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• A PETROBRAS e as Atividades de E&P na Bacia de Santos  
 
• Exemplos de Interfaces de P&D e interesses mútuos na área de E&P 

e a Marinha do Brasil  
 

• Considerações Finais  
 



A Exploração & Produção nas Bacias Marítimas  

 



A PETROBRAS, a Bacia de Santos e o Pré-Sal  



Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO) 

 

• Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello da 
PETROBRAS (CENPES) 
• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
• Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
• Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) 
• Universidade de São Paulo (USP) 
• Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
• Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) 

Interfaces de P&D e Exemplos de parcerias  



 

OBJETIVOS E INTERESSES  

 

Desenvolver tecnologia em modelagem computacional e observação meteo-oceanográfica para: 

• Implementar sistema de previsão de correntes  visando  o  apoio a atividades marítimas 
offshore, apoio à modelagem de vazamento de óleo para planejamento de operações de 
emergência e avaliação de impacto ambiental, subsidiar cálculo de parâmetros ambientais 
para projetos de estruturas marítimas (Interesses PETROBRAS) 

 

•  Apoio às atividades e à missão institucional da MARINHA do Brasil, fornecendo informações 
oceanográficas que garantam a segurança da navegação (Interesse MARINHA DO BRASIL) 

 

•  Estudo de processos oceânicos e desenvolvimento científico (Interesse  Academia)  

 

 

 

 

 

 

Interfaces de P&D e Exemplos de parcerias  



• Jan/2011 – Início do fornecimento diário de  previsões de correntes 

• Jan/2014 – Implementação de um novo método de assimilação de dados de altura e 
temperatura da superfície do mar no sistema de previsão de correntes, que trouxe 
mais realismo às previsões 

 

 

 

 Aninhamentos de modelos HYCOM - REMO 

Atlântico 

Resolução 1/4° 
METAREA V 

Resolução 1/12° 

Brasil SE 

Resolução 1/24° 

Sistema operacional de previsão de correntes – em execução no CHM 



Novo sistema de grades de modelagem 

• Grade do Atlântico com maior resolução: 1/12° (~8 km) - melhorar a representação da circulação de 
meso-escala (10-100 km) na região oceânica brasileira  

• Grade do Atlântico e grade SSE passarão de 21 para 32 níveis verticais - melhorar a estrutura vertical 
de correntes e de massas de água 

 

 
• Grade SSE 

 

 

Sistema operacional de previsão de correntes – em desenvolvimento no CHM 



Projeto de Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina da 

Bacia de Santos  

 

• Instituto de Pesquisa de Marinha (IPqM) 
• Prooceano  
• Gardline Marine Science do Brasil  
 

Interfaces de P&D e Exemplos de parcerias  



 

OBJETIVOS E INTERESSES  

 

• Caracterizar e o  monitorar os níveis de ruídos acústicos submarinos na Bacia de Santos com 
foco na caracterização da paisagem acústica e avaliação da incremento do ruído 
antropogênico proveniente das operações de E&P da PETROBRAS (Interesse PETROBRAS) 

• Desenvolvimento  tecnológico  e dominio do  ciclo de vida  do monitoramento acústico 
submarino  (Interesse MARINHA DO BRASIL) 

 

 

 

 

 

 

Interfaces de P&D e Exemplos de parcerias  
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Instrumentação 

Termo de Cooperação Técnica – Áreas Temáticas 



Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina 
Fonte: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/big-idea/noisy-ocean 
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Interfaces de P&D e Exemplos de parcerias  

Fonte: http://www.shippingnoise.com 



 

• O desenvolvimento tecnológico para exploração em aguas profundas e ultra 
profundas pela PETROBRAS está intimamente associado ao desenvolvimento 
histórico de P&D&I em parceria com instituições de pesquisas nacionais.  

 
 
• Diferentes modelos de parcerias formam implantados ao longo do tempo (PROCAP 
1000, PROCAP 2000, PROCAP 3000, REDES TEMATICAS) sob a coordenação do 
Centro de Pesquisas da PETROBRAS – CENPES, contribuindo para orientação a 
resultados de pesquisa básica e pesquisa aplicada 

 
•Investimentos em Recursos Humanos, Infraestrutura, Gestão, Organização e 
Governança.  
 

Considerações Finais  



Obrigado  
fernandoalmeida@petrobras.com.br 
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