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The Road Not Taken 

  

“Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth;   

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim, 

Because it was grassy and wanted wear; 

Though as for that the passing there  

Had worn them really about the same, 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black.  

Oh, I kept the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way, 

I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I— 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference.” 
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É notável a importância que a região denominada Pré-Sal vem ganhando no cenário 

político-econômico brasileiro. As perspectivas de que essa região representará mais de 

50% da produção de hidrocarbonetos do país em menos de 10 anos vem chamando a 

atenção de pesquisadores e especialistas na área. O interesse imposto na área foi tanto 

que o governo brasileiro adotou mudanças na regulação e legislação para a exploração 

e produção de hidrocarbonetos no país, visando maiores ganhos econômicos.  

Porém, a perfuração e a produção do Pré-Sal ainda são consideradas um desafio 

tecnológico, devido à distância significativa da costa, à elevada profundidade, à camada 

de sal e às suas rochas reservatório ainda pouco conhecidas e estudadas. Muito se 
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deve gastar com pesquisa e desenvolvimento, além disso as tecnologias utilizadas na 

região terão um custo elevado. Esses fatores, somados à atual mudança regulatória, 

que diminui os ganhos das empresas em relação à produção, levam a questionamentos 

sobre a viabilidade econômica de projetos na região. 

É nesse contexto que este trabalho busca realizar uma análise de viabilidade econômica 

da região, realizando para isso um estudo de caso do campo de Libra, considerado uma 

das maiores áreas de exploração do mundo e é o primeiro campo licitado dessa nova 

fronteira exploratória, de acordo com o novo modelo de contrato vigente no país. 

 

Palavras-chave: Viabilidade econômica, Campo de Libra, Pré-Sal. 
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The Brazilian new exploratory frontier region denominated Presalt is gaining remarkable 

importance in country´s economic and political scenario. The outlook for the next 10 

years is that presalt fields will represent over 50% of Brazilian´s production, calling 

attention of researchers and experts. To aim high economic benefits, in such alluring 

area, local Government presented a series of adjustments in its regulations for E&P 

industry. 

However drilling and producing in Presalt presents technology challenges,due to 

significant distances from shore, extreme water depths, thick and unstable salt layers, 

and still limited knowledge over reservoir rock. Research and appraisal will consume 
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high investments, since technologies to be used in the region involve high costs. Added 

to this there are uncertainties concerning the current regulatory changes, which constrain 

production profits, and rise concerns over projects viability in the region 

This project intends to study presalt region economic viability by choosing the case of 

Libra field, the only presalt field to be acquired in Production Sharing Contracts bid 

round until now. Libra is considered one of the most important exploratory areas 

worldwide and it is Brazil´s biggest oil field. 
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Glossário  

 

Siglas: 

ANP: Agência nacional do petróleo; 

API: American petroleum institute; 

BBL: Barril de óleo; 

BDEP: Banco de dados de exploração e produção; 

BOE: Barril de óleo equivalente; 

FPSO: Floating Production Storage and Offloading; 

IEA: International Energy Agency 

Payback: Tempo de retorno de um investimento; 

PPSA: Pré-Sal Petróleo S.A.; 

RGO: Razão gás/óleo; 

TIR: Taxa interna de retorno; 

VPL: Valor presente líquido; 

 

Termos Técnicos: 

Completação: Conjunto de operações realizadas com o objetivo de condicionar o poço 

para sua colocação em produção. 

FPSO: Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência. 

Grau API: Forma de expressar a densidade relativa de um óleo ou derivado. A escala 

API, medida em graus, varia inversamente à densidade relativa. 
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Offloading ou de Alívio: Operação que consiste na transferência de óleo de uma 

embarcação para outra. 

Perfuração: Atividade que envolve todas as operações necessárias para a construção 

de um poço até o momento de entregá-lo a equipe de completação. 

Razão gás/óleo: Razão entre o volume de gás separado de um óleo produzido e o 

volume de óleo produzido. 

Rochas Reservatório: Rocha que possui em seus poros um depósito contínuo de óleo 

e/ou gás. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

 

Edwin Drake constrói a primeira torre de extração de petróleo na Pensilvânia, nos 

Estados Unidos, em 27 de agosto de 1859. Pela primeira vez esses 

hidrocarbonetos, que até então eram provenientes apenas de exsudações, são 

extraídos da subsuperfície. Eles eram utilizados apenas como combustível para as 

lamparinas na época, mas pouco depois passaram a ser usados para produzir 

combustíveis como o querosene. Tem início então a busca por petróleo em todo o 

mundo e suas aplicações se multiplicam.  

Após algumas décadas o petróleo foi extraído pela primeira vez em território 

brasileiro no poço de Lobato, no Estado da Bahia, em 1939, época em que já era 

matéria prima para diversos insumos. Em 1953 foi criada a Petrobras, “uma 

sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem 

como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o 

transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus 

derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer 

outras atividades correlatas ou afins”, conforme as leis 2.004/1953 e 9.478/2007. A 

mesma foi a única empresa autorizada a explorar os hidrocarbonetos brasileiros até 

1997.  

A empresa ganhou o mar em 1968, com primeiro poço perfurado offshore em águas 

brasileiras. Em 1984, alcança a produção de 500 mil barris diários de petróleo e 

descobre Albacora, primeiro campo gigante do território nacional, na Bacia de 

Campos (RJ). A década seguinte foi de grandes descobertas, inclusive a 
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descoberta de outros dois campos gigantes, os campos de Marlim (1985) e 

Roncador (1996). 

O País passou então por um período onde sua produção aumentou em decorrência 

da produção dessas grandes descobertas, porém a busca por novas acumulações 

de hidrocarbonetos foi deixada em segundo plano. Após a descoberta de Roncador, 

em 1996, 5 anos se passaram com um número consideravelmente baixo de 

descobertas, como pode ser visto no gráfico no Gráfico 1.1. 

 

 

Gráfico 1.1: Descoberta de novos campos 

 (Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 

  

Os três campos gigantes citados acima representavam uma grande parcela da 

produção da Petrobras no início dos anos de 2000 e, consequentemente, do Brasil. 

No entanto a produção de Albacora e a de Marlim começaram a decair exatamente 

na época em que as descobertas de novos campos estavam estagnadas.  

Nesse cenário a descoberta do Pré-Sal trouxe um novo horizonte para repor as 

reservas brasileiras, além de ter despertado interesse mundial devido ao volume de 
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hidrocarbonetos em seus reservatórios. Dessa forma a motivação desse trabalho é 

estudar e entender o que essas reservas têm para oferecer em termos econômicos 

através de uma avaliação econômica do seu maior campo: Libra. 

 

1.2. Objetivo 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a viabilidade econômica de projetos na 

região do Pré-Sal através da análise econômica da exploração e produção do 

campo de Libra, o principal na região, o maior e o único que já foi licitado até o 

momento. Após análise dessa viabilidade, espera-se que o investidor possa ter 

mais segurança nas tomadas de decisão. 

Além disso, esse trabalho busca também explicitar as atuais mudanças na 

regulação e legislação sobre a exploração e produção de hidrocarbonetos no Brasil, 

deixando claras as diferenças, a validade e as vantagens e desvantagens dos dois 

modelos de contratos existentes no país, os modelos de concessão e de partilha de 

produção. 

 

1.3. Metodologia 

 

É importante ressaltar primeiramente que, para esse estudo, foram considerados 

como poços perfurados no Pré-Sal aqueles dentro dos limites geográficos definidos 

em lei, lâmina d’agua superior a 1.000 metros e profundidade vertical total superior 

a 4.000 metros. Os dados governamentais (ANP, BDEP e Petrobrás) apenas 

separam os poços de petróleo existentes no país por Bacia Sedimentar, portanto 

essa classificação foi adotada. 
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Para desenvolver a análise econômica da região de Libra, foram utilizados os 

seguintes dados sobre a região, provenientes da ANP, BDEP e Petrobras: campos 

declarados comerciais, seus poços e sua produção, características do óleo 

extraído, dentre outros. Além disso, foi utilizado como dado a previsão de preços 

do barril, em seus valores nominal e real, calculados a partir dos dados históricos 

preços disponibilizados pela empresa BP, e as reservas de cada campo declarado 

comercial, colhidas através de dados disponibilizados pela imprensa. 

De posse dos dados, foi constituído um modelo composto por uma Análise de Fluxo 

de Caixa Descontado (VPL, Payback, TIR), modelada em planilha EXCEL para se 

concluir a análise econômica da região. Algumas outras análises adicionais podem 

ser verificadas no decorrer do trabalho. 
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2. Pré-Sal 

2.1. Introdução 

 

Conceitualmente, o termo pré-sal, que permeia desde a mídia até textos técnicos, 

aproxima-se de uma definição de caráter geológico temporal e significa o intervalo 

de rochas que foi depositado antes da camada de sal (PAPATERRA, 2010). Da 

mesma forma, as rochas que foram depositadas após a camada de sal são 

chamadas de pós-sal.  

A região chamada Pré-Sal brasileiro compreende uma extensa área rochosa, de 

aproximadamente 149.000 quilômetros quadrados, que se estende desde o litoral 

do Estado de Santa Catarina até o litoral do Estado do Espírito Santo, distante cerca 

de 300 quilômetros da costa brasileira e localizada em profundidades que variam 

de 4.000 a 7.000 metros. Em seus limites estão presentes três bacias sedimentares 

brasileiras: as bacias de Santos, Campos e a bacia do Espírito Santo.  

Dentre a profundidade que deve ser ultrapassada para se chegar ao Pré-Sal, existe 

um valor superior a 1.000 metros de lâmina d’água e uma camada de sal que pode 

chegar a 2.000 metros, composta principalmente por: halita (cloreto de sódio) e 

anidrita (sulfato de cálcio). O restante da profundidade é preenchida por formações 

rochosas. Um desenho esquemático da região pode ser visto na figura 2.1. 

Em 2005, a Petrobras desenvolveu projetos de perfuração que permitiram 

atravessar a camada de sal a tão elevadas profundidades e perfurou o primeiro 

poço para buscar petróleo no Pré-Sal. A perfuração demorou mais de um ano e 

custou US$ 240 milhões, de acordo com dados oficiais da Companhia. 

Em 2006, foi declarada a descoberta dos primeiros indícios da existência de óleo 

na camada Pré-Sal e, segundo a Petrobrás, estima-se que as acumulações 
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contidas na região corresponderão a 53% do total da produção brasileira em 2020, 

estimada em 4,2 milhões de barris por dia, segundo o PNG 2014-2018 e o 

planejamento estratégico 2030 da Petrobras.  

