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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Petróleo. 

UNITIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: ANÁLISE DA POSSÍVEL ECONOMICIDADE ENTRE 

DOIS REGIMES CONTRATUAIS E UMESTUDO DE CASO PARA CARCARÁ 

Denise Albino dos Reis Dutra 

Setembro de 2017 

Orientadora: Rosemarie Bröker Bone 

Curso: Engenharia de Petróleo 

RESUMO 

O instituto da unitização representa o desenvolvimento coordenado de um reservatório de 

hidrocarbonetos que se estende para além de um bloco contratato. O conceito de unitização foi 

citado pela primeira vez no Brasil na Lei n.º 9.478/1997 e com o avanço da Exploração e 

Produção no país, notou-se a necessidade de maiores detalhamentos para a unitização.Porém, 

somente em 2013, ANP publicou a Resolução ANP n.º 25, que regulamenta o processo para o 

processo de individualização da produção. 

A 2ª rodada de partilha da produção, coloca este tema novamente em evidência. Esta rodada 

incrementa a necessidade de se entender como se dará a separação destes reservatórios entre 

diferentes regimes, pois as áreas adjacentes já foram concedidas e as novas estarão sujeitas ao 

regime de Partilha.  

Este estudo se destina a analisar o impacto econômico da possível convivência de dois regimes 

sob o processo de individualização da produção que ocorrerá na jazida de Carcará. São 

identificados e analisados potenciais problemas práticos que poderão ocorrer no AIP e uma 

dúvida de como será desenvolvida a jazida unificada. São também descritas as principais 

hipóteses para calculo de viabilidade econômica de projetos de concessão e partilha. Os 

resultados desta comparação de viabilidade são apresentados, permitindo concluir que é possível 

encontrar o melhor rendimento através da convivência entre os dois regimes. Foram também 

apresentados os processos de AIP já validados no país, onde se notou que é preciso uma melhor 

estruturação do processo de individualização da produção. 

Palavras-chave: Acordos de Individualização da Produção (AIP), 2ª Rodada de Partilha da 

Produção, Carcará, Viabilidade Econômica, VPL, TIR.  
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Engineer. 

PRODUCTION UNITIZATION: ANALYSIS OF ECONOMIC VIABILITY BETWEEN TWO 

DIFFERENTS PETROLEUM CONTRACTS AND A CASE STUDY FOR THE CARCARÁ 

FIELD 

Denise Albino dos Reis Dutra 

September 2017 

Advisor: Rosemarie Bröker Bone 

Course: Petroleum Engineering 

ABSTRACT 

The unitization institute represents the seamless development of an oil and gas reservoir shared 

among two areas. In Brazil, the concept of unitization was quoted for the first time in the Law 

No.9.478/1997, and it has been implemented via a Production Individualization Agreement 

(AIP), which must be signed by all stakeholders. The necessity of knowing better this concept 

grown up with the advance of the exploration in the country. However, only in 2013, the 

Brazilian regulatory agency published the Resolution No.25 regulating the whole process.

The second round of Production Sharing Agreements has again highlighted the subject. This 

round increased the demand to understand how to separate these reservoirs between different 

regimes since adjacent areas which have already been granted and new ones will be subject to 

distinct sharing regimes.

This study aims to analyze the economic impact of the possible coexistence of two regimes 

under the individualization process of production that will occur in the Carcará deposit. Potential 

problems that may occur in the AIP and a question about how the unified deposit will be 

developed are identified and analyzed. The main hypotheses considered for calculating the 

economic viability of concession projects are also described.  

The results of this feasibility comparison are presented, showing a optimal viability among the 

regimes. Based on the AIP processes validated, it was also possible to conclude that the 

unitization process still need attention and modifications ir order to develop a standard process.

Keywords: Production Sharing Agreements, Production Individualization Agreement, 2nd PSA 

Bid Round, Carcará, Feasibility, VPN, IRR. 
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GLOSSÁRIO E DEFINIÇÕES 

i. Acumulações de hidrocarbonetos: Termo bastante difundido na geologia, designando a 

deposição de elementos móveis transportados pelo vento (acumulação eólica, dunas), 

pela água (acumulação fluvial), pelos glaciares (moreias), pelos vulcões (cones, escoadas 

de lava, etc.) ou pelas torrentes (cones de dejecção). Estes depósitos formam uma 

superfície chamada superfície de acumulação, normalmente mais elevada do que a 

superfície envolvente (Enciclopédia de Geologia). 

ii. ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

iii. AIP: Acordo de Individualização da Produção 

iv. Bloco: parte de uma bacia sedimentar, formada por um prisma vertical de profundidade 

indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus 

vértices, onde se desenvolvem atividades de exploração ou produção de petróleo e gás 

natural (Lei 9.478/1997). 

v. Campo: área produtora de petróleo ou gás natural, a partir de um reservatório contínuo ou 

de mais de um reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo instalações e 

equipamentos destinados à produção (Lei 9.478/1997). 

vi. CIP: Compromisso de Individualização da Produção 

vii. CNPE: Conselho Nacional de Política Energética 

viii. IOC: International Oil Company

ix. IPA: International Petroleum Agreements

x. Jazida: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em produção (Lei 

9.478/1997). 

xi. Joint Venture: parceria firmada entre empresas para atividades de exploração e produção 

em um determinado bloco. 
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xii. Prospecto: feição geológica mapeada como resultado de estudos geofísicos e de 

interpretação geológica, que justificam a perfuração de poços exploratórios para a 

localização de petróleo ou gás natural. 

xiii. PSA: Production Sharing Agreement.

xiv. Reservatório ou Depósito: conFiguração geológica dotada de propriedades específicas, 

armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não (Lei 9.478/1997). 

xv. WI: Work Interest – Percentagem de participação de uma empresa X em uma parceria Y 

para desenvolver o campo Z. 



1 INTRODUÇÃO 

A indústria de óleo e gás no Brasil passa hoje por um momento peculiar de sua história: após a 

crise mundial do mercado financeiro de 2008 e a descoberta de corrupção na empresa 

representativa do setor no país - Petrobras, o país retoma no biênio 2017-2018 as licitações de 

novos blocos para exploração e produção (E&P) com grandes mudanças regulatórias. 

Paralelamente, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

autorizada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), propõe a segunda rodada de 

licitações sob o Regime de Partilha de Produção. Esta licitação está programada para outubro de 

2017, onde renova as preocupações sobre jazidas compartilhadas entre dois ou mais blocos 

exploratórios.  

O fato de ter uma jazida compartilhada no Brasil exige que o reservatório passe pelo processo de 

unitização ou individualização da produção.   

Para Ribeiro (2014; página 236): 

“A unitization, que traduzimos como unitização, é a operação coordenada de 

todas ou amplas partes de um reservatório de óleo e gás pelos proprietários das 

áreas ou detentores de direitos quanto aos blocos situados sobre o reservatório”. 
Figura 1-1 Modelo de um reservatório compartilhado entre dois blocos  
1 

Fonte: Elaboração da autora, baseado na definição de Ribeiro (2014).
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Adicionalmente ao conceito de unitização, vem o conceito de individualização da produção de 

blocos. No entendimento de Bucheb (2007; página 287): 

“A discussão acerca da individualização da produção surge quando uma jazida 

de petróleo ou gás natural se estende por dois ou mais blocos contíguos, cujos 

direitos de exploração e produção pertencem a concessionários diferentes.” 

