesse no sentido de 

explorar, sequer em consórcio com as multinacionais do petróleo, os seus 

sedimentos em suas águas profundas. Por quê?  

 

Com relação ao primeiro “Por quê?”, dessa falta de interesse das 

multinacionais do petróleo pela exploração de petróleo em águas profundas do 

Atlântico Sul africano, quer sejam em águas territoriais ou internacionais em 

consórcio ou não com empresas de países africanos, nós somos 

intuitivamente levados a deduzir que alguma coisa de fundamental importância 

não foi divulgado sobre a descoberta de petróleo em sedimentos abaixo do 

pré-sal na Bacia de Campos em águas profundas do Atlântico Sul brasileiro, 

anunciada repetidas vezes com estardalhaço pela ANP – Agência Nacional de 

Petróleo, PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S/A e Governo Brasileiro – 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva como a descoberta do século, mas não 

pelas empresas consorciadas estrangeiras. E qualquer que seja a hipótese 

plausível para a sua elucidação, mesmo conspiratória, ela sempre leva ao 
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mesmo objetivo que é a especulação pura e simples do mercado, para 

aumentar o valor das ações dessas empresas envolvidas nessa exploração de 

alto risco. 

 

No que diz respeito ao segundo “Por quê?”, esse oceano de petróleo 

descoberto em sedimentos abaixo do pré-sal nas bandas de cá - se verdadeiro 

– deve ocorrer nas bandas de lá, e se confirmado pode ser o início da 

erradicação da miséria e da pobreza, tanto aqui quanto lá. Isso, certamente, 

será muito bom para o povo de cá e de lá, e muito ruim para os seus 

governantes, porque deveria significar, não necessariamente, povo mais 

instruído e governo menos ditatorial. 

 