 

 

Figura 2.1: Pré-Sal 

(Fonte: Portal Brasil) 

 

O óleo descoberto no Pré-Sal tem um valor agregado maior do que o óleo presente 

em outras regiões brasileiras, pois seu grau API é maior, ou seja, possui maiores 

concentrações de hidrocarbonetos mais leves. Essa característica é proveniente da 

profundidade das rochas reservatório e da presença da camada de sal que 

impediram o desenvolvimento de bactérias responsáveis pela degradação das 

frações voláteis do petróleo.  

Contudo, as elevadas profundidades, a distância significativa da costa, a 

necessidade de ultrapassar a barreira de sal e as rochas reservatório da região, até 
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então pouco estudadas, tornam a perfuração e a produção nas regiões do Pré-Sal 

um desafio tecnológico. 

Algumas outras regiões de rochas que se depositaram em um período anterior a 

camada de sal já produzem óleo há algumas décadas. Apesar da maior 

proximidade da costa e da menor lâmina d’água em que se encontram, elas podem 

ser de grande ajuda para a escolha das tecnologias a serem utilizadas na região do 

Pré-Sal brasileiro.  

No Brasil, temos como exemplos de sucesso os campos de Badejo, Linguado, 

Pampo e Trilho, que são de pequeno e médio porte na Bacia de Campos. Eles estão 

a baixas lâminas d’água e produzem há mais de 20 anos abaixo da camada de sal. 

Em Angola, a produção em reservatórios abaixo da camada de sal ocorre desde a 

década de 70 na região offshore de Cabinda (LOMANDO, 1998). 

Além disso, devido às características de mobilidade do sal e sob intensa pressão 

de uma coluna de sedimentos sobreposta (pós-sal), camadas de sal tendem a se 

movimentar ascendentemente e lateralmente, intrudindo camadas de rochas 

sedimentares mais novas. Nestas situações podem ocorrer jazidas de petróleo em 

rochas reservatório abaixo das camadas que se deslocaram de sal, o que se 

convencionou denominar "reservatórios subsal". Grandes volumes de petróleo e 

gás natural neste tipo de reservatório são encontrados no Golfo do México. 

Vale ressaltar ainda que as reservas do Pré-Sal se encontram dentro da Zona 

Econômica Exclusiva do Brasil (ZEE), área até 200 milhas náuticas (370 km) da 

costa do país onde o mesmo tem o direito de explorar recursos e o dever de zelar 

pela sua gestão ambiental. Os limites dessa área podem ser vistos em azul 

pontilhado na Figura 2.2. Após esse limite, encontram-se as chamadas águas 

internacionais.  



 

8 

2.2. O Polígono do Pré-Sal  

 

O chamado Polígono do Pré-Sal é uma área estabelecida em lei e considerada 

estratégica para a União. Ela é a área da região do Pré-Sal com potencial ou com 

comprovação de existência de grandes volumes do óleo e compreende regiões 

entre as bacias de Santos e Campos. Para essa área, o regime de partilha de 

produção, explicado mais adiante, é o vigente para os contratos de licitação de 

exploração. A Figura 2.2 e a Tabela 2.1 mostram, respectivamente, a região 

geográfica e as coordenadas do polígono do Pré-Sal. 

 

 

Figura 2.2: Polígono do Pré-Sal 

 (Fonte: ANP) 
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Tabela 2.1: Vértices do Polígono do Pré-Sal 

(Fonte: ANEXO DA LEI Nº 12.351, DE 22/12/2010) 

 

POLÍGONO PRÉ-SAL 

COORDENADAS POLICÔNICA/SAD69/MC54 

Longitude (W) Latitude (S) Vértices 

5828309.85 7131717.65 1 

5929556.50 7221864.57 2 

6051237.54 7283090.25 3 

6267090.28 7318567.19 4 

6435210.56 7528148.23 5 

6424907.47 7588826.11 6 

6474447.16 7641777.76 7 

6549160.52 7502144.27 8 

6502632.19 7429577.67 9 

6152150.71 7019438.85 10 

5836128.16 6995039.24 11 

5828309.85 7131717.65 1 

 

 

2.3. Geologia 

 

2.3.1. Origem 

 

Segundo a Nota Técnica 003/2009, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), a 

formação do Pré-Sal iniciou-se há mais de 100 milhões de anos e está relacionada 
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com a separação do supercontinente Gondwana. Nesse momento, a América do 

Sul e a África se separaram, iniciando a origem do que hoje é o Atlântico Sul. No 

início do processo de separação dos continentes, formaram-se lagos rasos entre 

estes, e foi nesse momento que houve a deposição da matéria orgânica no leito 

marinho, que daria origem aos hidrocarbonetos da região Pré-Sal.  

Com a evolução da separação entre os continentes, a água salgada invadiu os 

lagos e algumas bactérias agiram para gerar as rochas reservatório da região, 

detalhadas na próxima sessão. Devido ao que se estima do clima na época, seco 

e árido, camadas de sal se depositaram acima dessas rochas. 

Os continentes continuaram sua separação e cada vez mais sedimentos eram 

depositados no solo submarino, formando rochas sedimentares. A temperatura era 

cada vez mais alta na matéria orgânica depositada no início da separação dos 

continentes e, dessa forma, hidrocarbonetos foram formados através de reações 

químicas. A maior parte desses hidrocarbonetos, ao migrarem, encontraram-se 

presos na camada de Sal, formando as reservas que chamamos de Pré-Sal.  

 

2.3.2. Rocha Reservatório 

 

Enquanto as rochas reservatórios das já exploradas Bacias de Campos e Santos 

são constituídas de arenitos, rochas já extremamente estudadas pelos 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros, as rochas reservatórios da região do Pré-

Sal são constituídas de Carbonatos, rochas compostas induzidas por elementos 

orgânicos como carapaças e corais. Rochas similares àquelas encontradas na 

região do Pré-Sal podem ser vistas na Figura 2.3. 

Os carbonatos presentes na região do Pré-Sal são, principalmente, de cálcio e 

magnésio, e são denominados microbianos, pois foram excretados por 
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cianobactérias e se precipitaram e acumularam na água até formarem as rochas 

reservatórios hoje presentes no local. Devido a essa característica microbiana são 

altamente porosos, o que é uma ótima característica para rochas reservatórios, pois 

confere um grande espaço para armazenamento dos hidrocarbonetos.  

Embora esse tipo de rocha seja encontrada em diversas regiões do globo, tanto em 

mar como em terra, somente no Brasil ela é encontrada como uma rocha 

reservatório de hidrocarbonetos. Logo, esse será um dos maiores desafios 

tecnológicos do Pré-Sal, muito além da camada de sal e da grande lâmina d’água.  

 

 

Figura 2.3: Rochas Similares às encontradas na região do Pré-Sal 

(Fonte: Portal Brasil) 
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2.4. Reservas e Campos 

 

Segundo o Anuário Estatístico da Agência Nacional do Petróleo de 2011, as 

reservas brasileiras, que em 2006 eram de 12,2 bilhões de barris, deverão chegar 

a 50 bilhões de barris com o Pré-Sal, o que corresponde a uma reserva de cerca 

de 38 bilhões de barris na região recém descoberta. Isso elevaria o Brasil para nono 

lugar no ranking de países com maiores reservas de petróleo. Em 2014, o país 

ocupava o 15° lugar, conforme dados da Agência Internacional de Energia (IEA), 

que podem ser verificados abaixo, no Gráfico 2.1. 

 

 

Gráfico 2.1: Distribuição das reservas mundiais (2014) 

(Fonte: Dados: IEA, Gráfico: Elaboração Própria) 

 

Estimativas mais recentes da ANP indicam reservas de 80 bilhões de barris de 

petróleo na região, o que elevaria o Brasil para oitavo lugar no mesmo ranking. 
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Porém muito pouco ainda se sabe sobe Pré-Sal, por isso essas estimativas ainda 

podem ser alteradas. 

Os principais campos do Pré-Sal que tiveram sua comercialidade declarada até o 

final de 2014 são os seguintes: Libra, Lula (ex-tupi), Búzios, Jubarte, Sapinhoá, 

Marlim, Caratinga, Baleia Azul, Baleia Franca, Carioca, Barracuda, Marlim Leste, 

Carioca Nordeste, Pirambu, Voador, Sul de Lula, Lapa, Júpter, Sérpia, Itapu, Sul de 

Sapinhoá, Atapu, Norte de Berbigão, Sul de Berbigão, Norte de Sururu e Sul de 

Sururu. Na tabela 2.2 observam-se as reservas estimadas de alguns desses 

campos. 

 

Tabela 2.2: Campos do Pré-Sal e suas características 

(Fonte: Dados: BDEP, Tabela: Elaboração Própria) 

 

 

O único licitado até o momento é o campo de Libra, objeto de estudo deste trabalho 

e, como pode ser observado na Tabela 2.2, juntamente com o campo de Lula e 

Búzios possuem representação significativa na composição total de 
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hidrocarbonetos da região. Alguns desses campos são explorados através de 

contratos de cessão onerosa com a Petrobras, como explicado no item 4.1, os 

demais ainda aguardam licitação. 

 

2.5. Perfuração no Pré-Sal 

 

2.5.1. Desafios  

 

Para se produzir petróleo em águas profundas a cerca de 300 quilômetros da costa, 

problemas técnicos e logísticos têm que ser superados. Um dos problemas 

logísticos que vem sendo discutido desde a descoberta de hidrocarbonetos em 

regiões tão afastadas do continente é a questão do transporte de pessoas e 

materiais. Helicópteros para transporte de tripulação são relativamente caros para 

essas viagens e as embarcações para transporte de materiais têm um tempo de 

viagem relativamente alto se comparado com outros campos petrolíferos em 

produção. 

Dessa maneira tem-se estudado formas de diminuição da mão-de-obra necessária 

embarcada, com o aumento da automação nas plataformas da região, e também 

formas de melhoria na logística de materiais, como a criação de plataformas fixas 

a meio caminho entre a costa e o Pré-Sal para servirem como centros logísticos 

(hubs). 

Ao falar dos problemas técnicos, ressalta-se que as camadas de sal na região, 

principalmente na Bacia de Santos, são muito espessas. Elas são plásticas, móveis 

e heterogêneas, mudando de posição à medida que as perfurações são realizadas. 

