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Solo fértil
Aquisição de dados sísmicos no Brasil 

tem crescido incentivada pelos leilões da ANP 
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O 
Brasil é o décimo maior 
produtor de petróleo do 
mundo, despontando nes-
sa posição, sobretudo, após 

a descoberta do pré-sal há dez anos, 
de onde provém metade de toda pro-
dução de petróleo do país. Mas para 
que as petroleiras possam extrair em 
águas profundas com eficiência e sem 
grandes custos esse recurso, a pesqui-
sa de dados sísmicos deve ser o pri-
meiro passo a ser tomado. 

A pesquisa sísmica consiste em ma-
peamento e reconhecimento das ca-
madas do subsolo marinho, de modo 
que sejam identificadas jazidas para a 
exploração de petróleo e gás. A reali-
zação de campanhas de sísmicas vem 
sendo cada vez mais incentivada no 
país, devido à retomada dos leilões de 
novas áreas pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP), o que impõe a necessidade 
de monitoramento geofísico dos reser-
vatórios dos campos de produção.

Atualmente há levantamento de 
dados sísmicos em curso no campo 
de Búzios, na Bacia de Santos, do tipo 
OBN (Ocean Botton Nodes), isto é, 
utilizando receptores nodulares depo-
sitados no fundo oceânico. A campa-
nha está sendo a maior já realizada no 
mundo com o uso dos sensores sísmi-
cos nodes em uma lâmina d’água com 
cerca de dois mil metros, e com uma 
área de cobertura para a pesquisa de 
1.621 quilômetros quadrados. Estão 
sendo utilizados 6.602 “nodes” para a 
aquisição dos dados. Essa campanha 
teve início em 27 de outubro passado 
e tem previsão de duração para oito 
meses. 

Para a realização de campanhas, 
seja a partir de licença de uso, isto é, 
compra de dados, ou aquisição sísmi-
ca proprietária, a Petrobras contrata 
empresas consideradas já tradicionais 
no mercado de geofísica. No caso des-
ta campanha, a empresa de aquisição 
de dados contratada foi a CGG. 

Dependendo da modalidade reque-
rida para o serviço de aquisição, ou 
seja, se com método nodes ou strea-
mer, aquisição feita a partir de cabos 
suspensos e rebocados, a Petrobras 
tem utilizado nos últimos levanta-

mentos, duas embarcações principais 
e pelo menos um barco de apoio para 
cada campanha. Conforme informou 
a ANP, as embarcações sísmicas que 
vêm sendo utilizadas pela Petrobras 
na campanha em curso são: SR/V Van-
tage e M/V Subsea Viking, esta última 
utilizada para aquisição de dados sís-
micos em nodes. 

Sobre os custos das campanhas, a 
petroleira afirmou que é bastante va-
riável, pois depende da tecnologia que 
será utilizada, da área de aquisição de 
dados, da profundidade da bacia, do 
número de obstruções em superfície 
ou submarinas e, especialmente, dos 
objetivos para o qual a pesquisa sísmi-
ca será realizada.

A tecnologia utilizada para aquisi-
ção de dados sísmicos também depen-
de do objetivo da pesquisa: quando a 
Petrobras pretende fazer avaliação 
exploratória, ela tem realizado com-
pra de licença de uso nas modali-
dades de aquisição streamer, isto é, 
modelo 2D e 3D. Já para os próprios 
campos da empresa em desenvolvi-
mento de produção ou em produção, 
as operações streamer ou nodes, têm 
sido proprietárias para a aquisição de 
dados em 3D e 4D. 

A tecnologia utilizada 
para aquisição de 
dados sísmicos  
depende do objetivo 
da pesquisa, em 
modelo 2D, 3D e 4D
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A sísmica 2D registra dados bidi-
mensionais. Para tanto, basta apenas 
a utilização de um cabo de registro, o 
que torna o procedimento mais bara-
to. As sísmicas 3D e 4D obtêm dados 
tridimensionais dos campos de pe-
tróleo, a partir de imagens bidimen-
sionais bastante próximas umas das 
outras. A obtenção dessas imagens só 
é possível com o uso de linhas de na-
vegação mais próximas entre si. Mas 
o diferencial da sísmica 4D é o fator 
tempo, isto é, quando envolve com-
paração de dados sísmicos levantados 
em momentos diferentes, sendo assim 
significativo para o aprofundamento 
do conhecimento acerca da distribui-
ção espacial, por ser capaz de fornecer 
a dinâmica de variação dos fluídos dos 
reservatórios.

Para 2019, a Petrobras afirmou que 
já existem algumas solicitações de li-
cenciamento junto ao Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama), feita 
tanto por ela, que é operadora de blo-
cos onde há reservatórios, bem como 
por empresas de aquisição de dados 
(EAD). O licenciamento é obrigatório, 
pois, a atividade de aquisição de da-
dos sísmicos bem como a de explora-
ção de petróleo, pode causar impacto 
ambiental.

Em 2018, o Ibama emitiu 21 licen-
ças — mais do que em 2017 — para 
a aquisição de dados sísmicos tanto 
para petroleiras quanto empresas de 
geofísica. Conforme levantamento 
feito pela Portos de Navios em dados 
públicos do instituto, as empresas 
que mais fizeram solicitações junto 
ao Ibama em 2018 foram a Petrobras e 
a PGS Investigação Petrolífera Ltda. A 
primeira com sete pedidos para aqui-
sição de dados, quatro na Bacia de 
Santos e três nos Campos de Jubarte, 
Cachalote e Baleia Franca. Já a segun-
da solicitou seis pedidos de licencia-
mento ao instituto para levantamento 
sísmico, duas na Bacia Sedimentar de 
Sergipe/Alagoas e quatro na Bacia do 
Foz do Amazonas.