No Brasil, o termo foi citado pela primeira vez na Lei  n.º 9.478/1997, artigo 27, onde 

determinou que: 

“Quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos, onde atuem 

concessionários distintos, deverão eles celebrar acordo para a individualização 

da produção.”  

O processo de assinatura de um Acordo de Individualização da Produção (AIP) no Brasil 

demanda muito tempo de preparação, pois exige que todas as partes envolvidas na jazida 

compartilhada entrem em acordo quanto à forma de explotação da mesma.  

Criada em 2013, a Resolução ANP n° 25 teve como objetivo regulamentar a  individualização da 

produção no país. A Figura 1-2 apresenta as etapas do processo descritas nesta resolução. 

A primeira etapa do processo (Constatação da Necessidade de Unitização) consiste na 

identificação da jazida compartilhada. Em seguida (etapa de Pré-AIP), as partes envolvidas 

juntamente com a ANP formam um comitê, que irá estudar detalhadamente o reservatório a fim 

de determinar suas características principais, tais como: volume presente em cada área, 

Figura 1-2 Etapas de um AIP 

 Fonte: Elaboração da autora, baseado na resolução ANP n.º 25/2013. 
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permeabilidade e porosidade – que são características primordiais para o escoamento dos fluidos 

e também o modelo de depleção do reservatório. A terceira etapa (AIP) é a fixação e assinatura 

do acordo propriamente dito, onde a jazida passa a ser tratada como única. A quarta e última 

etapa (Redeterminações) são as possíveis modificações no AIP em virtude do avanço do 

conhecimento geológico da área. 

No Brasil, oito acordos de individualização da produção (AIP) foram autorizados pela ANP, 

onde seis envolviam áreas sob o regime de concessão, dois áreas não contratadas e nenhum sob o 

regime de partilha da produção. As 14 rodadas de licitação para exploração & produção (E&P) 

podem resultar em 13 acordos sob o regime de concessão e apenas um, sob o regime de partilha 

da produção, o campo de libra. 

O regime de concessão é aplicado legalmente no Brasil desde 1997, quando foi promulgada a Lei 

n.º 9.478. Segundo Smith et al. (2010), o contrato de concessão pode ser descrito como: 

“Um acordo que em que se transferem direitos de exploração e produção para 

uma companhia, que irá arcar com todos os riscos do empreendimento, mas 

contará com relativa liberdade no desenvolvimento deste. O governo receberá 

como compensação: bônus, royalties e impostos”. 

Conforme a Lei n.º 9.478 de 1997 em seu artigo três, os fluidos in-situ pertencentes à União 

serão concedidos às empresas que deterão o direito exclusivo de explorar e produzir por sua 

conta e risco por um período pré-estabelecido. Além de uma definição detalhada da área e da 

vigência do contrato de concessão, encontram-se enumerados os direitos e deveres de cada parte, 

a saber: ANP, operador do bloco, concessionários e futuros concessionários - licitantes durante 

cada etapa do projeto: exploração, desenvolvimento e produção.  

As receitas do governo, além da movimentação do mercado doméstico, serão provenientes do 

pagamento das chamadas participações governamentais: 1. bônus de assinatura; 2. royalties; 3. 

participação especial; 4. pagamento pela ocupação ou retenção de área (Art. 47° Lei n.° 

9.478/1997). 

O segundo modelo de contrato de exploração e produção estabelecido como “novo marco 

regulatório” é o regime de partilha instituído em dezembro de 2010 com a promulgação da Lei 
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n.º 12.351. O contrato de partilha é também conhecido pelos seus termos em inglês: Production 

Sharing Agreement (PSA) and Production Sharing Contract(PSC). 

Em sua base regulatória, o PSA é um contrato onde os investidores (normalmente grandes IOC’s 

– International Oil Companies) obtém o status de contratados pelo detentor de direitos de 

explotação, ou seja, a União. Assim, o contrato de partilha representa uma maior interferência 

estatal nas decisões operacionais do projeto e devido a isso um maior nível de incerteza para os 

investidores.  

O contratado sob o regime de partilha deve assumir todos os riscos das atividades nas etapas do 

projeto, pois recuperará os custos investidos durante a exploração se, e somente se, realizar uma 

descoberta comercial e colocá-la em produção. Todos os limites, prazos e condições para a 

apropriação do custo em óleo são delimitados em contrato. 

Para o primeiro bloco em regime de partilha, o bloco de Libra, foi adotado um limite de 

recuperação do custo em óleo de 30% do montante de óleo produzido. Vale ressaltar ainda que 

nem todos os gastos efetuados são recuperados, ou seja, nem todos podem ser utilizados no 

cálculo do custo em óleo (ANP, 2013). 

A produção será compartilhada entre a União, representada pela Pré-sal Petróleo S.A- PPSA, e 

os contratados. Estes receberão o reembolso do custo em óleo e ainda parte da produção que lhes 

cabe, denominada de “excedente em óleo”.  

No que se refere ao processo de unitização da jazida compartilhada, o regime de Partilha da 

Produção (Lei n.º 12.315/2010) estabelece, no artigo 33, uma nova definição para a 

individualização: 

“O procedimento de individualização da produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos deverá ser instaurado quando se identificar 

que a jazida se estende além do bloco concedido ou contratado sob o regime de 

partilha de produção”. 
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Houve uma nítida evolução com relação ao entendimento da unitização no Brasil. Isso pode ser 

visto através da evolução do artigo 27 da Lei n.º 9.478/1997 para o capítulo IV da Lei n.º 

12.351/2010. 

1.1 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos de unitização já ocorridos no 

Brasil, identificando quais são os casos ocorridos no setor. Além disso, visa analisar algumas das 

possibilidades de projetos que possam vir a ser aplicadas em um acordo de individualização da 

produção no Campo de Carcará.  

O estudo tem como objetivos específicos a análise dos resultados econômicos entre duas 

situações de unitização de uma jazida compartilhada em Carcará. As possibilidades reais de 

unitização avaliadas são: a) divisão da jazida sob dois regimes de contratos (concessão e partilha) 

e b) unitização da jazida sob um único regime: o regime de partilha predominante na área do Pré-

sal conforme a Lei n.º 12.351/2010.  

1.2 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

O estudo foi desenvolvido em quatro capítulos, incluindo a presente introdução.  

No capítulo 2 serão apresentados os contratos de individualização da produção efetuados sob o 

regime de concessão, apresentando os pontos relevantes de grandes AIP’s firmados no país. 

Em seguida, no capítulo 3, o trabalho se concentrará em acordos de unitização no Pré-sal, 

discriminando o papel de cada parte envolvida (PPSA, contratados sob o regime de partilha e os 

concessionários das jazidas adjacentes sob o regime de concessão), bem como as possibilidades 

de unitização presentes na segunda rodada de licitação de E&P.  

O capítulo quatro será dedicado a um estudo de caso para o Campo de Carcará, baseado em um 

modelo de análise de viabilidade de projetos de E&P. Será dividido em duas partes, produção e 

economicidade, onde serão estudadas duas diferentes opções para um acordo de individualização 

da produção. 
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• A primeira considerará uma situação onde existe um ring fence contratual delimitado 

pelo bloco leiloado na segunda rodada em 2000 (sob o regime de concessão) e aquele que 

será leiloado em outubro de 2017 sob o regime de partilha. Neste caso, a jazida 

compartilhada será regida por dois regimes diferentes, apesar de apresentarem uma única 

estratégia de desenvolvimento. 

