Área de Lagoa Verde
Aviso importante
A utilização desses dados e informações é de responsabilidade exclusiva de cada
usuário, não podendo ser imputada à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis a responsabilidade pela utilização e/ou interpretação.
Parte das informações foram extraídas de relatórios fornecidos pela Petrobras.

Introdução
O campo de Lagoa Verde está situado na Bacia do Recôncavo, e localiza-se
no município de Itanagara, a leste do campo de Miranga, operado pela
Petrobras, a cerca de 90 km da cidade de Salvador. Sua descoberta foi em
17/05/1974 através do poço pioneiro 1-LV-1-BA e sua produção efetiva ocorreu
em fevereiro de 1984.
Os limites do campo correspondem a uma área de 2,29 km2, onde foram
perfurados 4 (quatro) poços, dos quais apenas dois foram classificados como
produtores. O Campo de Lagoa Verde possui 4 (quatro) zonas de produção.
Aspectos Geológicos
O Campo de Lagoa Verde possui 4 zonas de produção, sendo uma portadora
de óleo e gás associado. Os 3 reservatórios principais são portadores de gás
não associado, com poder calorífico de 10.400 kcal/m3.
O reservatório Morro do Barro, portador de gás, do Campo de Lagoa Verde é
composto por arenitos turbidíticos, equivalentes ao fácies arenoso distal da
Formação Salvador.
Estes arenitos cretácicos foram depositados em ambiente lacustre durante a
fase rifte da bacia. O trapeamento é do tipo misto (estrutural e estratigráfico).
Os limites estão definidos por falhas e por mergulho até o contato óleo/água a
–1.360 m. Estes limites da acumulação de hidrocarbonetos não estão bem
controlados devido ao pequeno número de poços (4) e a baixa qualidade dos
dados sísmicos.
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Volumes In Situ e Histórico de Produção
O campo começou a produzir em fevereiro de 1984, a partir do poço 1-LV-1BA. A produção acumulada da área foi de 59,78 milhões de m3 de gás, entre
1984 e 2007.
O volume original in place do campo, estimado pela antiga operadora, é de
169,927 milhões de m3 de gás.
Aspectos dos Poços


7-LV-04-BA

Poço equipado com cabeça de revestimento e cabeça de poço.



Demais poços encontram-se abandonados definitivamente.

Aspectos Fisiográficos
Os poços 1-LV-1-BA e 7-LV-4-BA encontram-se em uma mesma locação,
ambos com base concretada. O acesso é feito através da pista para São José
do Avena. O poço LV-4 também tem o ante-poço aberto, mas com árvore de
natal instalada.
A locação encontra-se gramada e sem isolamento. A vegetação no entorno é
de mata de eucaliptos sem curso d’água ou nascentes nas proximidades.
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