Pode ocorrer o deslizamento do sal, o que é difícil de se administrar. As camadas 

de sal são tão instáveis que podem engolir as brocas de perfuração e derrubar a 
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carcaça que envolve o tubo de perfuração (ALVES et all). Essa instabilidade das 

camadas de sal impede a perfuração horizontal para aumentar a recuperação dos 

reservatórios imediatamente abaixo dessa camada. Além disso os reservatórios de 

microcarbonatos ainda são pouco conhecidos.  

 

2.5.2. Histórico 

 

O primeiro poço perfurado no Pré-Sal, no ano de 2005, não teve resultados muito 

animadores no quesito quantidade de hidrocarbonetos. 

No entanto a história do poço 1-RJS-628a, do campo de Tupi, foi diferente. A 

perfuração desse poço pioneiro começou em 2005 e ao chegar na camada pós-sal 

não se achou petróleo. Decidiu-se, então, aprofundar a perfuração em maio de 2006 

e no começo de julho veio a descoberta de uma grande reserva de hidrocarbonetos.  

Desde 2006 muitos outros poços foram perfurados na região, alguns do pós-sal que 

ganharam profundidade, outros, perfurados somente para alcançar o Pré-Sal. Cada 

vez mais tecnologias e know-how foram sendo adquiridos para essas perfurações. 

Apesar disso, a velocidade média de perfuração dos mesmos veio decaindo, como 

pode-se observar no gráfico 2.3. Em 2007 essa velocidade era entre 120 e 80 

metros/dia e em 2014 não ultrapassou os 62 metros/dia. A mesma tendência 

também é encontrada na região pós-sal. 

Através do Gráfico 2.2 pode-se observar também que a Petrobras é a operadora 

que, em geral, tem a menor velocidade média em perfurações, tanto no Pré-Sal 

como no pós-sal, segundo os dados do BDEP.  

Outro dado interessante é o tempo médio de perfuração offshore, que pode ser 

observado no Gráfico 2.3. Em decorrência da velocidade média vir diminuindo ao 

longo dos anos, esse tempo vem aumentando. Esse aumento de tempo pode 
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indicar também que poços cada vez mais profundos vêm sendo perfurados, já que 

os hidrocarbonetos das camadas mais rasas da superfície já começam a se tornar 

mais difíceis de serem extraídos após anos de exploração.  

O tempo médio de perfuração da Petrobras, em geral, é maior do que o das outras 

operadoras, comprovando uma menor velocidade média. 

 

 

Gráfico 2.2: Velocidade média de Perfuração 

(Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 

 

 

Gráfico 2.3: Tempo médio de perfuração offshore 

(Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 
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2.6. “Oceano Azul” 

 

A Bacia de Campos é a região brasileira mais desenvolvida em termos exploratórios 

nos dias de hoje. Dessa forma, essa seção visa compará-la com o Pré-Sal. 

De acordo com dados do BDEP, a Bacia de Campos tem uma área de 

aproximadamente 115.800 quilômetros quadrados e tem hoje cerca de 3060 poços 

perfurados. Fazendo uma simples razão entre sua área e seus poços, temos um 

poço a cada 37,84 quilômetros quadrados. Já o Pré-Sal tem uma área de 

aproximadamente 149.000 quilômetros quadrados, e com cerca de 268 poços 

perfurados, como pode ser observado no gráfico 2.4. Adotando a mesma razão, 

temos um poço a cada 555,97 quilômetros quadrados.  

 

 

Gráfico 2.4: Poços Perfurados no Pré-Sal e no Brasil 

 (Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 
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Além disso, como podemos observar no Gráfico 2.5, desde 2006, ano de 

descoberta do Pré-Sal, foram perfurados apenas 107 poços pioneiros em seus 

limites. Já na Bacia de Campos pós-sal foram perfurados 99 poços desse tipo no 

mesmo período. Como mais um elemento comparativo, na Bacia de Santos pós-sal 

foram perfurados 84 poços desse tipo e no Brasil pós-sal como um todo, 903. 

 

 

Gráfico 2.5:Poços Pioneiros desde 2006 

(Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 

 

Os parágrafos a cima mostram como o Pré-Sal ainda foi muito pouco explorado até 

agora. Questões relativas ao número reduzido de licitações e à nova regulação 

vigente na região ajudaram no desenvolvimento desse cenário, porém deve-se 

explorar a área de maneira mais efetiva, para que se aumente o conhecimento e se 

possa conhecer e aproveitar melhor seus recursos. Segundo o Jornal Diário 

Mercantil do dia 28 de Julho de 2014, a PPSA acredita que apenas um terço dos 

hidrocarbonetos presentes no Pré-Sal já foram descobertos, mesmo já passados 8 

anos da extração do primeiro óleo da região. 
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Por esse motivo, a região é algumas vezes chamada de “Oceano Azul”, em 

referência a um livro chamado “Estratégia do Oceano Azul”, que ensina como 

investir em mercados inexplorados e faz muito sucesso mundialmente.  

 

2.7. Produção 

 

Em 2014, oito anos após a descoberta do Pré-Sal, sua produção ultrapassou 500 

mil barris de óleo por dia. No Golfo do México, Bacia de Campos e Mar do Norte 

foram necessários 20, 21 e 10 anos, respectivamente, para se atingir esse marco. 

Além disso, a produção acumulada na província do Pré-Sal até meados desse ano 

já ultrapassava 360 milhões de barris de óleo equivalente, o que representa uma 

quantidade significativa para uma área recém descoberta. 

Abaixo pode-se observar na Tabela 2.3 a produção dos principais poços da região, 

e no Gráfico 2.6 a produção do Pré-Sal, inclusive em comparação ao pós-sal, já em 

declínio.  

 

 

Gráfico 2.6: Produção do Pré-Sal 

(Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 
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Tabela 2.3: Produção dos Principais Poços do Pré-Sal 

(Fonte: BDEP) 

 

Bacia Poço ANP Campo Operador Produção (boe/d) 

Campos 3RJS0168RJ LINGUADO Petrobras 213.62 

Campos 4RJS0265ARJ TRILHA Petrobras 538.82 

Campos 7PM0017DRJS PAMPO Petrobras 207.97 

Campos 7LI0017DRJS LINGUADO Petrobras 215.09 

Santos 3BRSA496RJS LULA Petrobras 24,635.33 

Campos 6BRSA639ESS JUBARTE Petrobras 22,419.91 

Santos 1BRSA594SPS SAPINHOÁ Petrobras 20,870.52 

Campos 6BRSA631DBESS BALEIA AZUL Petrobras 21,934.98 

Santos 4BRSA711RJS LULA Petrobras 13,640.74 

Santos 9BRSA716RJS LULA Petrobras 26,468.76 

Campos 4RJS0156RJ LINGUADO Petrobras 512.87 

Santos 3BRSA788SPS SAPINHOÁ Petrobras 9,645.98 

Santos 3BRSA821RJS LULA Petrobras 22,811.65 

Campos 6BRSA817RJS MARLIM LESTE Petrobras 16,610.24 

Santos 9BRSA928SPS SAPINHOÁ Petrobras 39,266.07 

Campos 7JUB34HESS JUBARTE Petrobras 41,124.42 

Santos 9BRSA908DRJS LULA Petrobras 14,964.02 

Campos 7BAZ4ESS BALEIA AZUL Petrobras 20,213.35 

Santos 7LL11RJS LULA Petrobras 29,327.86 

Campos 3BRSA1054DRJS MARLIM LESTE Petrobras 6,686.35 

Campos 3BRSA1017DRJS MARLIM LESTE Petrobras 4,581.86 

Santos 7LL3DRJS LULA Petrobras 25,429.42 

Campos 6BRSA806RJS CARATINGA Petrobras 11,702.50 

Campos 6BRSA806RJS BARRACUDA Petrobras 746.97 

Campos 7BAZ6ESS BALEIA AZUL Petrobras 20,458.48 

Santos 3BRSA1184RJS BÚZIOS Petrobras 283.07 

Santos 7LL28DRJS LULA Petrobras 38,531.16 

Campos 7MLL73DRJS MARLIM LESTE Petrobras 153.23 

Campos 8JUB39ESS JUBARTE Petrobras 989.29 

Campos 7BAZ8ESS BALEIA AZUL Petrobras 19,485.04 

Santos 7SPH8SPS SAPINHOÁ Petrobras 34.65 

Campos 7CRT49RJS CARATINGA Petrobras 15,412.85 

Campos 7CRT49RJS BARRACUDA Petrobras 983.80 

Santos 7SPH5SPS SAPINHOÁ Petrobras 43,624.94 

Santos 7SPH4DSPS SAPINHOÁ Petrobras 39,672.55 

Campos 7BFR7ESS BALEIA FRANCA Petrobras 20,824.28 

Campos 7JUB45ESS JUBARTE Petrobras 9,958.86 

Santos 7LL22DRJS LULA Petrobras 29,971.00 

Campos 7JUB55ESS JUBARTE Petrobras 13,436.97 

Campos 7BFR12PAESS BALEIA FRANCA Petrobras 28,020.68 

Campos 7MLL72RJS MARLIM LESTE Petrobras 15,340.42 

Santos 3BRSA1132RJS PA-1BRSA618RJS-BM-S-11 Petrobras 31,653.28 

Campos 7JUB36ESS JUBARTE Petrobras 29,570.10 
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Hoje a produção do Pré-Sal corresponde a cerca de 20% da produção total da 

Petrobras e a Companhia estima que em 2018 ela corresponderá a 52%. Quando 

se trata da produção brasileira, a estimativa é de que em 2020 a produção do Pré-

Sal corresponda a 53% da produção nacional. 

 

2.8. Taxas de Sucesso  

 

Sucesso significa “Êxito, bom resultado”. Existem 2 principais tipos de taxa de 

sucesso adotados pela indústria do petróleo, o sucesso exploratório e o comercial. 

O sucesso exploratório se configura quando uma perfuração de um poço cujo 

objetivo é descobrir indícios de óleo efetivamente encontra óleo. Já o sucesso 

comercial se configura quando um poço perfurado com o objetivo de descobrir 

indícios de óleo encontra um campo capaz de pagar por todos os custos envolvendo 

sua exploração, desenvolvimento e produção e retorna uma margem de lucro 

razoável de acordo com o capital investido. 

Segundo a ANP, existem nove tipos de poços de petróleo, conforme se observa na 

Tabela 2.4, com suas respectivas explicações. Poços com o objetivo de descobrir 

indícios de óleo serão chamados neste trabalho, conforme a nomenclatura 

internacional, de New Field Wildcat (NFW).  

Foi obtida então a base de dados de todos os poços perfurados no Brasil e seus 

respectivos resultados disponíveis no site da ANP e no BDEP e feito um estudo 

para se calcular as taxas de sucesso exploratório e comercial, conforme as 

premissas e definições explicitadas nos parágrafos a cima.  