• Na segunda opção, analisar-se-á economicamente uma mudança de regime, onde se 

partirá da concessão de áreas já leiloadas para o regime de partilha da produção.  

Ainda no capítulo 4, serão efetuadas análises de sensibilidades, variando algumas hipóteses 

visando a amortização dos conflitos de interesses que possam vir a surgir na opção 1 e 2. 

No capítulo 5, conclusão, mostrar-se-á a evolução dos AIP’s no Brasil e as eventuais 

dificuldades que poderão ser encontradas oriundas da segunda rodada de licitação sob o regime 

de partilha. Será apresentada também qual das opções analisadas apresentou a maior viabilidade 

produtiva e econômica, visando indicar as melhores combinações a fim de tornar o setor 

petrolífero nacional atrativo para as IOCs. 
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2 UNITIZAÇÃO DA PRODUÇÃO SOB O REGIME DE 

CONCESSÃO 

A Lei n.º 9.478/1997, que instaurou o regime de concessão no Brasil, continha somente um 

artigo relacionado à individualização da produção, conforme já apresentado na introdução. Este 

capítulo tem como objetivo mostrar os acordos de individualização da produção que foram 

firmados sob o regime de concessão e mostrar como alguns foram efetivamente importantes para 

a completa explotação das jazidas. 

Em julho de 2013, a ANP publicou a Resolução n.º 25 para normatizar e diferenciar os acordos 

que deveriam ser estabelecidos em casos de jazidas compartilhadas no Brasil. Esta resolução 

diferenciou duas grandes famílias para a individualização da produção: Acordo de 

Individualização da Produção (AIP) e Compromisso de Individualização da Produção (CIP), e 

também instaurou o processo a ser seguido frente ao órgão regulador (ANP) em caso de jazida 

compartilhada. 

O CIP se fundamenta no pressuposto de a jazida compartilhada ser proveniente de blocos 

distintos que deverá ser explorada de forma unificada, para se evitar a produção individualizada 

e predatória. O CIP visa também proteger os direitos já concedidos aos consorciados, uma vez 

que a jazida será desenvolvida de maneira mais racional e econômica, evitando-se o duplo gasto 

em investimento com FPSO’s por exemplo (BRAGA, 2016). 

Ele é definido na resolução no 2º artigo da seguinte forma: 

“Compromisso de Individualização da Produção: instrumento celebrado após a 

Declaração de Comercialidade que formaliza a alocação da Produção de Jazida 

Compartilhada que se estende por Áreas sob Contrato distintas, cujos direitos de 

Exploração e Produção pertencem à mesma empresa ou a consórcio de idêntica 

composição e mesmos percentuais de participação.” (grifo da autora) 

Conforme indicou a Controladoria Geral da União (CGU) em seu relatório anual de auditorias à 

ANP, para o período de 2007 a 2016, a existência de 12 aprovações de CIP. Estas aprovações 
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encontram-se descritas na Error! Reference source not found., e todas são referentes aos 

campos da Petrobras.  

CIP’s assinados até 2016 

Figura 2-1 Foco na Bacia de Campos região de Linguado e Pampo 
Fonte: ANP WebMaps (2017). 

Redonda Profundo & Benfica

Boa Vista & Redonda Profundo

Benfica & Boa Vista

Angico & Estreito

Linguado & Badejo & Pampo & Trilha

Pampo & Linguado

Pampo e Bicugo

Trilha & Badejo

Bicudo & Enchova Oeste

Lorena e Pardal

Bagre e Cherne 

Barracuda e Caratinga

Pitangola e Peregrino

Braga (2016) indicou que a Petrobras submeteu mais 20 CIP’s à ANP em 2015, onde 13 destes 

processos submetidos pela Petrobras encontram-se em andamento e sete foram arquivados. 

Complementariamente, em 2016 o CGU registrou que 21 CIP’s estão sob a análise da ANP. 

Estes 21 CIP’s registrados pela CGU incluem os 13 submetidos pela Petrobras em 2015 e os 

demais de outras operadoras, que não foram indicadas no relatório. 

O CIP é um documento que efetivará a unitização, onde o operador deve descrever os 

percentuais da jazida efetivos em cada bloco e garantir o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, tais como: conteúdo local e participações governamentais. Não obstante, o CIP fará 

ainda a conciliação fiscal e legal, caso os blocos estejam regidos por regimes diferentes. 

A grande diferença entre um AIP e um CIP é a composição dos consórcios que obtém os direitos 

de exploração dos blocos onde se encontram a jazida compartilhada. Em um CIP, ambos os 

blocos tem a mesma conFiguração de consórcio portador dos direitos de exploração. 

Tabela 2-1 Lista de CIP's assinados pela ANP, 2007 a 2016.  

Fonte : ANP (2017f) 
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A Resolução n.º 25 define, no art. 2º, um AIP como: 

“acordo celebrado entre as partes, após a Declaração de Comercialidade, para 

Desenvolvimento e Produção unificados de Jazida Compartilhada, com conteúdo 

mínimo indicado no art. 13 desta Resolução e contendo o Plano de 

Desenvolvimento individualizado;” 

Para um AIP, a Resolução n.º. 25 prevê um período de discussão entre as partes para que elas se 

coloquem em acordo quanto às participações em cada na jazida compartilhada, bem como a 

forma com a qual esta jazida será explorada. Em outras palavras, deve-se responder as seguintes 

perguntas: qual empresa será o operador único, quantas plataformas serão utilizadas, quais são as 

porcentagens de conteúdo local que serão aplicadas, etc.. Todas as informações obrigatórias em 

um AIP encontram-se descritas no artigo n.º 13 da Resolução n.º 25.  

Com base no Relatório de Auditoria do CGU (2016), nos pareceres da Procuradoria Geral da 

ANP1 e na publicação no DOU em 05 de abril de 2017, verificou-se que até 2015, a reguladora 

havia aprovado os seguintes AIP’s mostrados na Tabela 2-2. 

Caso Bacia 
Empresas 
Operador* 

Data de 
negociação

Albacora & Albacora Leste Campos 
Petrobras* 92% 

Repsol 8% 
2007 

Mangangá & Nautilus Campos Shell* 50% 
Qatar Petróleo 

23% 
ONGC 27% 

2008 

Argonauta & Nautilus Campos 2015 

Camarupim & Camarupim 
Norte

Espírito 
Santo 

Petrobras* 75.7% 
OP Energia 

24.3% 
2009 

Lorena & Pardal Potiguar 
Petrobras* 73.9% 
Potióleo 26.1% 

2009 

Xerelete & Xerelete Sul Campos 
Total* 70% 

BP 30% 
2013 

1 Parecer n.º 475/2015/PF-ANP/PGF/AGU (Tartaruga Verde); Parecer n.º 25/2016/PF-ANP/PGF/AGU (Barracuda e 
Caratinga); Parecer n.º 289/2015/PRG/ANP/PGF/AGU (Lula). 

Tabela 2-2 AIP's assinados pela ANP, de 2007 a2016.  

Fonte: ANP(2017j) modificado pela autora 
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Tartaruga Verde & Área 
não contratada

Santos Petrobras* 100% 2015 

Lula e sul de Lula Santos 
Petrobras* 65% 

Shell 25% 
Petrogal 10% 

2016 

Sapinhoá & Área não 
contratada

Santos 
Petrobras* 45% 

Shell 30% 
Repsol 25% 

2016 

Os três últimos AIP’s, relativos às jazidas de Tartaruga Verde, Lula e Sapinhoá, foram assinados 

incluindo a área do Pré-sal e por isso serão descritos no capítulo 3. 

