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Odebrecht e Braskem
estimulam uso do
plástico nos móveis
Alunos de Arquitetura e Design farão criações para competição
DA REDAÇÃO

Universitários de seis instituições com cursos de Arquitetura e Design se empenham
nos próximos 60 dias no esforço de criar mobiliários urbanos usando o plástico como
matéria-prima.
É a terceira edição do projeto
Desafio de Design Odebrecht
Braskem, promovido pela Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) e Braskem em parceria com a Tramontina e Freso.
A intenção é promover a reflexão sobre mobiliário paulista.
Ao longo de quatro meses,
período de desenvolvimento
dos projetos, os estudantes do
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Fundação Armando Álvares Penteado
(FAAP), Universidade PresbiterianaMackenzie, Universidade Paulista (Unip), Universidade São Judas Tadeu e Universidade de São Paulo (USP)
estagiarão na agência de design Mais Packing.
Eles contarão também com a
orientação de profissionais da
área. Os projetos vencedores

serão instalados em três espaços de convivência de empreendimentos da Odebrecht Realizações Imobiliárias: Parque da
Cidade, Praça São Paulo e Projeto Nações Unidas.
Com a consultoria da agência de design Mais Packing, a
disputa entre universitários visa gerar oportunidades de
interação entre os acadêmicos
e o mercado de trabalho através de ações práticas para a
criação de novas soluções para
mobiliários urbanos que poderão ser utilizados por usuários
de espaços públicos e empreendimentos imobiliários.
Para isso, os universitários
deverão utilizar o plástico como matéria-prima, tendo como objetivo promover novos
conceitos e aplicações aos móveis do cotidiano, ressaltando
valores como inovação, praticidade e sustentabilidade.
O tema central foi escolhido
pela relevância e espaço que o
mobiliário urbano vem ganhando nos últimos tempos
nas grandes cidades mundiais.
O assunto foi dividido em duas

categorias: Social, parao desenvolvimento de cadeira, mesa e
banco; e Kids, voltada à produção de playgrounds.
A ideia é fomentar a criação
de peças diferenciadas e inovadorasque misturem funcionalidade, sustentabilidade e design, gerando conforto ao cidadão e ambiente amistoso e que
se tornem elementos de referência e identidade de um local, colaborando esteticamente para a paisagem urbana.
QUALIDADE E INOVAÇÃO

“Nossa ideia é estimular jovens
talentos a desenvolver aplicações inovadoras utilizando o
plástico”, afirma Walmir Soller, diretor do negócio de Polipropileno da Braskem.
“Ao conhecer o potencial de
aplicação da matéria-prima, os
futuros profissionais serão capazes de criar peças que atendam às necessidades do meio
urbano e reflitam as principais
vantagens do plástico, com altos níveis de acabamento e qualidade ainda em expansão”,
afirma ele.

Libra tem novo sinal de petróleo
DA REDAÇÃO

O consórcio do bloco de Libra,
na Bacia de Santos, concluiu a
perfuração do poço de extensão
3-BRSA-1267-RJS/3-BRS A - 1 2 6 7 A - R J S
(3-RJS-735/735A).

SegundoaPetrobras,osresultados da perfuração confirmaram a presença de uma coluna
de hidrocarbonetos (indicativa
de petróleo), de aproximadamente200metrosemreservatórios com boas características de

permeabilidadeeporosidade.
Opoço está localizado naparte central de Libra, a 220 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. A profundidade final
atingida foi de 5.780 metros,
sendo 2.160 de lâmina d’água.

Unidade da Braskem em Cubatão produz resinas plásticas: matéria-prima para o mobiliário urbano

Desafio Design desenvolve criatividade
❚❚❚ Nas últimas edições os resultados demonstraram criatividade. Os móveis produzidos
em 2013, por exemplo, estão
hoje na área de convivência do
Edifício Odebrecht São Paulo e
integram a quinta mostra Jovens Designers, realizada no
Museu da Casa Brasileira
(MCB).
A exposição apresenta um
painel da produção dos estudantes brasileiros da área, reunindo produtos e protótipos de
63 universitários de oito esta-

dos. Para a Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR), abrir
espaço para os jovens criadores
de São Paulo vai ao encontro
do perfil dos empreendimentos que receberão os trabalhos
vencedores.
“Tanto o Parque da Cidade,
quanto o Praça São Paulo e o
Nações Unidas primam pelo
estímulo à convivência entre
seus ocupantes e o público em
geral, se tornando, além de vitrine, o local ideal para os mobiliários urbanos que serão proje-

tados pelos designers”, declara PauloAridan, diretor regional da OR.
A comissão julgadora será
composta por representantes
daBraskem, daOR, umarquiteto e um arquiteto urbanista
renomados, representantes
da Tramontina e da Freso,
fabricante de playgrounds e
produtos em plástico.
A universidade vencedora
do desafio será conhecida em
agosto e receberá prêmio de
R$ 15 mil.

Esse é o segundo poço perfurado com sucesso pelo consórcio de Libra e encontra-se a 18
Km de distância do primeiro
poço, denominado 3-RJS-731.
Os intervalos portadores de
hidrocarbonetose degás carbônico foram constatados por
meio de perfis elétricos e amostras de fluído, que estão sendo
caracterizados por análise de
laboratório. O consórcio dará

continuidade
ao
plano
exploratório através da perfuração de novos poços, com o
objetivo de avaliar a área de
Libra, que compreende cerca
de 1.550 Km2.
O consórcio é formado pela
Petrobras (operadora, com
40%), Shell (20%), Total
(20%), CNPC (10%) e CNOOC
(10%), além da estatal Pré-Sal
PetróleoS.A.(PPSA),comoges-

toradocontrato.
O grupo arrematou o campo de Libra em leilão realizado em outubro de 2013. Foi a
maior concorrência já realizada no País, com oferta de repasse de 41,65% da produção
à União. A expectativa era de
que o lote fosse rentável, por
exigir grandessomas de investimento e de grande capacidade tecnológica.
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AGÊNCIA PETROBRAS

boed foram produzidos no Brasil e 189 mil boed no exterior.