A ANP informou que além da cam-
panha de sísmica realizada pela Pe-
trobras, uma campanha de levanta-
mento não-exclusivo está em curso, 
sob responsabilidade da empresa de 

Ibama, que podem ser extensos e de-
morar até dois anos para a aprovação 
da solicitação. 

Iniciada em 13 de julho deste ano, 
a campanha da Spectrum tem pre-
visão para ser concluída no início de 
janeiro. Também realizada na Bacia 
de Santos, o levantamento feito pela 
empresa está sendo adquirido apenas 
com uma embarcação, a Hai Yang Shi 
You (HYSY) 720, com uma configura-
ção para o carregamento de oito cabos 
para registro dos dados. 

Para 2019, a 
Petrobras solicitou 
novos licenciamentos 
junto ao Ibama para 
blocos onde 
é operadora

aquisição de dados Spectrum Geo do 
Brasil Serviços Geofísicos. O levan-
tamento de dados não exclusivos se 
refere àquele adquirido por uma EAD 
para a comercialização de dados. Ele é 
realizado em áreas que sejam, ou não, 
de concessão da ANP para a operação 
de exploração.

Algumas petroleiras preferem com-
prar dados das EAD, não só porque 
podem apresentar menor custo com 
o processo, mas também para não 
ter que obter licenciamentos junto ao 
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Além dos cabos, as embarcações 
sísmicas são adequadas para o trans-
porte de outros equipamentos neces-
sários para a pesquisa, como canhões 
de ar, controladores de profundidades 
e boias que se encontram ao final dos 
cabos e servem para mantê-los na su-
perfície sem que afundem. Os canhões 
de ar, por sua vez, são os responsáveis 
pela emissão de sons que se propagam 
até o fundo do mar e, ao refletirem re-
tornando à superfície, são diretamente 
captados pelos hidrofones presentes 

nos cabos. Esses sinais são interpre-
tados, gerando, assim, os dados sís-
micos. As embarcações também são 
equipadas com locais para o armaze-
namento dos dados e dos equipamen-
tos, assim como laboratórios para o 
tratamento dos dados captados. 

Em novembro passado, a ANP, vi-
sando simplificar os trâmites adminis-
trativos relacionados às autorizações, 
inclusive para aquisição de dados, 
aprovou a Resolução 757/18, que dis-
pensou, com base no Artigo 10, as em-
presas concessionárias e contratadas 
de requerer autorização junto à insti-
tuição para a realização de aquisição, 
processamento e estudo de dados ex-
clusivos, porém, ainda assim, estas de-
verão notificar a agência sobre todas 
as operações que serão realizadas por 
meios próprios ou por alguma EAD 
contratada. 

Já no caso da aquisição de dados 
não exclusivos, ou seja, aquela reali-
zada pelas EADs sem que tenha sido 
contratada por algum cliente, deverá 
ser feita com autorização prévia da 
ANP. 

Mas o fato é que essa resolução 
permitiu que fosse dado andamento 
a todas as pendências de pedidos de 
sísmicas marítimas existentes na ANP, 
conforme afirmou a instituição, faci-
litando e abrangendo o processo de 
aquisição de sísmica. A única solicita-
ção pendente atualmente se refere a 
Reprocessamento de Dados Sísmicos 
Terrestres — e por ter sido protocolado 
em dezembro.

A Petrobras e a PGS 
foram as empresas 
que mais solicitaram 
licenciamento ao 
Ibama em 2018

O notório interesse por levanta-
mento de dados sísmicos está direta-
mente relacionado, como ressaltou a 
Petrobras, com as medidas tomadas 
pela ANP de retomada de novos leilões 
para exploração e produção de petró-
leo e gás natural no país. Desde 2017, o 
governo federal vem buscando tornar 
as rodadas de licitações mais atraen-
tes, além de estabelecer, pela primei-
ra vez, um calendário plurianual de 
leilões para blocos exploratórios, bem 
como para partilha de produção. Já 
existe calendário de rodadas de leilões 
aprovado até 2021. 

Desde 1999, foram realizadas 15 ro-
dadas de leilões para os blocos explo-
ratórios e quatro tanto para os reser-
vatórios do pré-sal, que funcionam 
sob o regime de partilha, assim como 
para os chamados campos maduros, 
considerados pouco rentáveis, mas 
que vêm ganhando relevância, so-
bretudo, para as pequenas e médias 
empresas. 

Segundo dados da ANP, mais de 
100 petroleiras já participaram das 
rodadas, entre elas, e com partici-
pação ativa, a Shell Brasil, atuante na 
exploração e produção de petróleo no 
país. Conforme informou a petroleira, 
nos últimos anos ela obteve resulta-
dos bastante expressivos nos leilões 
da ANP, arrematando licenças para as 
Bacias de Santos, Campos e Potiguar, 
tanto como operadora quanto em 
consórcio com outras empresas do se-
tor, como é o caso da Petrobras.

Apesar de não ter realizado ne-
nhum levantamento de dados sís-
micos em 2018, a empresa já planeja 
realizar para 2019, entre os meses de 
setembro e dezembro, uma campa-
nha de aquisição de dados sísmicos 
3D com sensores nodes, na Bacia de 
Santos. A Shell já entrou com o pedi-
do de licenciamento para aquisição de 
dados junto ao Ibama e aguarda apro-
vação do órgão ambiental.

Para o levantamento de dados, a 
empresa utiliza quatro embarcações, 
sendo uma embarcação fonte, aque-
la adaptada especificamente para o 
trabalho de sísmica, uma responsável 
pelo lançamento e recolhimento dos 
sensores nodes, além de uma embar-
cação assistente e uma de apoio.  n