Visando ilustrar acordos assinados, que não envolveram áreas não contratadas, serão detalhados: 

Albacora, Nautilus e Xerelete. Cada um apresenta aspectos diferentes no processo de unitização 

(BRAGA, 2014). 

a)Albacora foi o primeiro AIP assinado no Brasil e está atualmente anexado a um processo de 

redeterminação de participações; 

b)Nautilus se trata de um processo considerado complexo, pois a ANP aprovou a anulação do 

primeiro AIP e em seguida promulgou outro AIP; 

c)Xerelete englobava, no momento da utização, duas áreas com concessionários diferentes, de 

um lado: no Bloco BM-C-14 os concessionários Petrobras – operadora com 50% de participação 

- e a Total com 50% de participação, por outro lado,no BC-2 a Petrobras, Total e Devon 

(posteriormente BP) eram parceiras no consórcio.  

2.1 Albacora & Albacora Leste 

Assinado entre as empresas Petrobras e Repsol YPF em dezembro de 2007, o AIP Albacora e 

Albacora Leste foi o primeiro acordo no Brasil. 
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Localizados na bacia de Campos, os campos Albacora e Albacora Leste dividem a jazida de 

Caratinga, demonstrada em contorno preto na Figura 2-3. 

O Acordo de Individualização, proposto pela operadora de ambos os campos, a Petrobras, foi 

aprovado por meio da Resolução de Diretoria ANP n° 823/2007, e a divisão das percentagens da 

jazida de Caratinga foi estabelecida conforme mostra a Error! Reference source not found.. 

Figura 2-2 Localização dos campos de Albacora e Albacora Leste na bacia de Campos 

 Fonte: ANP (2016f). 



12 

Através da Figura 2-3, é possível verificar que um percentual maior da jazida encontra-se no 

campo de Albacora Leste. O AIP assinado definiu uma parcela de 87% desta jazida dentro do 

campo de Albacora Leste. 

Campo 
Consórcio inicial 

Operador (*) 

Participação na 
jazida de 

Caratinga (AIP RD 
n° 823/2007)

Participações na jazida de Caratinga 
após AIP 

Albacora 100% Petrobras * 13% Petrobras 

Albacora 
Leste 

90% Petrobras * 

10% Repsol YPF 
87% 

Repsol 
YPF 

Em 2011, três anos após o acordo de AIP, as empresas optaram por realizar a primeira 

redeterminação. O campo de Albacora passou a deter 20% da jazida, enquanto Albacora Leste 

diminuiu sua participação para 80%. As percentagens finais estão descritas na Error! Reference 

source not found..  

Figura 2-3 Modelo para jazida de Caratinga compartilhada pelos campos de Albacora e Albacora Leste 

 Fonte: ANP (2017), modificado pela autora. 

Tabela 2-3 Resultado do AIP para Albacora e Albacora Leste.  

Fonte: Elaboração da autora baseado na Resolução de Diretoria ANP n; 823/2007. 
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Campo 
Consórcio inicial 

Operador (*) 

Participação na 
jazida de 
Caratinga 

(Redeterminação) 

Participação na jazida de 
Caratinga após AIP 

Albacora 100% Petrobras* 20% Petrobras 92% 

Albacora 
Leste 

90% Petrobras * 

10% Repsol YPF 
80% 

Repsol 
YPF 

8% 

A jazida é atualmente explorada através da plataforma Floating production storage and 

offloading (FPSO) P-50 e produz em média 60.000 barris por dia oriundos de 17 poços 

produtores. O escoamento da produção de petróleo é feito através de navio aliviador, enquanto o 

gás separado pela plataforma é tratado e utilizado como método de recuperação artificial, através 

da injeção de gás no poço, e também como gás combustível para as operações rotineiras dentro 

da plataforma, tais como: cozinha, alimentação de máquinas, etc. O volume excedente é 

exportado através de gasoduto flexível até o conjunto de válvulas submarino do campo de 

Roncador (ANP, 2016f). 

2.2 Parque das Conchas 

A região dos campos Mangangá, Nautilus e Argonauta, localizada na parte Capixaba da bacia de 

Campos, nas regiões do parque da Baleia (Mangangá) e do parque das Conchas (Nautilus e 

Argonauta) vêm sendo palco de grandes acordos de unitização e incorporação de áreas.  

Tabela 2-4 Resultado das Redeterminações do AIP de Albacora.  

Fonte: ANP(2016f) e Khede(2016), modificado pela autora 
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A Figura 2-5 é uma síntese dos eventos de unitização e mudanças de participações que foram 

celebradas na região. 

O segundo AIP no Brasil foi aprovado pela ANP em dezembro de 2008 (BRAGA, 2016), num 

acordo quanto a divisão do reservatório compartilhado entre os blocos de Mangangá e Nautilus, 

conforme demonstrado na Figura 2-6.  

Figura 2-4 Localização do campo de Argonauta na bacia de Campos 

 Fonte: Tinoco (2006). 

Figura 2-5 Cronologia de Eventos em Nautilus e Argonauta, 2008-2017 

 Fonte: Elaboração da autora baseado em Braga (2016), Ticono (2006), Agência Estado (2008), Petronoticias (2014). 
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Os campos eram constituídos de consórcios diferentes: Mangangá, parte do bloco BC-60, com 

100% da Petrobras, e Nautilus, integrante do BC-10, operado pela Shell com 50% de 

participação, Petrobras com 35% e ONGC (Oil and Natural Gas Corporation - Índia) com 15% 

(AIP DE MANGANGÁ E NAUTILUS, 2009). 

O AIP assinado em 2009 determinou a separação igualitária do reservatório, ou seja, 50% do 

reservatório para o BC-60 e 50% relativos ao BC-10, definindo a Shell como operadora da área 

unitizada. 

Em dezembro de 2013, a Petrobras optou pela venda de sua participação (35%) no parque das 

Conchas (BC-10). Neste momento, os consorciados Shell e ONGC decidiram exercer o direito 

de preferência e compraram da Petrobras os 35%. Com isso, a empresa ONGC aumentou sua 

participação para 27% e a operadora Shell para 73%.   

Apenas um mês após a compra dos 23% de participação da Petrobras, a Shell revendeu sua 

parcela à empresa Qatar Petróleo, que até hoje é parceira no consórcio do bloco. Assim, os 

percentuais atuais de participação do consórcio são: Shell, operadora com 50%, ONGC com 27% 

e Qatar Petróleo com 23%. 

Figura 2-6 Campos de Nautilus e Argonauta na bacia de Campos 

 Fonte: Tinoco (2006). 
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Devido à inviabilidade da unitização das áreas de Mangangá e Nautilus, em janeiro de 2014, as 

empresas desistiram do acordo de unitização. A ANP aprovou essa desistência em fevereiro do 

mesmo ano, quando os blocos voltaram à sua conFiguração original (VILLEMORAMARAL, 

2014). 

Em dezembro de 2015, o bloco Nautilus fora incorporado à área em desenvolvimento, 

Argonauta, também situada no BC-10 e, portanto, de mesma formação de consórcio. No mesmo 

momento, conforme documentação necessária para a aprovação de um AIP, a ANP aprovou o 

Plano de Desenvolvimento do campo de Argonauta contendo a área de Nautilus anexada. A 

Figura 2-7 mostra o novo campo de Argonauta após a indexação da área de Nautilus, que passa a 

ser representada nos mapas, visto que agora é parte integrante do campo de Argonauta. 

