
 

COMUNICADO                                     Lisboa, 31 de julho de 2015 

 

 

Entrada em produção da FPSO Cidade de Itaguaí (#4) no campo Lula/Iracema 

 

A Galp Energia, parceira do consórcio para o desenvolvimento do bloco BM-S-11, informa que a FPSO Cidade de 

Itaguaí entrou hoje, 31 de julho, em operação. Esta é a quarta unidade de produção permanente alocada ao 

campo Lula/Iracema, e marca o início da produção comercial da área de Iracema Norte, no pré-sal da bacia de 

Santos, um trimestre antes do inicialmente previsto.  

A FPSO Cidade de Itaguaí tem capacidade para processar, diariamente, até 150 mil barris de petróleo e 8 

milhões de m3 de gás natural e uma capacidade de armazenamento de 1,6 milhões de barris de petróleo. A 

FPSO está ancorada a uma profundidade de água de 2.200 metros, a cerca de 240 km da costa, e será 

interligada a oito poços produtores e nove injetores. 

O primeiro poço a ser interligado à plataforma (poço 7-LL-36A-RJS) tem um potencial de produção de cerca de 

32 mil barris de petróleo por dia (kbopd). É esperado que o pico de produção seja atingido até ao início de 2017. 

O petróleo produzido na área de Iracema Norte é de elevada qualidade (30º API) e será escoado por navios 

aliviadores.  

A Galp Energia, através da subsidiária Petrogal Brasil, tem uma participação de 10% no consórcio que explora o 

BM-S-11, do qual faz parte a área de Iracema, cabendo 65% à Petrobras (operadora) e 25% à BG Group. 
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O pres ente comunicado  pode conter d eclaraçõ es prospetivas. D eclaraçõ es prospetivas são d eclaraçõ es que n ão estão relacionad as com f actos históricos e, consequ entemente, 

os eventos ou resultados reais podem s er materialmente dif erentes dos expressos ou implícitos por tais declaraçõ es prospetiva s. Fatores impo rtant es que podem conduzir a 

que os resultados reais sejam materialmente diferentes das dec larações prospet ivas encontram-se id entificados no R elató rio & Contas da Galp En ergia p ara o ex ercício findo em 

31 de dezembro de 2014. A G alp En ergia n ão pretend e, e expressamente n ão assume qu alquer obrigação ou d ever d e, elaborar ou divulgar qualqu er suplemento , ad enda, 

atualizad a ou  revisão d e qu aisquer informações, opiniõ es ou d eclaraçõ es prospetivas contid as neste comunic ado com vista a ref letir qu alquer alteração , eventos, condições ou  

circunstâncias.  
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