HISTÓRIAS DE SUCESSO

DESEMPENHO
COMPROVADO

Grande produtora de petróleo firma compromisso
de 12 anos com a Exterran para amplos serviços
de compressão

Estatísticas
Localização: Bahia, Brasil
Projeto:	Estação de compressão
para o campo offshore
de Manati
Ação:	potencial de
compressão de
28.000 hp
Capacidade: 6 milhões de m3 de
gás natural por dia

O DESAFIO

Entrega:

Meados de 2015

O Brasil, um dos países com desenvolvimento mais acelerado do mundo, enfrenta uma
demanda crescente de energia. O campo de gás natural de Manati, que entrou em
funcionamento em 2007, é um dos maiores e mais importantes recursos para a exploração
offshore de hidrocarbonetos do país. Nos últimos anos, nosso cliente enfrentou uma
situação difícil em Manati: diminuições de pressão no campo indicaram uma queda iminente
na produção. O Campo de Manati necessitava urgentemente de um grande aumento na
capacidade de compressão de gás para evitar esse declínio.
A operadora procurou uma empresa com experiência comprovada para alcançar o sucesso:
a Exterran.

A SOLUÇÃO
A Exterran irá fornecer serviços de compressão de gás na produção do Campo de Manati.
Para tanto, a Exterran construiu uma estação de compressão em terra, próxima ao campo,
no estado da Bahia.

Bahia, Brasil

A estação entrou em operação em Agosto de 2015 e o contrato com a Exterran terá
duração de 12 anos. A estação vai abrigar 28.000 hp em equipamentos de compressão
e de produção de gás natural, bem como um lançador de pig e um separador de
condensado. Espera-se que, operando na capacidade máxima, a estação irá processar
um volume total de 6 milhões de m3 de gás natural por dia. A produção será transportada
por gasoduto para a estação de tratamento de gás da própria operadora, em
São Francisco do Conde.

OS RESULTADOS

Exterran Brasil
Al. Rio Negro, 161 – 14º. Andar
Alphaville – Barueri - SP
CEP 06454-000
Brasil
Tel: (+55) 11 3028-8500
Vendas@Exterran.com

A associação com a Exterran se deu por vários motivos e o principal deles, provavelmente,
seja nossa experiência. Operamos estações de compressão com grande êxito no Brasil há
vários anos. A operadora não pode colocar a disponibilidade da instalação em risco e nosso
histórico no país lhe deu a certeza de que somos capazes de realizar um serviço de alta
qualidade e confiabilidade no Campo de Manati. Estamos estabelecidos no Brasil e boa
parte das unidades necessárias já estão no país, portanto, as operações da estação podem
ser iniciadas em tempo recorde.

Trabalhamos para os nossos clientes. Seu projeto é nossa meta.

A sede da Exterran está
localizada em Houston, Texas (EUA),
e a empresa possui grandes centros
regionais em São Paulo (Brasil) e
Dubai (Emirados Árabes Unidos).
A Exterran Corporation está listada
na Bolsa de Valores de Nova York
com a sigla EXTN
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