No início do ano de 2017, devido ao avanço do conhecimento geológico do reservatório 

principal do campo de Argonauta, foi descoberto que a jazida se estende além dos limites 

contratados (BRASIL ENERGIA, 2017). Em julho do mesmo ano, a ANP aprovou o acordo de 

individualização da produção proposto pelo consórcio BC-10 e a PPSA (como representante da 

União), pois o campo de Argonauta encontra-se na área do Pré-sal. 

Figura 2-7  ConFiguração do campo de Argonauta após unitização 

 Fonte: Elaboração da autora baseado em ANP (2017). 
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O AIP passará a valer a partir do dia 1 de outubro de 2017, e até setembro de 2017, nenhuma 

informação sobre as percentagens sobre do campo e volume de óleo e gás natural foram 

divulgadas para o mercado. Portanto, a Figura 2-8 é uma suposição de um possível reservatório 

extensivo à área não contratada. 

2.3 Xerelete & Xerelete Sul 

Localizado na bacia de Campos, o reservatório de Xerelete é um dos reservatórios que estão 

atualmente em etapa de desenvolvimento e licitados na rodada zero.   

Figura 2-8 Reservatório extensivo à área não contratada em Argonauta (suposição) 

 Fonte: Elaboração da autora baseado em ANP (2017) e Brasil Energia (2017). 
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O AIP entre Xerelete e Xerelete Sul foi o quinto AIP celebrado no país e aprovado através da 

Resolução de Diretoria ANP n.º 1.152 em novembro de 2013.   

De acordo com ANP(2009), oriundos de dois blocos diferentes, os campos de Xerelete (BC-2, 

ANP Rodada zero) e Xerelete Sul (BM-C-14, ANP rodada 2), durante a etapa de definição das 

obrigações da jazida unitizada, apresentaram divergências quanto ao cálculo da Participação 

Especial (BRAGA, 2014). Esta divergência foi solucionada quando a parceria acatou os termos 

do contrato assinado em 1999 para o bloco BC-2.  

O AIP estabeleceu a Total como operadora da jazida unitizada, e novas participações do 

reservatório compartilhado como mostra a Figura 2-10. 

Figura 2-9 Localização dos campos de Xerelete e Xerelete Sul na bacia de Campos 

 Fonte: Elaboração da autora baseado em ANP (2017). 
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O campo de Xerelete teve sua comercialidade declarada em agosto de 2007, e em 2011 a 

empresa Devon vendeu sua participação em dez blocos de E&P no Brasil à empresa BP (British 

Petroleum), que se tornou parceira em Xerelete (BP, 2011). 

Em 2014, foi descoberto um segundo reservatório no campo de Xerelete, este na camada do Pré-

sal. O campo teve mudanças de parcerias em 2016, onde a Petrobras cedeu sua participação às 

empresas Total e BP. Estas empresas são atualmente as duas únicas consorciadas no campo de 

Xerelete, que se encontra em suspensão do Plano de Desenvolvimento do projeto até abril de 

2018 (PORTAL MARÍTIMO, 2016). Este pedido foi solicitado pela operadora Total em abril de 

2016, devido à necessidade da prorrogação para avaliação de alternativas para o 

desenvolvimento conjunto dos dois reservatórios (leia-se Pré-sal e Pós-sal) presentes na região.  

2.4 Considerações Parciais 1 

Ao longo do capítulo 2 pode-se observar a importância da unitização no Brasil, através da 

necessidade de celebração de acordos para melhor explotação das jazidas. Observou-se que os 

Figura 2-10 Resultado AIP de Xerelete da bacia de Campos 

 Fonte: Elaboração da autora com base em Braga (2014). 
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Acordos de Individualização da Produção estão se tornando mais frequentes, sendo necessários 

aprimoramentos regimentais pelo órgão regulador sobre este tema.  

Os AIP’s firmados basearam-se na Lei n.º 9.478/1997, instrumento regulatório que permitiu a 

abertura do mercado de óleo e gás brasileiro. Contudo, percebe-se que, muitas divergências 

existem quanto aos termos de um acordo para unitização de jazida, tais como: a) duração do 

processo de obtenção do AIP, b) delimitação da jazida e c) procedimentos quanto à demanda por 

unitização. Alguns foram efetuados antes da publicação da Resolução ANP n.º 25 em 2013 e, 

portanto estão sujeitos somente ao artigo 27 da Lei n.º 9.478/1997. Atualmente o processo está 

regulado pela Resolução ANP 0699/2017. 

Foi importante observar como se deu a primeira redeterminação de AIP (campo de Albacora), 

pois mostra que há forte correlação entre o conhecimento geológico e a identificação e 

celebração do AIP. Identificou-se também a relação existente entre os Acordos de 

Individualização da Produção, o Compromisso de Individualização da Produção, sendo o 

primeiro estabelecido quando a jazida compartilhada encontra-se sob dois ou mais blocos de 

conFiguração diferenciada em relação ao consórcio detentor da licença de exploração e 

produção.   

O amadurecimento dos acordos é de grande importância para a indústria petrolífera nacional, 

pois traduz a necessidade de uma boa interação entre o regulador e as empresas.  

É preciso avançar na elaboração de normas mais pormenorizadas visando os novos API´s, pois a 

área do Pré-sal está em processo de licitação e as possibilidades de unitização são inúmeras.  
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3 UNITIZAÇÃO NA ÁREA DO PRÉ-SAL 

A Lei n.º 12.351/2010, além de revogar o artigo 27. da Lei n.º 9.478/1997, estabeleceu o instituto 

da unitização no Brasil. A Lei de 1997 esclareceu questões controversas que pouco auxiliaram na 

resolução dos AIP´s à época, tais como a seguinte pergunta: os acordos de individualização da 

produção devem considerar uma jazida ou um campo?  

Em seu artigo 33, a Lei n.° 12.351/2010 esclarece que a individualização da produção deverá ser 

feita por jazida e não por campo, o que põe fim a controvérsia vigente por 13 anos. A Figura 3-1 

mostra um exemplo desta diferença. O campo de Carcará apresenta duas potenciais acumulações 

de óleo (cores azul e verde) e apenas uma jazida (cor verde). Esta área é passível de unitização 

com parte do bloco que será leiloado na Rodada 2 do Pré-sal em outubro de 2017.  

A Lei 12.351 de 2013 acrescentou no seu artigo 41 que: 

Figura 3-1 Jazida Carcará e Prospecto de Guaxuma no BM-S-8, na bacia de Santos 

 Fonte: Barra Energia (2015). 
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“O desenvolvimento e a produção da jazida ficarão suspensos enquanto não 

aprovado o acordo de individualização da produção, exceto nos casos 

autorizados e sob as condições definidas pela ANP”. 

Por esta razão, os campos que serão leiloados em outubro de 2017, encontram-se suspensos, com 

exceção ao campo de Sapinhoá, onde a operadora Petrobras obteve parecer positivo para 

continuidade da produção antes da conclusão do AIP. A data efetiva dos AIP’s poderá somente 

ser estabelecida após o resultado do Leilão que acontecerá em outubro de 2017, pois este definirá 

as empresas que farão parte da exploração das jazidas, sujeitas ao contrato de Partilha.  

Para as demandas de individualização da produção na área estratégica e no Pré-sal, a PPSA é a 

representante dos interesses da União. Desde a sua instituição, em novembro de 2013, a empresa 

celebrou quatro Acordos de Individualização da Produção (AIPs), a saber: Tartaruga Verde, 

Lula/Sul, Argonauta/Nautilus e Sapinhoá e um Pré-AIP em Libra (conforme Figura 3-2). 

