
Anúncio polêmico de megacampo no Brasil agita bolsas no mundo 
 
Ações de empresas ligadas ao setor petrolífero disparam em Londres, Paris, Lisboa, Madri e 
até em Oslo 
 
A possível descoberta de mais um megacampo de petróleo na Bacia de Santos, no litoral 
brasileiro, influenciou bolsas de valores de grande parte do mundo ontem. Ações de empresas 
que estão direta ou indiretamente ligadas à área exploratória conhecida como Pão de 
Açúcar/Carioca dispararam em diversos mercados.  
 
Na segunda-feira, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, 
declarou, durante seminário no Rio de Janeiro, que essa área pode ter 33 bilhões de barris de 
petróleo. Se esse número for confirmado, seria o terceiro maior campo do mundo, atrás 
apenas de Ghawar, na Arábia Saudita, e Burgan, no Kuwait.  
 
Em novembro do ano passado, a Petrobrás anunciou a descoberta da megajazida de Tupi, 
também na Bacia de Santos, com reservas estimadas entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris. 
 
"Isso (a possível nova descoberta no Brasil) desmentiria avaliações segundo as quais vamos 
ficar sem petróleo e, por isso, teremos de mudar nosso estilo de vida", afirmou o diretor-
executivo do banco de investimentos em Nova York Natixis Bleichroeder, Roger Read.  
 
Na Bolsa de Londres, os papéis do BG Group avançaram 5,4%. A companhia britânica tem 
30% de participação no campo de Pão de Açúcar/Carioca, ante 45% da Petrobrás e 25% da 
Repsol. As ações da empresa hispano-argentina, aliás, subiram 9,28% na Bolsa de Madri. Ao 
menos três outras corporações estrangeiras tiveram o desempenho nas bolsas influenciado 
pela notícia do Brasil.  
 
As ações da portuguesa Galp valorizaram-se 7,9% na Bolsa de Lisboa. A companhia é parceira 
da Petrobrás em Tupi. Os papéis da fornecedora francesa de equipamentos Vallourec tiveram 
alta de 2,54% na Bolsa de Paris. Segundo analistas, o desempenho deveu-se à expectativa de 
que a empresa consiga novos contratos de venda para exploração no litoral brasileiro. 
 
A notícia sobre o campo repercutiu até na Noruega, onde as ações da fornecedora de 
equipamentos Seadrill se valorizaram 2,8% - maior nível desde que abriu o capital na Bolsa de 
Oslo, em 2005. Segundo a agência Bloomberg, a Seadrill ganhou contratos no valor de US$ 
4,1 bilhões para venda de maquinário para exploração no Brasil.  
 
Os papéis da Petrobrás mantiveram a tendência de alta iniciada na segunda-feira. As ações 
ordinárias (ON) avançaram 0,68% e as preferenciais (PN), 1,17%, na Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa). Os recibos de ações (ADRs) da estatal brasileira na Bolsa de Nova York 
seguiram o mesmo caminho. Os ordinários subiram 0,75% e os preferenciais, 1,12%. 
 
As ações da Petrobrás também avançaram no mercado Latibex, que reúne empresas latino-
americanas cotadas na Bolsa de Madri. Os papéis da estatal brasileira dispararam 10%, e 
fecharam cotados por 38,60.  
 
Apesar do otimismo, alguns analistas adotaram tom cauteloso. "O desenvolvimento dessas 
reservas representa um desafio enorme", alertou o analista Mattew Shaw, da consultoria 
escocesa Wood Mackenzie. "Não é uma descoberta na Arábia Saudita, onde se conectam os 
canos e se inicia a produção. Será muito caro e tomará muito tempo." 
 
MAIS UM RECORDE 
 
Os contratos futuros de petróleo atingiram ontem novo recorde. Em Nova York, o barril para 
entrega em maio subiu 1,82%, para US$ 113,79. Segundo analistas, a valorização deveu-se à 
notícia de que o México fechou três portos de exportação.  
 



 
 

Leia mais: 
 
Descoberta põe o País em novo patamar, diz AIE 
Jamil Chade 
 
Para agência internacional, investimento não será barato 
 
A Agência Internacional de Energia (AIE) se surpreendeu com a notícia sobre o megacampo de 
petróleo encontrado pelo Brasil e diz que a descoberta "coloca o País em um novo patamar no 
cenário internacional". Segundo a agência, a produção da nova reserva terá um importante 
impacto para o mundo.  
 
"Essa é uma grande notícia tanto para o Brasil como para o mercado de petróleo no mundo, 
principalmente diante dos altos preços", afirmou o embaixador William Ramsay, um dos 
dirigentes da agência, com sede em Paris, França, e o formulador, durante anos, da política 
energética americana. 
 
"O campo de Tupi já era uma grande descoberta. Isso agora, com capacidade cinco vezes 
maior, é surpreendente. Estamos falando de uma enorme descoberta", disse Ramsay, que já 
serviu como negociador no Congo, Arábia Saudita e em outros países produtores de petróleo.  
 