Neste estudo, poços abandonados ou cancelados foram considerados como 

insucesso, assim como é feito em estudos internacionais, e todos aqueles poços 

classificados como “descobridores” de acordo com os dados do BDEP e ANP, foram 
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classificados como NFW, independente do seu “Nome ANP”. Os resultados obtidos 

podem ser verificados abaixo, no Gráfico 2.7, Gráfico 2.8, Gráfico 2.9 e Gráfico 2.10. 

Vale ressaltar que descobertas são reportadas de imediato e demoram pouco 

tempo para entrar na base de dados do BDEP, contudo a comercialidade do campo 

demora mais tempo, já que a concessionária pode levar até 2 anos para verificá-la 

e reportá-la, o que faz com que poços mais recentes ainda não tenham sua 

comercialidade declarada (por isso existem taxas menores nos últimos anos dos 

gráficos de sucesso comercial). Vale ressaltar também que os dados foram obtidos 

apenas até o mês de maio de 2014. 

 

 Tabela 2.4: Tipos de poços 

(Fonte: PORTARIA ANP Nº 75, DE 3.5.2000, Tabela: Elaboração Própria) 
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Gráfico 2.7: Taxa de Sucesso Exploratório (por ano) 

 (Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 

 

 

 

Gráfico 2.8: Taxa de Sucesso Exploratório 

 (Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 
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Gráfico 2.9: Taxa de Sucesso Comercial (por ano) 

 (Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria) 

 

 

Gráfico 2.10: Taxa de Sucesso Comercial 

(Fonte: Dados: BDEP, Gráfico: Elaboração Própria)  
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3. Lei da Partilha  

3.1. Leis que regem os contratos de petróleo no país 

 

As leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 

dispõem sobre as atividades econômicas do setor de petróleo e gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos hoje no Brasil, o que inclui sua exploração e 

produção. Um breve resumo sobre o que essas leis implementam em termos de 

contratos para a exploração e produção de hidrocarbonetos no país será feito nos 

próximos parágrafos. 

A chamada “Lei do Petróleo”, ou a lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, já citada 

acima, estabelece os hidrocarbonetos como monopólio da União e cria a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) como agência reguladora de todos os contratos para 

sua extração. Dessa forma, sendo o petróleo ou qualquer outro hidrocarboneto 

propriedade exclusiva da União, o art. 5o desta mesma lei estabelece que as 

atividades econômicas referentes ao setor de petróleo e gás “serão reguladas e 

fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão, autorização 

ou contratação sob o regime de partilha de produção, por empresas constituídas 

sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.”  

A autorização é outorgada diretamente pela ANP ao titular quando este preenche 

todos os requisitos necessários para essa outorga, porém ela só se dá para 

atividades econômicas como distribuição, extração e transporte. Como o foco nesse 

trabalho são, principalmente, contratos de exploração e produção de 

hidrocarbonetos, mais especificamente petróleo e gás natural, iremos nos deter aos 

outros dois tipos de contratos: a concessão e a partilha. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.351-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.351-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.351-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.351-2010?OpenDocument
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3.2. Concessão da Produção 

 

O contrato de concessão consiste em uma Empresa concessionária que pagará ao 

governo para obter os direitos de exploração, desenvolvimento e produção de 

hidrocarbonetos de uma determinada área do território nacional. Tais direitos são 

obtidos através da aquisição de blocos em uma rodada de licitação, regulada pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo). Nesse tipo de contrato o lucro ou prejuízo é 

totalmente por conta e risco da Empresa, ou seja, em caso de não comercialidade 

do bloco o ônus não afeta a União, a não ser pelos royalties que deixarão de ser 

ganhos caso houvesse uma produção. Além disso, a Empresa tem total 

responsabilidade por todas as decisões tomadas na vigência do contrato. Na Tabela 

3.1 podem ser vistas as alíquotas pagas para se adquirir o direito da concessão. 

 

Tabela 3.1: Alíquotas pagas pela concessão 

(Fonte: ANEXO DA LEI Nº 12.351, DE 22/12/2010, Tabela: Elaboração Própria) 

 

 

Após a rodada de licitação, na qual o ganhador é aquele que oferece o maior pacote 

dentre uma série de exigências, como bônus de assinatura, conteúdo local e 

programa exploratório mínimo, como pode ser visto na Tabela 3.2, o bloco é 

entregue à Empresa. A mesma tem um determinado tempo estipulado em contrato, 

tempo este que pode ser estendido, para a exploração do bloco, geralmente esse 
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tempo dura de 2 a 5 anos Após esse período, ocorre a declaração ou não de 

comercialidade de uma determinada região do bloco, ou mesmo do bloco inteiro.  

A Concessionária fará então um plano de desenvolvimento de exploração e 

produção da área que declarou comercial, tendo a ANP 188 dias para sua 

aprovação, iniciando então sua etapa de produção, que pode durar 27 anos. Esse 

prazo de 27 anos pode ser estendido, não existindo em Lei prazo máximo para a 

prorrogação do contrato. Ela então devolverá o restante do bloco, em um prazo 

máximo de 60 dias.  

O contrato de concessão pode ser finalizado por decurso do prazo do mesmo ou 

rescindido por acordo entre as partes, devido a motivos previstos em contrato, não 

comercialidade ou não interesse por parte da Empresa para desenvolvimento. 

 

Tabela 3.2: Rodadas de Licitações 

(Fonte: Editais das Licitações ANP, Tabela: Elaboração Própria) 
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Na Tabela 3.2 pode ser visto, em cronologia, todas as rodadas de licitações que 

ocorreram até hoje e o peso de cada quesito para decisão sobre qual consórcio 

será o vencedor. 

 

3.3. Partilha da Produção 

 

O contrato de partilha de produção é regido pela lei nº 12.351, de 22 de dezembro 

de 2010, também conhecida como “Lei da Partilha”. Esse tipo de contrato é usado 

em áreas do Pré-Sal e em áreas consideradas estratégicas pela União.  

Segundo a Lei da Partilha, área estratégica para União é “região de interesse para 

o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada 

pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos”, e caberá ao Ministério de Minas e 

Energia propor as áreas que assim serão consideradas. Um dos problemas que 

vem sendo discutidos é falta de clareza da legislação ao caracterizar essas áreas, 

razão pela qual existe uma grande insegurança do capital privado de que o governo 

possa declarar áreas que hoje são exploradas pelo regime de concessão como 

estratégicas. 

Neste tipo de contrato a Empresa exerce as atividades de exploração e produção 

de hidrocarbonetos e, arca com as alíquotas governamentais dispostas na Tabela 

3.3. Além disso, também é definido nesta lei, em seu art. 4o, que, nesse tipo de 

contrato, a Petrobrás será única operadora, com, no mínimo, 30% de participação 

de todos os blocos licitados. 

Tal como ocorre com os contratos de concessão, existe um leilão para definir quem 

ganhará o direito de assinar o contrato de partilha com a União, em que o ganhador 

é a Empresa que oferecer a maior quantia de óleo ao País e atender outras 
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exigências mínimas (bônus de assinatura, conteúdo local e programa exploratório 

mínimo), como pode ser visto na Tabela 3.2. Neste tipo de contrato, assim como no 

contrato de concessão, existe também o período de exploração, que geralmente 

dura de 2 a 5 anos, a declaração de comercialidade junto à ANP, a devolução de 

áreas e o período de produção. Porém, por lei, o contrato de partilha pode ter, no 

máximo, 35 anos. 

 

Tabela 3.3: Alíquotas pagas pela partilha 

 (Fonte: ANEXO DA LEI Nº 12.351, DE 22/12/2010, Tabela: Elaboração Própria) 

 

 

O lucro ou prejuízo também é totalmente por conta e risco da Empresa, ou seja, em 

caso de não comercialidade do bloco o ônus não afeta a União, a não ser pelos 

royalties e pela parte da produção que deixarão de ser ganhos caso houvesse uma 

produção. Porém, no caso de o bloco ser declarado comercial os custos gastos com 

E&P são restituídos através do chamado custo em óleo. Para se calcular o óleo a 

ser partilhado com a União, primeiro calcula-se o custo em óleo, parcela que é 

retirada da produção total e chega-se então ao excedente em óleo. É desse 

excedente em óleo então que se retira a parcela da União.  
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3.3.1. Petrobras como única operadora 

 

Como já foi mencionado a cima, a Petrobras é a operadora única do Pré-Sal, com 

30% de todos os blocos licitados na Região estipulados por lei, podendo a 

Companhia adquirir um percentual além desse valor em licitação. A perspectiva do 

País é que a produção do Pré-Sal corresponda a 53% do total da produção 

brasileira em 2020 e muito se tem discutido sobre a capacidade da Petrobras de 

assumir essa responsabilidade. Essa sessão visa levantar questões que possam 

responder a esse questionamento. 

 

3.3.1.1. Capacidade Técnica 

 

Como já foi visto no Gráfico 2.2 e no Gráfico 2.3, a Petrobras é hoje a operadora 

com menor velocidade de perfuração na região do Pré-Sal, segundo dados do 

BDEP. De acordo com esse dado, ter a Companhia como única operadora na região 

pode representar um prejuízo tecnológico na exploração.  

Além disso, devido à Empresa ser Estatal, existe um excesso de burocracia em 

seus processos internos. Recentes escândalos de corrupção têm aumentado essa 

burocracia, segundo dados da imprensa. Para ser a operadora única da região que 

produzirá cerca de 50% do óleo do Brasil, a Empresa deve funcionar de uma forma 

muito bem estruturada e todos os seus processos e procedimentos internos devem 

estar bem fundamentados. 

Como último ponto, cabe ressaltar que para operar todos os blocos da região do 

Pré-Sal a Companhia necessitará aumentar significativamente a sua mão-de-obra 

ou transferir mão-de-obra de outros campos para a região.  

 



 

31 

3.3.1.2. Capacidade financeira 

 

Sendo a Petrobras a única operadora do Pré-Sal, ela será responsável por pelo 

menos 30% de todo o valor de bônus de assinatura pago pela região. Além disso, 

estima-se que apenas os investimentos necessários para a E&P do campo de Libra 

podem chegar a US$ 400 bilhões, e a Companhia será a responsável, novamente, 

por pelo menos 30% de todo o valor gasto com E&P não só desse campo, mas de 

todos da região. Hoje ela possui um patrimônio líquido, segundo o balanço do 3º 

trimestre de 2014, de R$ 350,9 bilhões (aproximadamente US$ 130 bilhões), valor 

inferior ao que ela necessitará investir apenas em Libra, campo do Pré-Sal no qual 

tem 40% de participação. Cabe ressaltar que esse valor de patrimônio líquido ainda 

está sem a revisão da auditoria e espera-se que ele diminua após essa revisão. 