A Figura 3-2 apresenta os campos onde a PPSA tem ou teve alguma participação na elaboração 

dos acordos de individualização da produção. Na cor amarela escura vê-se os blocos que são 

passíveis de um AIP, pois já se encontram em etapa de produção e possuem uma jazida 

compartilhada. Em azul os blocos do Pré-sal que estão em fase de exploração, onde já foi 

constada a existência de uma jazida compartilhada.  Em amarelo claro, estão os campos do Pré-

sal em produção e em rosa claro, o bloco de Libra, único até o momento regido por um Contrato 

de Partilha. 



23 

Dentre estes acordos já efetivados pela PPSA, o AIP de Argonauta/Nautilus já foi apresentado no 

capítulo anterior por se tratar da atualização de um acordo firmado há nove anos sob o regime de 

concessão. O Pré-AIP de Libra não será detalhado, pois as informações ainda não estão 

disponíveis ao mercado para consulta, bem como a documentação depositada para análise da 

ANP data de março de 2016 e está com status de “em andamento”. 

3.1 Acordo de individualização da produção no campo de Tartaruga Verde 

Localizada na porção Sul da bacia de Campos, aproximadamente a 125 km da cidade de Macaé 

no estado do Rio de Janeiro, a jazida de Tartaruga Mestiça foi incorporada em 2014 ao campo de 

Tartaruga Verde leiloado na 7ª rodada (2005).  Este processo de anexação de áreas só foi 

aprovado pela ANP, porque a Petrobras estava como operadora e única participante nos dois 

consórcios.  

É importante ressaltar que a anexação de áreas consiste na incorporação de uma determinada 

descoberta comercial (jazida) a um campo produtor ou potencialmente produtor, ampliando os 

limites, com vistas à exploração conjunta dos recursos petrolíferos (ANP, 2016). 

Figura 3-2 Pré-sal: área de atuação PPSA  

Fonte: PPSA (2017b). 
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O campo de Tartaruga Verde é originário do Bloco BM-C-36, e encontra-se sob uma lâmina de 

água entre 650 e 1200m. Atualmente, o campo possui duas jazidas (Tartaruga Mestiça que foi 

anexada em 2014; Tartaruga Verde 100% dentro do Bloco de BM-C-36).  

Ambos os reservatórios são carbonatos albianos – formados durante o período cretáceo, o que 

identifica a idade de deposição dos sedimentos em uma formação pós-sal com boas qualidades 

permoporosas (alta permeabilidade e porosidade), com óleo de 27° API, em estrutura do tipo 

casco de tartaruga alongada. O mecanismo primário de recuperação predominante é o gás em 

solução. Está prevista a injeção de água como mecanismo de recuperação secundário (ANP, 

2016). 

A Petrobras, única concessionária do campo, declarou a comercialidade em dezembro de 2013 e 

iniciou a produção em 2014, com a plataforma FPSO Cidade de Campos dos Goytacases. Esta 

produção iniciou após a conclusão do processo de anexação de área equivalente à jazida de 

Tartaruga Mestiça. 

As duas áreas foram unificadas no início de 2014, após uma disputa judicial entre a ANP e a 

Petrobras. Esta disputa chegou à Câmara de Arbitragem, onde a Petrobras questionava os 

Figura 3-3 Localização campo de Tartaruga Verde na bacia de Campos 

Fonte: Petrobras (2017b). 
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critérios utilizados na definição de unitização. Em questão estavam os royalties e participações 

especiais pagos pela estatal na área conjunta, em função do maior volume de produção (EM, 

2015). Prevaleceu a posição da agência reguladora que, em abril, negou recurso à Petrobras.  

A Figura 3-4 mostra uma separação estimada das duas acumulações de óleo leve, bem como a 

área que será leiloada em outubro de 2017 (em azul), onde contém uma extensão da jazida de 

Tartaruga Mestiça. 

O acordo de individualização da produção entre o campo de Tartaruga Verde (compreendendo 

Tartaruga Mestiça e Tartaruga Verde) e as áreas não contratadas no Pré-sal foi aprovado pela 

ANP em janeiro de 2016. 

O AIP foi o primeiro processo aprovado pelo órgão regulador compreendendo áreas não licitadas 

no Pré-sal. O processo de negociação entre a Petrobras e a PPSA encontra-se descrito no parecer 

técnico n.º 475/2015/PF-ANP/PGF/AGU.  

Parte do parecer publicado pela Procuradoria Geral da ANP informa que: 

“sob o ponto de vista exclusivo das participações governamentais, não existem 

óbices à aprovação do AIP. Especificamente quanto à apuração das 

Figura 3-4 Tartaruga Verde e a Área não contratada (na cor roxa) 

 Fonte: Elaboração da autora baseado em ANP (2017) e Petrobras (2017b). 
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participações governamentais, entendeu a Superintendência da Procuradoria 

Geral (SPG) que, primeiro deve-se alocar a produção que cabe a cada Parte de 

acordo com a participação na Jazida Compartilha, a partir dos volumes e 

receitas totais, incluindo a produção relativa às jazidas não compartilhadas para 

o campo concedido, e, em seguida aplicar as regras sobre receitas/participações 

governamentais considerando o regime de concessão para o Campo de 

Tartaruga Verde, e da partilha da produção para a Área não Contratada, 

fazendo incidir royalties no percentual de 15% neste”. (Grifo da autora)

A Superintendência da Procuradoria Geral informa que os acordos observaram dois regimes 

diferentes: concessão e partilha. Embora não tenha sido publicada nenhuma informação referente 

à divisão da jazida entre os dois regimes, acredita-se que a maior parte das reservas esteja na área 

de concessão delimitada, pois esta apresenta uma maior percentagem do reservatório.  

3.2 Acordo de Individualização da Produção no campo de Lula 

Localizado na bacia de Campos, aproximadamente a 230 km da cidade de Macaé no estado do 

Rio de Janeiro, o campo de Lula foi leiloado na 2ª rodada da ANP em 2000 e faz parte do Bloco 

BM-S-11.  

O campo é regido por contrato de concessão e operado pela Petrobras (ANP, 2016g). A Tabela 

3-1 mostra a composição inicial do consórcio, que permanece até setembro de 2017.  

Concessionário Participação (%)

Petrobras 65 

Shell 25 

Petrogal 10 

Tabela 3-1 Composição Consórcio de Lula  

Fonte: ANP (2016e). 
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A grande acumulação de petróleo existente neste campo foi descoberta em 2006 e o primeiro 

óleo produzido data de dezembro de 2010. Ainda em 2010, com a promulgação da Lei n.º 

12.276/2010, tornou-se possível a unitização de Lula (Concessão) com a área do Sul de Lula, que 

é regida pelo regime de Cessão Onerosa à Petrobras. 

O sul de Lula é considerado como uma extensão do reservatório de Lula, devido à conectividade 

constatada nos estudos de reservatórios efetuados pela Petrobras. Conforme artigo 41 da Lei n.º 

12.351/2010, o Campo de Lula Sul necessita de um Acordo de Individualização da Produção 

para iniciar as operações. Em junho de 2015, os consorciados começaram a discussão sobre o 

AIP, considerando a existência de uma pequena porção do reservatório em uma área não 

contratada (PPSA, 2017b). 