Para ele, o governo brasileiro terá de tomar "algumas decisões muito estratégicas". "Em 
primeiro lugar, o Brasil terá de decidir quanto vai querer investir no campo. Não será nada 
barato e o governo, a Petrobrás e a sociedade terão de tomar decisões sobre qual será a conta 
que estão dispostos a pagar. Isso determinará o ritmo dessa nova produção para o mundo." 
 
Segundo Ramsay, a nova descoberta "coloca o Brasil em um novo patamar no mercado de 
petróleo". "Se toda essa capacidade se confirmar, o Brasil passará a ser visto de outra maneira 
no mundo."  
 
De acordo com a AIE, o Brasil terá de decidir como vai colocar esse petróleo no mercado no 
futuro. "Certamente o Brasil não vai querer inundar o mercado e fazer os preços baixarem no 
futuro. Mas será uma decisão estratégica."  
 
OPEP 
 
O embaixador americano, porém, espera que o Brasil não tome a decisão de aderir à 
Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). "Espero que, no Brasil, a razão 
prevaleça e o governo não tome a decisão de seguir por esse caminho." 
 
Para a AIE, a entidade deve ser considerada um cartel, e não ajuda no desenvolvimento da 
produção do petróleo no mundo. "A descoberta de enormes reservas não precisa significar a 
mudança para um caminho que não vai ajudar a ninguém, nem ao Brasil e nem ao mundo", 
concluiu o embaixador. 

 
Leia mais: 



Opep: adesão depende do Brasil 
 
A Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) insinua que estaria aberta a um 
eventual interesse de asesão do Brasil. Mas deixa claro que no momento não existem 
negociações nesse sentido. Segundo a Opep, critérios devem ser seguidos e seria o governo 
brasileiro quem deveria demonstrar interesse pela entidade.  
 
"A Opep é uma organização aberta", disse o diretor de Comunicações, Omar Farouk Ibrahim. 
Questionado se seria interessante para a Opep ter o Brasil como membro, afirmou: "Não 
temos por que excluir um país se ele cumprir todas as exigências e demonstrar interesse". "Só 
no ano passado tivemos a adesão de dois novos países: Angola e o retorno do Equador, que 
havia deixado a Opep há alguns anos." A entidade tem hoje 13 membros.  
 
Segundo o diretor, há pelos menos três critérios para ser membro da Opep. "O primeiro é ser 
um exportador líquido de petróleo. O segundo critério é que nossas recomendações e decisões 
sejam seguidas (com relação à quantidade de produção). Por último, o governo é que deve 
nos procurar para demonstrar interesse na adesão." 
 
PASSO A PASSO 
 
Antes da perfuração: estudos topográficos e sísmicos indicam a possibilidade de existência 
de óleo em rochas do subsolo 
 
Poço pioneiro: o primeiro poço mapeado pela exploração pode ou não descobrir petróleo. 
Resultado positivo não indica ainda a existência de uma jazida comercial 
 
Poços de extensão: se bem-sucedido o poço pioneiro, as empresas têm de comunicar a 
descoberta à ANP. São, então, perfurados poços de extensão no entorno para definir 
dimensões da jazida 
 
Reservas: a empresa começa com poços de extensão (a quantidade pode chegar a 20, 
dependendo da área) a avaliar o tamanho do reservatório. Cada poço exploratório em águas 
ultraprofundas custa em torno de US$ 60 milhões 
 
Comercialidade: o campo só é considerado viável comercialmente se o volume, qualidade do 
petróleo e tempo em que permanecer em produção cobrirem, com lucro, os custos de retirada 
do óleo 
 
Desenvolvimento: comprovada a viabilidade, serão perfurados os poços de desenvolvimento 
(perfurações definitivas de produção do campo). O número de poços de produção de um 
campo depende das características do reservatório 
 
Sonda: a sonda, utilizada para perfurar poços, é composta por uma torre da altura de um 
edifício de 15 andares que sustenta os tubos de perfuração. Os tubos, que conduzem a broca, 
passam por uma mesa giratória, na base da torre, e, por rotação, vão atravessando as 
camadas do subsolo 
 
Perfuração: a perfuração é um trabalho ininterrupto. A cada 27 metros os sondadores 
encaixam um novo tubo. A vida útil da broca, que está na extremidade do primeiro tubo, é 
relativamente curta e ela precisa ser trocada várias vezes durante a sondagem 
 
Grande profundidade: se o poço estiver a 4 mil metros, serão necessárias mais de 200 
operações com tubos para troca da broca. Nas perfurações submarinas, a sonda é instalada 
sobre plataformas fixas ou móveis e navios 
 
Plataformas: as plataformas que operam na Bacia de Campos custam entre US$ 1,5 bilhão e 
US$ 2 bilhões e retiram óleo a 3 mil metros de profundidade. Para as bacias da camada de 
pré-sal, estima-se a operação a 7 mil metros. Ainda não há informações sobre custos de 
plataformas de produção  



 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 abr. 2008, Economia, p. B1 
 