A Petrobras tem se desfeito de ativos no exterior, principalmente na América do Sul 

e na África para poder se capitalizar e concentrar seus esforços de mão de obra e 

tecnologia no Pré-Sal brasileiro. Apesar disto ela pretende manter ativos no Golfo 

do México, no campo de Lucius que começou a produzir em janeiro de 2015, tendo 

como operadora a Anadarko Petroleum Corporation, sendo a Petrobras detentora 

de 11,5%. 

 

3.3.1.3. Capacidade logística  

 

A distância dos campos é uma das maiores dificuldades da exploração no Pré-Sal 

e isso dificulta a logística de pessoas, equipamentos e escoamento da produção. 

Estima-se que somente a movimentação de mão de obra para cada unidade de 

produção será necessário, ao menos, dois voos por dia. Considerando que serão 

utilizadas 14 unidades de produção em Libra, isto equivaleria a 28 voos diários, o 
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que sobrecarregará aeroportos que atendem a Bacia de Santos como SDU (Santos 

Dumont) e SBJR (Jacarepaguá). 

Outro questionamento logístico que vem sendo imposto à Petrobras é o tempo de 

resposta e cobertura em caso de vazamentos de óleo. Sendo a Petrobrás a 

operadora exclusiva do Pré-Sal, ela será a responsável por todos os vazamentos 

que ocorram na região. 

 

3.4. Leis ao redor do mundo 

 

Existem quatro tipos de contratos principais utilizados ao redor do mundo, cujas 

denominações e características podem ser visualizadas na 

Tabela 3.4 Tabela 3.3, segundo estudo da Bain & Company e TozziniFreire 

Advogados para o BNDES.  

 

Tabela 3.4: Tipos de Contratos ao redor do mundo 

(Fonte: Bain & Company e TozziniFreire Advogados, Tabela: Elaboração Própria) 
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No Brasil, como já foi mostrado, dois desses contratos estão em vigência para a 

exploração e produção de hidrocarbonetos, os contratos de concessão e partilha. 

Abaixo, na Figura 3.1, pode-se verificar que a tendência brasileira é seguida pelo 

resto do mundo através de um overview do uso de cada tipo de contrato 

mundialmente. 

 

 

Figura 3.1: Contratos adotados ao redor do mundo 

(Fonte: Bain & Company e TozziniFreire Advogados) 

 

3.5. PPSA 

 

O Decreto nº 8.063, de 1º de agosto de 2013, cria a empresa pública denominada 

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal 

Petróleo S.A. - PPSA, aprova o seu Estatuto Social, e dá outras providências. 

Em seu art. 1° consta que “Fica criada a empresa pública denominada Empresa 

Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. 

- PPSA, empresa pública federal, sob a forma de sociedade anônima de capital 
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fechado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.”, e em seu art. 5° que “A PPSA 

tem por objeto a gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo 

Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos para a comercialização de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União”. 

Ou seja, a PPSA é uma empresa criada com o único objetivo de gerir os contratos 

de partilha de produção, vigentes nas áreas do Pré-Sal ou áreas Estratégicas, 

visando maximizar os lucros e a produção desses contratos, maximizando assim a 

parcela de direito da União. Além disso a Empresa deve observar se todas as 

cláusulas contratuais estão sendo cumpridas, como as quotas de conteúdo local e 

as questões ambientais. 

Até o final de 2014, a empresa só contava com funcionários comissionados que, 

em sua grande maioria, eram oriundos da ANP. A Estatal pretende realizar 

concursos para compor o seu quadro de 150 funcionários. 
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4. Rodadas do Pré-Sal 

4.1. Cessão Onerosa 

 

Após a descoberta do Pré-Sal e antes mesmo do primeiro leilão de licitações do 

direito de exploração e produção de suas áreas, o projeto de lei nº 5.941, que 

posteriormente foi transformado na lei ordinária nº 12.276/2010, estabeleceu o 

seguinte em seu artigo 1º: “Fica a União autorizada a ceder onerosamente à 

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, dispensada a licitação, o exercício das 

atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos (...) em áreas não concedidas localizadas no pré-sal”. A 

ressalva é que a produção dessas áreas não pode ultrapassar cinco bilhões de 

barris equivalentes de petróleo. 

Além disso, nessa lei foi estabelecido que “O pagamento devido pela Petrobras pela 

cessão de que trata o caput deverá ser efetivado prioritariamente em títulos da 

dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado” e que “Fica a 

União autorizada a subscrever ações do capital social da Petrobras e a integralizá-

las com títulos da dívida pública mobiliária federal”. 

Vale ressaltar neste ponto que subscrever ações significa emitir novas ações, ou 

seja, novas ações da Petrobras ficaram autorizadas a serem emitidas e a União fica 

autorizada a compra-las através de Títulos da Dívida.  

Essa lei também exime a Petrobrás do pagamento de participações especiais pela 

exploração dessas áreas e manteve o formato de pagamento de royalties dos 

contratos de concessão (Lei nº 9.478/1997). 

Segundo Francisco José da Rocha Souza, em seu estudo “A cessão onerosa de 

áreas do Pré-Sal e a capitalização da Petrobrás”, de 2011, “A cessão onerosa de 



 

36 

áreas do Pré-Sal à Petrobrás foi proposta pelo Poder Executivo com o fito de 

antecipar o usufruto dos benefícios representados pelo Pré-Sal (antecipação de 

receita da União) e dotar a Petrobrás de recursos necessários ao desempenho do 

papel central a ela atribuída pelo regime de partilha de produção em áreas do Pré-

Sal e em áreas estratégicas (operadora exclusiva das áreas, com participação 

mínima de 30% nos consórcios), bem como para o pagamento das áreas objeto da 

cessão onerosa e para os investimentos correspondentes nessas áreas.” 

Segundo esse mesmo estudo, a opção de não se cobrar participações especiais foi 

proposta para que se pudesse aumentar o preço a ser pago pela Petrobras pelas 

áreas. 

Em 3 de setembro de 2010, foi celebrado o contrato de cessão onerosa entre a 

Petrobras e a União, relacionando seis áreas definitivas: Florim, Franco, Sul de 

Guará, Entorno de Iara, Sul de Tupi e Nordeste de Tupi, e uma área contingente: 

Peroba. A área contingente é relacionada para o caso dos 5 bilhões de barris de 

óleo equivalentes não serem extraídos com as áreas definitivas.  

O prazo de vigência do contrato foi estabelecido em 40 anos, permitida a 

prorrogação pela União por, no máximo, 5 anos. 

Para avaliar o valor das áreas a serem cedidas, a ANP e a Petrobras contrataram 

as entidades certificadores independentes Gaffney, Cline & Associates e a 

DeGolyer & MacNaughton, respectivamente. Ambas fizeram estimativas dos 

recursos nessas áreas e utilizaram a metodologia do fluxo de caixa descontado para 

calcular o valor presente do barril de petróleo equivalente. 

Os valores das áreas apontados pela certificadora contratada pela ANP foram 

bastante superiores aos estimados por aquela contratada pela Petrobrás devido a 

diferenças nas premissas adotadas para os cálculos. Após negociação entre a 

União Federal e a Petrobrás, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE 



 

37 

definiu o valor inicial da cessão onerosa para venda de 5 bilhões de barris de óleo 

equivalentes em R$ 74,808 bilhões, o que correspondia na ocasião a US$ 42,533 

bilhões. Isso representava o preço médio de US$ 8,51/barril de óleo equivalente, 

sendo o valor da área mais cara (Franco) igual a US$ 9,04 por barril de óleo 

equivalente e o da mais barata (entorno de Iara) igual a US$ 5,82 por barril de óleo 

equivalente. A Tabela 4.1 informa o valor e o volume de cada área objeto da cessão 

onerosa e a Figura 4.1 informa as áreas objeto da cessão onerosa. 

 

Tabela 4.1: Volumes e valores da cessão onerosa 

(Fonte: Anexo II do contrato de cessão onerosa) 
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Figura 4.1: Áreas objeto da cessão onerosa 

(Fonte: Petrobras) 

 

4.1.1. Capitalização em 2010 

 

Para que a Petrobras pudesse então arcar com as despesas da cessão onerosa e 

dos investimentos necessários na área do Pré-Sal e pudesse desempenhar o papel 

de operadora exclusiva das áreas, foi realizada a capitalização da Companhia em 

2010.  

Nesse ponto cabe o questionamento, já levantado no item 3.3.1.2, sobre a 

capacidade financeira da Petrobras para ser a operadora única dos campos do Pré-

Sal. Se para realizar o pagamento da sessão onerosa foi necessária uma 
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capitalização, será que a companhia conseguirá arcar com as despesas de todos 

os campos da região? 

Foram subscritas ações da companhia por meio de uma oferta pública de ações. 

Foram emitidas 2.369 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 29,65 por ação, 

e 1.901 milhão de ações preferenciais, ao preço de R$ 26,30 por ação. A operação 

foi concluída em 1° de outubro de 2010, tendo o capital da empresa aumentado em 

R$ 120,25 bilhões. 

Neste processo de aumento de capital, a União, além de exercer o seu direito de 

preferência adquirindo o número de ações que lhe cabia, também adquiriu as 

sobras dos acionistas que não exerceram seus direitos de subscrição. Essa 

operação foi liquidada através de Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, 

emitidas especificamente com esse propósito. 

Após a capitalização, a Petrobras promoveu o pagamento do valor inicial do 

contrato de cessão onerosa com recursos obtidos na venda de ações da seguinte 

forma: R$ 67,8 bilhões em Letras Financeiras do Tesouro – LFTs de que a União 

se valeu para integralizar sua participação no aumento do capital na Companhia, e 

R$ 7 bilhões do seu caixa.  

Ou seja, a capitalização e a cessão onerosa reforçaram a capacidade de 

investimentos da estatal e também reforçaram em R$ 74,8 bilhões a receita bruta 

do Tesouro Nacional, valor esse que correspondeu a 50% do incremento da 

mencionada receita verificado em 2010 (STN, 2011). Uma parcela significativa 

dessa receita percebida pela União (R$ 42,9 bilhões) foi utilizada para financiar o 

aumento de sua participação no capital da Petrobrás, que passou de 39,8% para 

48,3% do capital total da Companhia. 
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4.2. Primeiro Leilão: Libra 

 

Segunda-feira, 21 de outubro de 2013, ocorreu a primeira e única rodada, até o dia 

de apresentação deste trabalho, de licitação do direito de exploração e produção 

de uma área localizada no Pré-Sal: o Campo de Libra. O leilão foi realizado no Hotel 

Windsor Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). Foi a primeira 

rodada de licitação no modelo de partilha e uma grande incerteza sobre esse 

modelo ainda pairava sobre o país e as empresas.  