A demanda de AIP foi analisada pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção da ANP 

(SDP-ANP) conjuntamente com a Procuradoria Geral (SPG) e promulgada ao final de 2015, 

através do Parecer ANP n.º 289/2015/PRG/ANP/PGF/AGU. Neste parecer, a SPG atesta que a 

Jazida Compartilha se estende por áreas contratadas sob regimes jurídicos diversos, por isso o 

processo deveria ser analisado de forma pormenorizada. O parecer indicou que: 

Figura 3-5 Mapa de Localização do Campo de Lula na bacia de Campos 

Fonte: ANP (2016e). 
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“há uma independência entre os regimes jurídicos aos quais estão submetidas às 

áreas sob as quais a jazida se estende”. 

Em termos jurídicos, o parecer citou o entendimento de “Mutatis Mutandis”, que representa a 

mudança do que deve ser mudado, ou seja, não se mudaria os regimes, pois há uma vantagem 

depreserva-los, que é preservar a existência de dois regimes contratuais no país, característica 

base do novo marco regulatório (Parecer ANP n.º 289/2015/PRG/ANP/PGF/AGU) 

A procuradoria enfatizou ainda que: 

“No caso proposto, os regimes fiscais devam ser aplicados de forma 

independente (e proporcional) para cada parcela da Jazida unitizada, 

respeitando-se as características originais dos contratos envolvidos, admitindo-

se, apenas para as normas contratuais relacionadas às obrigações que 

necessitem ser cumpridas por inteiro (obrigações indivisíveis).” 

O AIP foi efetivado em junho de 2015, entre três regimes: Concessão, Cessão Onerosa e Partilha. 

Neste caso, não há licitação prevista para compreender a área definida como área não contratada 

no AIP. Assim como para o AIP assinado englobando o campo de Tartaruga Verde, para o AIP 

de Lula não houve ainda a publicação das parcelas do reservatório pertencentes a cada área, não 

tendo assim maiores informações para este dimensionamento de participações (Parecer ANP n.º 

289/2015/PRG/ANP/PGF/AGU) 

3.3 Acordo de Individualização da Produção no Campo de Sapinhoá 

O campo de Sapinhoá e, por conseguinte, no  “Entorno de Sapinhóa” estão localizados na 

porção central da bacia de Santos, aproximadamente 360 km da costa do sudeste e com uma 

lâmina d’água de 2140 m. O bloco Entorno de Sapinhoá inclui quatro diferentes áreas vizinhas, 

todas em produção e fará parte da 2ª rodada de Partilha prevista para outubro de 2017. 

Sapinhoá foi licitado durante a segunda rodada de concessões da ANP em 2000, como parte 

integrante do bloco BM-S-9, e tem uma área de desenvolvimento de 233 km² descrita no 

contrato de concessão n.º 48610.003884/2000. O bloco de Sapinhoá descoberto em junho de 
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2008, pela operadora Petrobras, possui como fluido principal óleo e encontra-se atualmente em 

produção.  

O consórcio, descrito na Error! Reference source not found., tem as empresas Petrobras como 

operadora, Shell e Repsol-Sinopec.  

No que se referem aos reservatórios, as profundidades variam entre 5.000m e 5.900m, onde a 

camada selante é composta por espessas camadas de sal, que podem chegar até 2.000m de 

espessura. A Error! Reference source not found. sumariza as principais informações dos 

reservatórios do bloco. 

°API 23º a 29º API CO2 14 a 19 % vmol 

 RGO 160 a 300 m³ std/m³ std H2S 11 ppmv 

Viscosidade 0,9 a 2,5 cP 

A operadora, juntamente com os parceiros, declarou a comercialidade do bloco em 29 de 

dezembro de 2011 e optou por uma estratégia de produção modular – produção com mais de uma 

unidade de produção. Esta explotação foi planejada com duas UEP (Unidade Estacionária de 

Produção), sendo uma na porção sul (FPSO Cidade de São Paulo) e outra na área norte (FPSO 

Cidade de Ilha Bela), ambas convertidas e afretadas, ou seja, em produção via um contrato de 

aluguel e de serviço. A Figura 3-6 descreve as FPSO’s ressaltando as principais diferenças entre 

elas.  

Tabela 3-2 Composição do consórcio do Campo de Carcará.  

Fonte: ANP(2016d) 

Petrobras 
*operador

Shell 
Repsol-
Sinopec 

45% 30% 25% 

Tabela 3-3 Principais características do Campo de Sapinhoá 

. Fonte: ANP(2016d) 



A Figura 3-7 mostra as produções do campo desde o seu primeiro óleo até o mês de junho de 

2017. Ao final deste período havia 34 poços passíveis de conexão, o que indica um elevado grau 

de conhecimento do reservatório em questão. Destes poços perfurados dentro do perímetro, 17 

foram considerados produtores, 12 injetores conectados e cinco poços abandonados.  

Figura 3-6 Descrição das FPSO's em Sapinhoá 

 Fonte: Elaboração da autora baseado em ANP (2016d), MODEC (2017) e SBM (2017). 

 

Figura 3-7 Produção do Campo de Sapinhoá, divisão por plataforma, 2012-2017
Fonte: ANP (2017a).
Figura 3-8 Poços já perfurados no
campo de Sapinhoá, 2017 
30 

Fonte: ANP (2017d).
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A Figura 3-8 ressalta que somente dois poços foram perfurados na região da licitação; entretanto, 

a operadora garantiu a continuidade de pelo menos 35% da reserva do bloco para as áreas 

licitadas (PETROBRAS, 2011).  

O Acordo de Individualização da Produção (AIP) das regiões em questão foi firmado pelo 

consórcio e a PPSA no ano de 2016 e aprovado pela ANP no dia 26 de maio de 2017. Definiu-se 

que a efetivação do AIP será em 1º de outubro de 2017 e que o bloco continuará em produção 

sob o mesmo regime, o regime de concessão, com a supervisão da PPSA, até a assinatura dos 

contratos da 2ª rodada de partilha de produção (BRASIL ENERGIA, 2016). 

A unitização do campo de Sapinhoá vem sendo negociada desde 2014. A demora no acordo é 

atribuída à complexidade natural do reservatório. Segundo o Brasil Energia (2016), a parte do 

reservatório ou campo de Sapinhoá que avança para o “Entorno de Sapinhoá” é pequena quando 

comparada à porção do reservatório localizado dentro do bloco BM-S-9.  

3.4 PRÉ-SAL: ACORDOS EM ANDAMENTO E FUTUROS AIP’S 

A PPSA, no papel de representante dos interesses da União publicou em junho de 2017 (PPSA, 

2017a) uma lista de processos de AIP em andamento e em fase de Pré-AIP. A tabela 3-9 

apresenta os campos onde existem acordos em andamento. 

Campo Situação

Pirambu Em desenvolvimento 

Baleia Azul Em produção 

Albacora Em produção 

 A partir de estudos, a PPSA mapeou potenciais áreas para a individualização da produção. 

Foram mapeadas as seguintes áreas (PPSA, 2017a): 

a) Atapu  Individualização entre dois regimes fiscais: Concessão, oriunda da segunda rodada 

de licitações da ANP, como parte do BM-S-11; Cessão Onerosa, estabelecida pela Lei n.º 

12.276/2010. 

Tabela 3-4 AIP's já aprovados com participação da PPSA. 