PETROBRAS INICIA PRODUÇÃO
ANTECIPADA NA BACIA DE SANTOS

Entrou em operação em março, o sistema de produção antecipada do campo de Búzios, na
camada de pré-sal da Bacia de
Santos. Esta será a primeira
produção em larga escala e de
longa duração na área da cessão onerosa.

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL EM TODO O PAÍS

A produção total de petróleo e
gás natural no Brasil, em fevereiro, foi de 2,612 milhões de
boed, 1,8% inferior ao patamar
registrado em janeiro (2,661
milhões de boed).
A produção total operada pela Petrobras no Brasil foi de
2,854 milhões de boed. A produção exclusiva de petróleo da
Petrobras no Brasil foi de 2,146
milhões de barris por dia
(bpd), 2,1% abaixo da produção de janeiro, de 2,192 milhões de bpd. A produção de
petróleo operada no País foi de
2,319 milhões de bpd, 2,1% inferior a do mês anterior (2,370
milhões de bpd).

NAVIO-PLATAFORMA

A produção será realizada por
meio do navio-plataforma Dynamic Producer, interligado
ao poço 2-ANP-1-RJS, com
produção média restringida
em 15 mil barris de petróleo
por dia, em função de limitação no aproveitamento de gás.
POR SEIS MESES

Por meio desse sistema antecipado, a empresa pretende produzir durante seis meses.
Este período servirá para obter informações essenciais para a otimização do primeiro
sistema de produção definitivo
do campo, que utilizará a plataforma P-74, atualmente em fase final de conversão no estaleiro Inhaúma, no Rio de Janeiro.
COSTA DO RIO

O campo de Búzios está localizado a cerca de 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro,
a uma profundidade de água
de 1.600 a 2.100 metros.
A sua declaração de comercialidade foi anunciada pela Petrobras, ainda em dezembro de
2013.
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PARADAS PROGRAMADAS

Construção de plataforma: estatal e parceiras atingiram recorde de 737 mil barris diários no pré-sal
CESSÃO ONEROSA

Trata-se de um contrato oneroso assinado pela Petrobras
com a União para um conjunto
de áreas e campos do pré-sal da
Bacia de Santos.
Este contrato conforme permitido por lei, autorizou a Petrobras a exercer, mediante o
devido pagamento à União, as
atividades de pesquisa e produção de petróleo e gás natural
nestas áreas até o limite de 5
bilhõesde barris de óleo equiva-

lente (petróleo mais gás contabilizados em barris).
PETROBRAS BATE NOVOS
RECORDES NO PRÉ-SAL

A produção da Petrobras na
camada pré-sal das bacias de
Santos e Campos bateu novos
recordes em fevereiro: no dia
26 foram batidos os recordes
de produção diária própria,
com 555 mil barris por dia
(bpd), e operada (que inclui a
parcela operada para as empre-

sas parceiras), que chegou a
737 mil bpd.
PETROLEO E GÁS NATURAL

A produção total de petróleo e
gás natural da Petrobras, em
fevereiro de 2015, foi de 2,801
milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), 1,5 %
inferior ao patamar registrado
em janeiro (2,845 milhões de
boed).Este volume inclui a produção de petróleo e de gás natural. Do total, 2,612 milhões de

A redução nos volumes produzidos em fevereiro deveu-se,
principalmente, às paradas
programadas para manutenção das plataformas P-19, no
campo de Marlim, e P-58, no
Parque das Baleias, ambas na
Bacia de Campos; e do FPSO
Cidade de Angra dos Reis, no
campo de Lula, na Bacia de
Santos.
A queda de produção, associada a estas paradas, foi parcialmente compensada pelo
início de operação de sete novos poços marítimos no mês de
fevereiro, nas bacias de Campos e Santos.
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RECORDE NO APROVEITAMENTO
DE GÁS NATURAL

A produção própria de gás
natural no Brasil, excluído o
volume liquefeito, foi de
73,968 milhões de m3/dia em
fevereiro, 0,8% inferior ao volume alcançado em janeiro. A
produção de gás sem o volume liquefeito, incluindo a parcela das empresas parceiras,
atingiu 84,958 milhões de
m3/dia. O aproveitamento da
produção de gás natural atingiu em fevereiro seu recorde
histórico mensal, com a utilização de 96,5% do gás produzido no Brasil, superando o
recorde anterior, de setembro de 2013, quando o índice
chegou a 96,3%.
PRODUÇÃO NO EXTERIOR EM
FEVEREIRO AUMENTA 2,7%

No exterior foram produzidos, no mês de fevereiro, 189
mil boed, 2,7% acima dos 184
mil boed produzidos no mês
anterior. O volume inclui petróleo e gás natural. A produção média de petróleo em fevereiro foi de 100 mil bpd,
2,1% acima dos 98 mil bpd
produzidos no mês anterior,
em função principalmente da
entrada de novos poços produtores nos campos de Saint
Malo e Lucius, nos Estados
Unidos. A produção média
de gás natural no exterior foi
de 15,016 milhões m3/d, 2,5%
acima do volume produzido
no mês de janeiro,que foi de
14,646 milhões m3/d.

