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Entrada em produção da primeira unidade replicante (P-66) em 

Lula/Iracema 

 

A Galp, parceira do consórcio para o desenvolvimento do campo Lula/Iracema, informa que a        

FPSO P-66 entrou em produção na área de Lula Sul, no pré-sal da bacia de Santos, no dia 17 de maio.  

Esta é a sétima unidade a entrar em operação no campo Lula/Iracema, em apenas seis anos, e a 

primeira unidade replicante a iniciar produção.  

A replicação de unidades FPSO é um conceito inovador a ser implementado pelo consórcio para a 

construção de seis FPSOs semelhantes concebidas especialmente para operar em projetos do pré-sal 

da bacia de Santos, com capacidade para processar diariamente 150 mil barris de petróleo e 6 milhões 

de m3 de gás natural.  

Está previsto que a P-66 seja interligada a um total de dez poços produtores e oito injetores. A FPSO 

encontra-se a aproximadamente 290 km da costa do estado do Rio de Janeiro, ancorada a uma 

profundidade de água de 2.150 metros. 

É esperado que a operação comercial da unidade beneficie das excelentes condições dos reservatórios 

do campo Lula, que têm vindo a suportar elevados níveis de produtividade.  

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

desenvolve o BM-S-11. A Petrobras é a operadora do campo Lula/Iracema com uma participação de 

65%, cabendo à BG E&P Brasil, subsidiária da Royal Dutch Shell, os restantes 25%. 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 

consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 

importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & 

Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A Galp não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar 

ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com 

vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 


