COMUNICADO
Lisboa, 12 de julho de 2016

Entrada em produção da FPSO Cidade de Saquarema (#6) no
campo Lula/Iracema
A Galp, parceira do consórcio para o desenvolvimento do bloco BM-S-11, informa que a FPSO Cidade de
Saquarema entrou em operação no dia 8 de Julho.
Esta é a sexta unidade de produção permanente alocada ao campo Lula/Iracema, a segunda neste ano, e
marca o início da produção comercial da área de Lula Central, no pré-sal da bacia de Santos.
A FPSO Cidade de Saquarema tem capacidade para processar, diariamente, até 150 mil barris de petróleo e
6 milhões de m3 de gás natural e uma capacidade de armazenamento de 1,6 milhões de barris de petróleo.
Esta FPSO está ancorada a uma profundidade de água de 2.120 metros, a cerca de 300 km da costa, e será
interligada a nove poços produtores e nove injetores.
É esperado que a operação comercial da unidade beneficie das excelentes condições dos reservatórios do
campo Lula/Iracema, que têm vindo a suportar elevados níveis de produtividade em todas as áreas
desenvolvidas.
A Galp, através da subsidiária Petrogal Brasil, tem uma participação de 10% no consórcio que explora o
BM-S-11, cabendo 65% à Petrobras (operadora) e 25% à BG E&P Brasil, subsidiária da Royal Dutch Shell.
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