
 LIBERAÇÕES HIPOTÉTICAS DE ÓLEO/GÁS NOS CAMPOS DE 
FRADE E LULA

 

Luciana de Freitas Tessarolo

Pós-doutoranda em Meteorologia

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Arraial do Cabo, RJ

2019

XIII SIMPÓSIO SOBRE ONDAS, MARÉS, ENGENHARIA OCEÂNICA 

E OCEANOGRAFIA POR SATÉLITE



2

 

 Motivação

 Liberações em Águas Profundas

 Modelo Numérico de Vazamento de Óleo e Gás a partir de Águas Profundas

 Simulações de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

 Considerações Finais

  

Sumário



3

 Segundo o Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP, 2019), o consumo mundial de petróleo em 2018 totalizou 99,8 milhões de barris/dia 

e o volume produzido no mundo atingiu 94,7 milhões de barris/dia.

 No Brasil, a produção alcançou, em média, 2,6 milhões de barris/dia em 2018, sendo 

95,7% desse total produzido em mar (ANP, 2019).

 O aumento do consumo de petróleo leva à intensificação das atividades petrolíferas, as 

quais são motivo de grande preocupação devido ao risco de acidentes, que provocam 

uma cadeia de danos sociais, econômicos e ambientais.

  A simulação de cenários futuros descrevendo o comportamento da pluma de óleo e gás 

diante de um vazamento é extremamente útil para auxiliar na elaboração de planos de 

contingência em situações de risco.
  

Motivação
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Figura 4 - Cenário esquemático do comportamento da pluma em águas profundas. 
       Fonte: Adaptada de Zheng et al.(2002). 
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Modelo Numérico de Vazamento de Óleo e Gás a partir de 
Águas Profundas

 Modelo de vazamento de óleo e gás a partir de águas profundas, apresentando dois 

estágios (Johansen, 2003; Dasanayaka e Yapa , 2009):

Estágio dinâmico 

 transporte governado pela dinâmica da mistura de óleo, gás, água e hidrato.

 

Estágio advectivo-difusivo 

 transporte dominado pelos processos de advecção e difusão.
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   Estágio Dinâmico da Pluma

Condições
Iniciais

• Características do óleo e do gás
• Características do vazamento
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Decomposição de hidrato
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diâmetro = 0

diâmetro ≠ 0

Gotículas de óleo
Bolhas de gás

(com ou sem hidrato)

Parcelas
Lagrangianas (PLs)

Processos 
físico-químicos

Dissolução de óleo

Dissolução de gás

Formação / Dissolução / 
Decomposição de hidrato

Novos diâmetros
para as partículas 

(gotículas ou bolhas)

Velocidade da PL

Velocidade do meio

Velocidade individual
da partícula

Velocidade contabilizando
a difusão turbulenta Evolução das posições

horizontal e vertical

Novo 
passo de tempo

Verificar o tamanho 
da partícula

Final da rotina
para a partícula

PL alcançou
a superfície?

SimNão
Modelo de Superfície

   Estágio Advectivo-Dufusivo

Condições oceânicas 
(corrente, temperatura e salinidade)
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Simulações de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Polígono do Pré-Sal

Campo de Frade

Campo de Lula
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Descrição
Experimentos

CF-JAN CL-JAN

Bacia Campos Santos

Poço 7FR25HPRJS 9LL2RJS

Localização* 
(latitude/longitude)

21,8959°S / 39,8286°O 25,1872°S / 42,9208°O

Profundidade* (m) 1181,85 2213,00

Início da descarga 15/01/2018 às 12h

Período de descarga (h) 1

Duração da simulação (h) 24

Vazão volumétrica* (m3/s)

Óleo 7,1 x 10-3

Gás 0,48

Densidade do óleo (kg/m3) 885,7 778,5

Tabela 1 – Localização dos pontos de vazamento e características dos cenários.

   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

* ANP (2019)

Condições oceânicas: previsões oceânicas fornecidas pela Mercator Ocean (COPERNICUS, 2018).

 Médias diárias;

 Resolução espacial horizontal: 1/12 ° (0,0833° lat x 0,0833° lon);

 Resolução espacial vertical: 50 níveis, variando de 0 a 5500 m, com resolução de 1 m na 

superfície, diminuindo para 450 m no fundo.
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

 Circulação oceânica – Campo de Frade (21,8959°S / 39,8286°O) 

             

 

Janeiro/2018

Velocidade zonal      

Velocidade meridional
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Campo de Frade – Caso CF-JAN 

             

 

 Pluma curvada para Noroeste.

 NFN : 298 m em 12 min.

 Formação de hidrato ao redor das bolhas de gás.

          

 Gotículas de óleo:
 Menor diâmetro: 86 μm;

 Maior diâmetro: 10 mm.
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Campo de Frade – Caso CF-JAN 

             

 

 Primeiras gotículas em superfície: 2,4 h.

 Bolhas de gás/hidrato totalmente dissolvida em 1,4 h.

 Gotículas de óleo:
 z < -350 m: Noroeste
 z > -350 m: Sudoeste
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Campo de Frade – Caso CF-JAN 

             

 

 Gotículas de óleo:  
 z < -350 m: Noroeste;

 z > -350 m: Sudoeste.

 Deslocamento horizontal máximo:
 x ≈ - 5 km;

 y ≈ 15 km.
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Circulação oceânica – Campo de Lula (25,1872°S / 42,9208°O) 

             

 

Janeiro/2018

Velocidade zonal      

Velocidade meridional
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Campo de Lula – Casos CL-JAN

             

 

 Pluma levemente curvada para Nordeste.

 NFN : 432 m em 16 min.

 Formação de hidrato ao redor das bolhas de gás.

          

          

 Gotículas de óleo:
 Menor diâmetro: 91 μm;

 Maior diâmetro: 11 mm.
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Campo de Lula – Casos CL-JAN

             

 

 Primeiras gotículas em superfície: 3,8 h.

 Bolhas de gás/hidrato totalmente dissolvidas em 1,7 h.

 Gotículas de óleo seguem para Nordeste.
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   Simulação de Vazamentos Hipotéticos de Óleo e Gás

Campo de Lula – Casos CL-JAN

             

 

 Gotículas de óleo seguem para Nordeste.

 Deslocamento horizontal máximo:
 x ≈ 2,5 km;

 y ≈ 5 km. 
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Considerações Finais

 A utilização de modelos numéricos pode auxiliar na elaboração de planos de 

controle de emergência em caso de acidentes reais envolvendo vazamentos de óleo 

e gás.

 Modelo numérico Lagrangiano para determinar o comportamento do óleo e do gás 

provenientes de liberações a partir de águas profundas.

 As trajetórias do óleo e do gás são influenciadas pelas variações na direção das 

correntes oceânicas. 

 O óleo pode percorrer horizontalmente grandes distâncias e aflorar em superfície 

em locais afastados do ponto de descarga.
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