Além da própria Petrobras, que poderia aumentar a sua participação na operação, 

outras 10 empresas se interessaram em participar do leilão da exploração dos 

outros 70%. Segundo a ANP, eram elas: CNOOC International Limited (China), 

China National Petroleum Corporation (CNPC) (China), Ecopetrol (Colômbia), 

Mitsui & CO (Japão), ONGC Videsh (Índia), Petrogal (subsidiária brasileira da 

portuguesa Galp, com participação da chinesa Sinopec), Petronas (Malásia), 

Repsol Sinopec Brasil (60% de participação espanhola e 40% da chinesa Sinopec), 

Shell (Anglo-Holandesa), Total (França). Após o processo de habilitação, apenas 7 

delas, além da Petrobras, foram aptas a participar, sendo excluídas: Ecopetrol S.A., 

Mitsui & Co. LTD., Petrogal Brasil S.A. e Repsol Sinopec Brasil S.A, por se 

enquadrarem na categoria “Licitante Nível B”, segundo a ANP. 

Cabe ressaltar que as empresas qualificadas como operadoras são sempre, antes 

de cada leilão, classificadas em três categorias: Operadora “A” – empresa 

qualificada para operar em qualquer Bloco; Operadora “B” – empresa qualificada 

para operar nos Blocos designados "B" ou "C" e Operadora “C” – empresa 

qualificada para operar nos Blocos designados como "C". Os blocos do Pré-Sal são 

designados como “A”. Para efeito de classificação como operadora "A", "B" ou "C", 

serão atribuídos pontos conforme os critérios detalhados no Edital, como o volume 

de produção operada, experiência em atividades de exploração e produção em terra 
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e mar, experiência internacional da empresa e o histórico de respeito e cuidado com 

o meio-ambiente nas operações. 

Nesse leilão, venceria quem oferecesse ao governo a maior parte do óleo. O 

consórcio vencedor também teria que pagar à União um bônus de assinatura do 

contrato no valor de R$ 15 bilhões. 

O consórcio formado pela Petrobras, a anglo-holandesa Shell, a francesa Total, e 

as estatais chinesas CNPC e CNOOC foi o único a fazer uma oferta e venceu o 

leilão. O grupo ofertou para a União 41,65% do óleo a ser produzido no local --esse 

foi o percentual mínimo exigido no edital da licitação. 

A Petrobras ficou com 40% de participação, incluindo o percentual de 30% 

obrigatório pelo fato de ser a concessionária de todos os blocos do Pré-Sal. Shell e 

Total ficaram com 20% cada uma. As chinesas ficaram com 10% de participação 

cada uma. 

Além disso, o edital estabeleceu variações no percentual de óleo ofertado, conforme 

a Tabela 4.2, dependendo do preço do óleo e da produção, em bbl, de cada poço.  

 

Tabela 4.2: Variações do óleo ofertado 

(Fonte: Editais das Licitações ANP) 
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Dessa forma, a União arca com um risco de diminuição da sua parte na partilha de 

produção, conforme riscos de mercado e de exploração. Isso está previsto em edital 

e tem causado muitos questionamentos por parte de especialistas, pois alguns 

acreditam que essa tabela incentiva poços com baixa produtividade, travando, de 

certa forma, avanços tecnológicos, por esses poços diminuírem o percentual de 

óleo que deve ser partilhado com o governo. Esse mecanismo pode elevar a 

participação da União a um máximo de 45,56% e pode diminui-la para um mínimo 

de 15%. 
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5. Avaliação Econômica de Libra 

5.1. O Campo de Libra 

 

O campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 170 km do litoral do Estado do Rio de 

Janeiro e tem cerca de 1,5 mil km quadrados - a maior área de exploração do 

mundo, segundo a Agência, como pode ser visto na Figura 5.1. Ainda segundo a 

agência, o campo, que representa uma das maiores descobertas da região do Pré-

Sal, tem de 8 a 12 bilhões de barris de reservas de petróleo, com um grau API que 

gira em torno de 27º e contém um baixo teor de enxofre, em um net pay de 326,4 

metros. 

 

 

Figura 5.1: Localização do Campo de Libra 

(Fonte: Petrobras) 

 

Existe também um volume estimado em 120 bilhões de metros cúbicos de gás 

natural na região e, segundo o Ministério de Minas e Energia, parte desse gás será 

re-injetado e parte será consumido na geração de energia da plataforma durante 

sua produção. O restante será ofertado ao mercado. 
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A produção de Libra, ao atingir seu pico, alcançará cerca de 1,6 milhão de barris 

por dia de óleo e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural, com 25 milhões de 

metros cúbicos diários ofertados ao mercado e 15 milhões sendo consumidos. Em 

termos de produção de óleo, isso corresponde a um pouco mais da metade da 

produção nacional em 2014. 

Estão estimadas entre 12 e 18 plataformas para desenvolver a região e uma forte 

política de conteúdo nacional foi estabelecida em sua licitação, que foi explicada 

com mais detalhes no item 4.2. 

Esse campo será objeto de uma análise econômica detalhada nas próximas 

sessões. 

 

5.2. Capex 

 

CAPEX é a sigla da expressão inglesa capital expenditure, e, em português, 

designa despesas de capital ou investimento em bens de capital. Ou seja, é o 

montante de dinheiro despendido na aquisição (ou introdução de melhorias) de 

bens de capital de uma determinada empresa ou de um determinado sistema 

produtivo. Isso significa, por exemplo, um investimento em um equipamento 

necessário para manter a produção de petróleo em um determinado poço (uma 

árvore de natal ou um manifold). 

No caso específico de um campo de petróleo o CAPEX está diretamente 

relacionado com investimentos nas atividades necessárias para a preparação da 

área a ser explorada, da perfuração dos poços e da sua preparação para a 

produção (completação). Vale ressaltar que, na indústria de petróleo, normalmente 

divide-se o CAPEX de exploração e de produção e que, na maioria dos casos, ainda 
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mais em águas tão profundas quanto o Pré-Sal, a perfuração pode chegar a custar 

cerca de 50% do total do CAPEX de exploração. 

 

5.3. Opex 

 

OPEX é a sigla da expressão inglesa operational expenditure e, em português, 

refere-se ao custo associado à manutenção dos equipamentos e aos gastos de 

consumíveis e outras despesas operacionais, necessários à produção e à 

manutenção em funcionamento do negócio ou sistema. Por exemplo, a aquisição 

de um gerador é CAPEX, enquanto o custo com a sua manutenção e com seu 

combustível é OPEX. 

No caso específico de um campo de petróleo, o OPEX está diretamente relacionado 

com os custos de operação e manutenção dos poços que produzem óleo, além dos 

custos dos materiais e suprimentos e despesas administrativas. 

 

5.4. Custos e Condições do Modelo 

 

Para se desenvolver a análise de viabilidade econômica do campo de Libra no 

restante do presente trabalho, é necessário o levantamento dos gastos na 

exploração e produção dessa região. Essa é a finalidade dessa sessão. Os gastos 

serão divididos em CAPEX e OPEX, conforme as definições das sessões 5.1 e 5.2.  

É importante destacar neste ponto que foram adotadas as seguintes premissas para 

o desenvolvimento deste trabalho: 

 Uma vida útil de 37 anos do campo, de 2014 a 2050. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/OPEX
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 Produção do primeiro óleo em 2019, o que é uma visão conservadora, dado 

que a licitação do campo ocorreu em 2013, com expectativa de 5 anos na 

fase de exploração. 

 RGO: 205 m³/m³ STD. 

 Atualmente, os poços do Pré-Sal produzem, em média, 15 mil boe/d, 

podendo chegar a um pico de 45 mil boe/d. Considerando isto, foi suposto 

neste trabalho que no início da vida útil do campo cada poço produz 8 mil 

boe/d. Essa vazão cresce linearmente (1 mil boe/d por ano) até atingir 14mil 

boe/d, e a partir deste ponto ela apresenta uma taxa de decaimento de 10% 

ao ano. Essa foi uma medida conservadora adotada pelos autores, para que 

a avaliação econômica seja a mais realista possível. 

 É estimado pela indústria petrolífera que o pico do campo de Libra ocorra 

em 2025, com uma produção diária de 1,8 milhão de barris, o que hoje 

equivale à produção de 84 campos offshore do pós-sal. Considerando esse 

pico e a vazão média esperada até que ele ocorra, foi possível estimar que 

seriam necessários 142 poços de produção. 

 Foi considerado que o percentual de óleo ofertado a União é sempre 

41,65%, independentemente do valor do barril ou da produção de cada 

poço, ou seja, sem considerar a Tabela 4.2. 

 

5.4.1. CAPEX do campo de Libra 

 

5.4.1.1. CAPEX de Exploração 

 

Como CAPEX de Exploração (capital necessário para o início essa fase) foram 

considerados neste trabalho os gastos envolvendo a fase de exploração no que 
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tange à sísmica, aquisição de equipamentos e à perfuração dos poços 

exploratórios. Tal fase terá quatro anos de duração e ocorrerá entre 2014 e 2017. 

Foi considerada a perfuração de 12 poços exploratórios ao custo total de U$$ 1,163 

bilhão, sendo estipulado um valor por poço para esse CAPEX de U$$ 96,920 

bilhões.  

Chegou-se a esse valor considerando que a média de perfuração de um poço, para 

o Pré-Sal, foi de 90 dias para a operadora Petrobras, segundo o Gráfico 2.3, sendo 

o custo diário de uma sonda de perfuração de aproximadamente U$$ 380.000, e o 

custo com mão de obra, logística, material, impostos e outros de, aproximadamente, 

U$$ 700.000, totalizando uma diária para a perfuração em torno de U$$ 1.080.000. 

 

5.4.1.2. CAPEX de Produção e Subsea 

 

Foi considerado CAPEX de Produção gastos com: unidades produtoras, perfuração 

de poços de produção e injetores. Admitindo-se uma vazão máxima no pico de 14 

mil bbl por poço, o que é considerada uma vazão conservadora na indústria, para 

que o pico ocorra em 2025, como é esperado pela ANP, será necessária a 

perfuração de 142 poços produtores, dez de injeção de gás e dois de injeção de 

água. Foi considerado que a cada ano se perfurou quatro poços a mais em relação 

ao ano anterior até 2025, ano a partir do qual não houve mais perfurações.  

Além disso, para dar vazão ao volume produzido no pico de produção do campo, 

considerando a condição extrema de offloading diário de todas as unidades de 

produção, será considerada a compra de 14 FPSO’s. A escolha desse tipo de 

unidade para o caso do Pré-Sal se deve a sua alta capacidade de armazenagem, 

de 150 mil bbl, e suas condições técnicas adequadas às grandes profundidades. 
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Na Tabela 5.1 podem ser vistos os Ativos (unidades de produção e poços 

perfurados), considerados no CAPEX de exploração e de produção, assim como o 

seu ano de aquisição e a vazão máxima de óleo esperada por poço nesse mesmo 

ano. 

O CAPEX subsea incidirá durante os três anos anteriores e posteriores ao primeiro 

óleo produzido, o que ocorrerá em 2019, sendo que a maior parte desse gasto 

ocorre devido ao preparo para a produção do primeiro óleo, em 2019.  

Em relação ao CAPEX de Produção, foi adotado o investimento de U$$ 4 bilhões 

por cada FPSO, de acordo com dados da COPPE, e o custo de cada poço foi 

estimado U$$ 116,304 milhões, cerca de 20% acima do CAPEX de um poço de 

exploração, dado que, nesse caso, os investimentos para a completação devem 

também ser considerados.  

 

Tabela 5.1: Ativos considerados no CAPEX 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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Já o CAPEX subsea, aquele gasto com equipamentos subsea, foi estimado em U$$ 

14 bilhões, dos quais U$$ 7 bilhões serão gastos em 2019 e os outros serão 

divididos igualmente nos outros anos. Esse valor será investido em com 

equipamentos como árvores de natal, manifolds, bombas, separadores submarinos, 

clusters, flowlines, umbilicais, risers, jumpers, plets, dentre outros.  

É importante ressaltar que os dados de quantidade e relação entre os poços de 

cada tipo foram supostos em comparação com outros campos através de uma 

relação com as suas áreas e características. 

 

Assim, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, segundo este estudo, o 

campo de Libra acumulou um valor de, aproximadamente, U$$ 87,7 bilhões de 

CAPEX, dos quais U$$ 1,163 bilhão são de Exploração, sendo o restante de 

produção, dos quais U$$ 14 bilhões correspondem ao CAPEX subsea. Esses 

valores podem ser observados no Gráfico 5.1, dividido ao longo dos anos. 

 

 

Gráfico 5.1: Libra CAPEX 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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5.4.2. OPEX do campo de Libra  

 

O OPEX começa a incidir quando o primeiro óleo é extraído, em 2019. O termo 

OPEX não se aplica a exploração, mas sim produção, uma vez que se trata de 

despesas que visam a manutenção do campo de petróleo. Entretanto, neste 

trabalho dividiremos o OPEX em subsea, despesa atribuída à manutenção desse 

tipo de equipamentos, e produção, referente a custos com consumíveis e outras 

manutenções. 

 

5.4.2.1. OPEX Subsea 

 

O OPEX subsea será considerado linearmente crescente, dado o fato de que os 

equipamentos sofrem maior desgaste com o tempo, e se iniciará no primeiro ano 

de produção com o valor de 2% do CAPEX subsea. O OPEX subsea se encerra 25 

anos após o início da produção, 2043. Isso se deve ao início do 

descomissionamento. 

 

5.4.2.2. OPEX de Produção 

 

O OPEX produção terá seus custos relacionados com a produção. O custo será de 

U$$ 15 por bbl produzido e, será iniciado a partir do primeiro óleo, até o momento 

do pico de óleo. Uma vez atingido o pico, o OPEX terá uma taxa de crescimento 

constante, pois está relacionado também a métodos de recuperação secundária do 

campo, de 0,1%. 
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Abaixo, no Gráfico 5.2 pode ser vista a estimativa dos custos com OPEX no campo 

de Libra, separados em produção e subsea, ao longo dos anos. 

 

 

Gráfico 5.2: Libra OPEX 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

5.4.3. Descomissionamento 

 

O descomissionamento de plataformas é uma atividade importante de custos 

altíssimos e de grandes impactos ao meio-ambiente. A Petrobras não tem 

descomissionado muitas unidades. A estratégia é aproveitá-las, por exemplo, como 

hubs para outras plataformas. Porém este trabalho considera os custos de 

descomissionamento envolvendo a selagem de todos os poços, retirada de 

equipamentos subsea (flowlines, risers), descomissionamento de unidades de 

produção, dentre outros custos associados.  

O descomissionamento é exigido pela ANP, e deve conter, segundo norma da 

Agência, os seguintes itens obrigatórios:  
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1) Planejamento da operação, incluindo engenharia, segurança, economia, 

análise de condição ambiental e a obtenção da autorização dos órgãos 

competentes para executar a operação; 

2) Programação da parada da produção, e fechamento dos poços; 

3) Remoção de todas as partes da plataforma do local; 

4) Reutilização, reciclagem, ou abandono das partes removidas da instalação; 

5) Limpeza das partes não removidas do local; 

6) Limpeza da área do local e recuperação final do mesmo; 

7) Verificação final de que o procedimento planejado foi seguido e cumprido. 

Geralmente na indústria do Petróleo o descomissionamento leva de 2 a 4 anos, 

porém, devido às dimensões dos campos da região do Pré-Sal e de seus projetos 

de exploração, este trabalho considerará um descomissionamento de 8 anos para 

o campo de Libra. Sendo assim, essa fase se iniciará no ano de 2043 e se encerrará 

em 2050. 

 

 

Gráfico 5.3: Descomissionamento Libra 

(Fonte: Elaboração Própria) 



 

53 

Os custos de descomissionamento equivalem a aproximadamente 75% do valor 

total investido no comissionamento desses mesmos equipamentos, de acordo com 

dados da indústria. Sendo assim, este trabalho dividirá esse valor nos anos da 

seguinte forma: no primeiro e no último ano, foi considerado um custo de 5% do 

valor total, uma vez que esses anos são constituídos de preparo e limpeza do local, 

e nos demais anos o custo será distribuído de forma crescente, uma vez que se 

aumenta o número de equipamentos retirados por ano. O valor remanescente irá 

crescerá 5% ao ano, taxa essa estipulada aleatoriamente. O Gráfico 5.3 ilustra os 

custos esperados com o descomissionamento do campo. 

 

Como gastos totais do campo de Libra temos CAPEX, OPEX e 

descomissionamento. Após a produção, a tributação incidirá sobre a receita. No 

Gráfico 5.4 pode-se observar um resumo dos gastos de CAPEX e OPEX ao longo 

da vida do campo. 

Já no Gráfico 5.5 pode-se observar um resumo dos gastos totais do campo, por 

ano. Pode-se observar que existem picos nos primeiros anos de produção, quando 

existem gastos com CAPEX e OPEX e no descomissionamento. 

 

 

Gráfico 5.4: CAPEX e OPEX 

(Fonte: Elaboração Própria) 



 

54 

 

Gráfico 5.5: Custos de Libra 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

5.4.4. Receita 

 

Dadas as premissas adotadas para a produção nesta análise de viabilidade 

econômica, foram plotadas curvas e uma tabela de produção para o campo de 

Libra, que podem ser vistas na Tabela 5.2 e no Gráfico 5.7 e Gráfico 5.8. 

Para prever a receita foi necessário então estimar o preço do barril de petróleo. De 

acordo com dados históricos disponíveis no site da empresa BP, do preço do barril 

nominal e real, e com o valor de contratos futuros comercializados no mercado de 

commodities, foi possível criar um forecast do preço do barril de petróleo até o ano 

de 2050. Foi plotada uma trandline, que pode ser vista no Gráfico 5.9, através do 

programa Microsoft Excel de acordo com a equação:  
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y = -4*exp(-09)x5 + 4*exp(-05)x4 - 0.15*x3 + 296.53*x2 – 292962*x + 1exp(08) 

x = tempo, em anos 

 

De maneira análoga, também através dos dados históricos disponibilizados no site 

da BP e do programa Microsof Excel, plotou-se um forecast para o preço do gás, 

que pode ser visto no Gráfico 5.6, através da equação: 

 

y = 3*exp(-121)x36.686 

x = tempo, em anos 

 

Estipulou-se então a receita como a produção vezes o preço esperado no forecast, 

tanto para o gás quanto para o óleo. 

 

 

Gráfico 5.6: Estimativas de preços de Gás 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 



 

56 

 -

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

 500,0

 600,0

 700,0

2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048

Oil production (MM bbl/ANO)

Gas production (MM boe/ano)

Produção anual  (MM boe/d)

Gráfico 5.8: Produção Anual considerada na Análise Econômica 

Tabela 5.2: Produção de Libra considerada na Análise Econômica 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 

 

 

Produção diária 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Petróelo (mbd) 48         135       280       495       792       1,183    1,680    1,726    1,610    1,449    1,304    1,174    1,057    951       856       770       693       624       561       505       455       409       368       332       298       269       242       218       196       176       159       143       

Gás (BTU/ano) -       -       121       214       342       511       726       746       696       626       563       507       456       411       370       333       299       270       243       218       196       177       159       143       129       116       104       94         85         76         69         62         

Gás (m boe/d) -       -       -       58         102       164       245       347       357       333       300       270       243       218       197       177       159       143       129       116       104       94         85         76         69         62         56         50         45         40         36         33         30         

Gás (Billions m3/ANO) -       -       3           6           10         14         20         21         19         17         16         14         13         11         10         9           8           7           7           6           5           5           4           4           4           3           3           3           2           2           2           2           

Petróleo (MM bbl/ANO) -       18         49         102       181       289       432       613       630       588       529       476       428       386       347       312       281       253       228       205       184       166       149       134       121       109       98         88         79         71         64         58         52         

Acquisição FPSOs 1           2           2           2           2           2           2           1           

Vazão por poço (mbd) -       8           9           10         11         12         13         14         13         11         10         9           8           7           7           6           5           5           4           4           4           3           3           3           2           2           2           2           2           1           1           1           1           

Total de poços produzindo 1           6           15         28         45         66         91         120       137       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       142       

Total de novos poços/ano 1 5 9 13 17 21 25 29 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gráfico 5.7: Produção diária considerada na Análise Econômica 
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Gráfico 5.9: Estimativas de preços de Petróleo 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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5.4.5. Despesas Tributáveis 

 

5.4.5.1. Custo em óleo 

 

Para se definir as despesas tributáveis, de acordo com a lei de partilha de produção 

(lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010), primeiro deve-se definir o custo em 

óleo, que é a parcela da produção de petróleo, gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial, 

correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na 

execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e 

desativação das instalações. 

Dentre os custos, foram considerados custo em óleo neste trabalho: Royalties 

(15%), P&D (1%), custos com OPEX e depreciação/amortização do CAPEX. 

 

5.4.5.2. Excedente em óleo 

 

Também segundo a lei de partilha de produção, o excedente em óleo é aquele 

resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao 

custo em óleo. Deste valor, retira-se a participação da União, que no caso do campo 

de Libra, como já foi mostrado na sessão 4.2, é de 41,65%. 

 

5.4.5.3. Lucro Tributável 

 

O lucro tributável, ou “óleo tributável” é o óleo excedente decrescido da parcela 

paga à união. É desse valor que são deduzidos os impostos. Nesse trabalho foi 
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considerada uma alíquota tributária de 34% sobre esse lucro, alíquota que de 

acordo com Afonso e Castro representa todas as tributações incidentes nas 

atividades de E&P no Brasil.  

 

5.4.6. Lucro 

 

Lucro é o retorno positivo de um investimento. Para se chegar ao Lucro após a 

dedução da tributação é preciso ainda somar a esse valor o ganho com o desconto 

da depreciação/amortização do CAPEX, que ocorreu no cálculo do custo em óleo, 

além de se deduzir o valor dos gastos com bônus de assinatura e com CAPEX e 

com o descomissionamento.  

 

5.5. Avaliação Econômica 

 

5.5.1. Fluxo de Caixa 

 

De acordo com a produção, o preço de óleo e gás esperados, os custos, receitas, 

tributações e lucros explicitados a cima, foi possível projetar um fluxo de caixa para 

o campo de libra durante os seus 36 anos de contrato. O mesmo pode ser 

visualizado na Tabela 5.3. Nessa tabela também pode ser visualizada a 

depreciação/amortização do CAPEX. 

Abaixo seguem os gráficos esquemáticos, Gráfico 5.10 e 5.11, para o fluxo de caixa 

durante o período de 37 anos de vida útil do campo. 
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Gráfico 5.10: Fluxo de Caixa Líquido – Libra 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 

Gráfico 5.11: Fluxo de Caixa Acumulado – Libra 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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Tabela 5.3: Fluxo de Caixa Libra e Amortização do CAPEX 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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5.5.2. VPL (Valor Presente Líquido) 

 

O valor presente líquido de um investimento é determinado pelo cálculo do valor 

presente, alcançado através do desconto do fluxo de caixa de cada período de 

tempo. O VPL é útil para determinar se um dado investimento ou projeto vai resultar 

em lucro ou prejuízo para a companhia Um VPL positivo significa um lucro, 

enquanto um VPL negativo significa prejuízo.  

O VPL mede o superávit ou o déficit de um fluxo de caixa em termos de valor 

presente em relação ao custo do investimento e é um método padrão para calcular 

o valor do dinheiro no tempo, podendo assim avaliar a viabilidade de projetos de 

longo prazo. Para cálculo do VPL simplesmente apura-se o valor presente dos 

futuros fluxos de caixa e subtrai o valor investido no momento presente. 

A fórmula do VPL pode ser escrita da seguinte forma: 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

−  𝐶𝑜 

 

Onde, t é o tempo, 𝐶𝑡 é o custo do fluxo de caixa de cada tempo, 𝐶𝑜 é o custo inicial 

e r é a taxa de desconto, taxa que irá medir a variação do dinheiro no tempo (taxa 

de atratividade mínima).  

A taxa de desconto usada pode ser a inflação, ou seja, a correção do dinheiro no 

tempo, ou a taxa de um outro investimento concorrente com a exploração e 

produção de hidrocarbonetos.  
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Simularam-se diversas taxas de desconto, como pode ser visto na Tabela 5.4, para 

se encontrar o VPL do campo de Libra e se comparar a sua exploração com outros 

investimentos. 

 

Tabela 5.4: VPL 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 

No gráfico 5.2 pode ser vista a análise de sensibilidade do VPL, que consiste em 

medir o efeito produzido na rentabilidade do investimento, ao se variar os dados de 

entrada.  

 

 

Gráfico 5.12:Análise de Sensibilidade do VPL 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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5.5.3. TIR (Taxa interna de Retorno) 

 

A TIR (Taxa Interna de Retorno) é a taxa necessária para que o VPL seja igual a 

zero. Ou seja, é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo 

de caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos a valor presente, sejam 

iguais aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor 

presente. Em outras palavras, é a taxa de retorno do investimento em questão. 

Calcula-se a TIR de maneira análoga ao cálculo do VPL, da seguinte forma: 

 

𝑉𝑃𝐿 = 0 =   ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑡= 𝑛

𝑡=1

−  𝐶𝑜 

 

Com os mesmos parâmetros da equação do VPL. 

 

Tabela 5.5: TIR 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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Aplicando o conceito e a fórmula de VPL, a taxa de 6% ao ano, equivalente à 

inflação nos dias de hoje, foram criados 8 cenários para o cálculo da TIR (ao ano): 

o preço do barril do petróleo seguindo o forecast apresentado no Gráfico 5.9 e o 

preço do barril do petróleo fixo em U$$ 25, U$$ 50, U$$ 75, U$$ 80, U$$ 90, U$$ 

100, U$$ 150 e U$$ 200 durante todo o período de investimento. O preço do gás 

sempre seguirá o forecast apresentado no Gráfico 5.6. Os resultados são 

apresentados na Tabela 5.5. 

 

5.5.3.1. Breakeven 

 

Breakeven é uma expressão que designa um ponto de equilíbrio nos negócios em 

que não há perda nem ganho. Para o investidor, o breakeven é o ponto a partir do 

qual ele deixa de perder dinheiro e passa a ganhar e equilibrar o capital investido.  

Existe um preço de barril de óleo e um preço de BTU (ou m³, dependendo do país 

de venda) de gás que combinados se igualam aos fastos de investidos em 

exploração e produção de petróleo. O objetivo desta sessão é fazer essa análise. 

Como o preço do gás tem um impacto menor na mesma, pois a receita óleo no fluxo 

de caixa representa mais de dez vezes a receita gás, considerar-se-á o forecast já 

explicitado para o preço do gás e se chegará a um valor de breakeven para o preço 

do barril de petróleo, de acordo com o estudo de diferentes cenários.  

Encontrou-se um breakeven de U$$ 71,71, de acordo com a Tabela 5.5. Um valor 

de barril de petróleo abaixo dessa faixa torna o projeto inviável. É importante 

ressaltar que nessa análise já constam todas as tributações e a retirada da parte do 

óleo da União (41,65%). 

Considerando apenas os custos de exploração e produção, retirando a divisão do 

petróleo com a União e a incidência de tributação, a análise foi novamente 
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realizada, simulando alguns cenários. Os resultados podem ser vistos na Tabela 

5.6. 

 

Tabela 5.6: Breakeven excluindo tributação 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 

5.5.4. Payback 

 

Payback é o tempo necessário para que um investimento se pague. Ou seja, 

payback é o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o 

lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento.  

O payback pode ser expresso como: 

 

𝑃𝑅 = 𝑇 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Ou seja, o PR (período de recuperação de investimento) é o tempo (n) em que o 

somatório do cash flow (𝐶𝐹) de cada período se torna igual ao investimento. Em 
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suma, o payback pode ser representado pelo momento em que o fluxo de caixa 

(cash flow) acumulado se torna positivo. 

Para as condições adotadas e já explicitadas no presente trabalho, segundo o fluxo 

de caixa que pode ser verificado na Tabela 5.3, o payback do campo de Libra será 

alcançado em 2027, 14 anos após o início de sua exploração. 
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6. Conclusões  

 

A região do Pré-Sal brasileiro é uma região recém descoberta, pouco conhecida e 

explorada, que contempla um novo cenário tecnológico e regulatório. Além disso, existe 

uma enorme expectativa sobre ela devido as suas imensas reservas. 

O Governo brasileiro e a Petrobras esperam que sua produção represente cerca de 50% 

de toda a produção nacional em menos de dez anos, mas para isso a Companhia terá 

demonstrar capacidade financeira, tecnológica e logística para tal feito, pois ela é a 

única empresa autorizada a operar campos na região. 

Após os estudos de viabilidade econômica de projetos na região, através do estudo de 

caso do campo de Libra, considerado uma das maiores áreas de exploração no mundo, 

conclui-se que o investimento na exploração e produção da região terá uma TIR 

relevante (14% ao ano) e, dependendo do cenário, pode ser um excelente investimento. 

Essa análise foi feita considerando um forecast para os preços do óleo e do gás, 

modelado no programa Microsoft Excel.  

No entanto, o preço do petróleo envolve cenários geopolíticos complexos e é 

extremamente volátil. Apenas nos 6 meses que antecederam a finalização deste 

trabalho o barril de petróleo teve o seu valor reduzido pela metade. Isso configura uma 

insegurança e um risco muito elevados, principalmente para projetos vultuosos 

investimentos. Da mesma forma que um aumento do valor do barril pode gerar ganhos 

assustadores em projetos na região, a queda brusca desses valores pode causar 

prejuízos sem precedentes. 

Por todos esses motivos o Governo optou por alterar a legislação para a região, a fim 

de elevar seus ganhos econômicos sobre a produção. Em contra partida assumiu alguns 

riscos, como a retirada de um custo, chamado custo óleo, do custo tributável e a 
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variação do percentual da partilha de produção de acordo com o valor do barril e com a 

produtividade dos poços. 

Este estudo contudo não pode contemplar alguns fatores que podem, de alguma forma, 

dar uma maior precisão aos resultados. 

Recomenda-se que em estudos posteriores crie-se uma metodologia para se calcular a 

TIR em contratos de exploração e produção no regime de concessão e se compare com 

a TIR do regime de partilha obtida neste trabalho. A expectativa é que o valor da taxa 

do contrato do modelo de concessão seja superior ao do contrato de partilha. 

Além disso, este trabalho não utilizou para a análise de viabilidade econômica da região 

a Tabela 4.2: Variações do óleo ofertado, onde consta a variação do óleo ofertado à 

União em relação ao preço do barril e à produtividade dos poços, considerando um valor 

fixo de 41,65% de óleo partilhado. Uma análise utilizando essa tabela poderia ser 

realizada em trabalhos futuros, sendo um pouco mais realista. 
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