 Fonte: PPSA (2017a) 



32 

b) Búzios  Grande acumulação no Pré-sal, e segundo a PPSA (2016), uma pequena parte do 

reservatório encontra-se em área não contratada. 

c) Sépia & Júpiter & Sépia Leste  Durante a fase de exploração do campo de Sépia (Cessão 

Onerosa) constatou-se a extensão da acumulação para área de Sépia Leste. Atualmente a 

Petrobras como operadora e única consorciada em Sépia, discute com o consórcio do BM-S-24 a 

unitização da jazida das duas áreas (PETROBRAS, 2015b). 

d) Júpiter & BM-S-24  A PPSA identificou a necessidade de estudar uma individualização de 

Júpiter, uma descoberta no BM-S-24 com a área não concedida. A Petrobras detém 80% da 

concessão e tem a Petrogal (20%) como sócia (BRASIL ENERGIA, 2015).  

e) Bloco BM-C-34 e Bloco BM-C-32  Ambas operadas pela BP. Estas áreas contêm 

descobertas ainda em fase de exploração. São elas: Anu, no BM-C-34, leiloada na 7ª rodada de 

licitações e Itaipu, no BM-C-32, parte da 6ª rodada de licitações (BRASIL ENERGIA, 2015).  

3.5 2ª RODADA DE PARTILHA 

A fim de estabelecer contratos para algumas das grandes áreas unitizáveis do Pré-sal, 

programou-se a segunda rodada de Partilha de Produção para o segundo semestre de 2017. Esta 

segunda rodada é de suma importância para o mercado brasileiro, pois incentiva novos 

investidores a entrarem no país, e, sobretudo para as empresas que já fazem parte dos consórcios 

das áreas adjacentes aos blocos que serão leiloados. 

Em termos regulatórios, o processo de licitação para a 2ª rodada da Partilha de Produção 

começou no dia 13 de outubro de 2016, quando a CNPE publicou a resolução n.º 05/2016 

autorizando a ANP a desenvolver estudos para a viabilização da rodada. As áreas selecionadas 

foram às áreas unitizáveis apresentadas na Figura 3-9. 
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Estas áreas foram selecionadas com o objetivo principal de retomar os investimentos do setor de 

óleo e gás no Brasil. O principal aspecto destas áreas é que se localizam em bacias de elevado 

potencial e reservatórios parcialmente mapeados.  

No dia 4 de maio de 2017, o CNPE acrescentou ao projeto a resolução de n.° 02/2017, onde a 

ANP foi autorizada a prosseguir com a 2ª rodada de licitações sob o regime de Partilha de 

Produção. Através da publicação desta resolução e com base no art. 4º da Lei n.º 12.351/2010, a 

Petrobras foi convidada a se manifestar no prazo de 30 dias sobre o direito de preferência que lhe 

assiste em cada um dos blocos ofertados. 

A resolução definiu ainda o bônus de assinatura e os percentuais mínimos para o excedente em 

óleo que deverá ser disponibilizado à União. Os percentuais mínimos de excedente em óleo da 

União variarão em função do preço do barril do petróleo tipo Brent e da produção diária média, e 

considerando-se ainda: o valor do bônus de assinatura, o desenvolvimento da produção em 

módulos individualizados e o fluxo de caixa durante toda a vigência do contrato.  

Figura 3-9 Áreas oferecidas na segunda rodada de partilha, 2017 

 Fonte: ANP (2017f). 
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O Pré-edital de licitação da segunda rodada de partilha de produção define ainda que:  

“O percentual do excedente em óleo para a União, a ser ofertado pelas licitantes, 

deverá referir-se ao preço de barril de petróleo tipo Brent de US$ 50,00 

(cinquenta dólares norte-americanos) e à produção diária média de 11.000 (onze 

mil) barris de petróleo por poço produtor ativo.” 

A variação da percentagem - a ser aplicada para pagamento em excedente em óleo a União- de 

acordo com o Brent e a produção diária deve ser indicada pelas empresas ofertantes na 

documentação enviada à ANP para o lance. A empresa deverá preencher tabela indicando a 

variação proposta, como indicada na Tabela modelo 3-4. 

De 0 2.001 4.001 6.001 8.001 10.001 12.001 14.001 16.001 18.001 20.001 22.001 > 24.001

até 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000

0 20 1% -54,96pp -27,12pp -16,24pp -10,64pp -6,81pp -4,10pp -2,19pp -1,05pp +0,16pp +0,87pp +1,89pp +2,36pp

20,01 40 -97,49pp -38,18pp -17,56pp -9,51pp -5,44pp -2,51pp -0,63pp +0,79pp +1,65pp +2,66pp +3,09pp +3,90pp +4,17pp

40,01 60 -75,31pp -28,37pp -11,96pp -5,58pp -2,40pp OFERTA +1,40pp +2,53pp +3,23pp +4,11pp +4,39pp +5,08pp +5,22pp

60,01 80 -61,74pp -22,12pp -8,52pp -3,18pp -0,36pp +1,41pp +2,87pp +3,79pp +4,33pp +4,82pp +5,26pp +5,66pp +6,02pp

80,01 100 -45,92pp -15,10pp -4,53pp -0,37pp +1,82pp +3,20pp +4,33pp +5,05pp +5,47pp +5,85pp +6,19pp +6,50pp +6,78pp

100,01 120 -35,85pp -10,64pp -1,99pp +1,41pp +3,20pp +4,34pp +5,26pp +5,85pp +6,19pp +6,50pp +6,78pp +7,03pp +7,26pp

120,01 140 -28,88pp -7,55pp -0,23pp +2,65pp +4,16pp +5,12pp +5,91pp +6,40pp +6,69pp +6,95pp +7,19pp +7,41pp +7,60pp

140,01 160 -23,77pp -5,28pp +1,06pp +3,56pp +4,87pp +5,70pp +6,38pp +6,81pp +7,06pp +7,29pp +7,49pp +7,68pp +7,85pp

-15,47pp -1,60pp +3,16pp +5,03pp +6,01pp +6,64pp +7,14pp +7,47pp +7,66pp +7,83pp +7,98pp +8,07pp +8,25pp

Média de Produtividade dos Poços Produtores (bbld)

P
re

ço
 D

a
te

d
 B

re
n

t

>160,01

A Error! Reference source not found. mostra o bônus de assinatura e os percentuais mínimos 

para o preço do barril de petróleo tipo Brent equivalente a US$ 50,00 (cinquenta dólares 

americanos) e a produção diária média de 11.000 (onze mil) barris por poço produtor. 

Área Leiloada 
Percentuais mínimos 
de excedente em óleo 

Bônus de assinatura 

A) Norte de Carcará 22,08% R$ 3.000.000.000,00 

B) Sul do Gato do Mato 11,53% R$ 100.000.000,00 

C) Entorno de Sapinhoá  10,34% R$ 200.000.000,00 

D) Sudoeste de Tartaruga Verde 12,98% R$ 100.000.000,00 

As parcelas correspondentes ao custo em óleo, durante a fase de produção, devem respeitar o 

limite de 50% do valor bruto da produção no prospecto de Carcará e de 80% nas demais áreas. 

Tabela 3-5 Percentual de excedente em óleo para a União em função da oferta, produtividade e preço do petróleo 

Fonte: ANp(2017i). 

Tabela 3-6 Percentuais mínimos para o excedente em óleo e o bônus de assinatura para 2ª rodada, 2017.  

Fonte: Elaboração da autora baseado na Resolução CNPE n.º2 de 2017. 



Em consonância com o artigo 7º da Lei n.º 12.304/2010, de criação da PPSA, promulgada em 2 

de agosto de 2010, foi estabelecido que a parcela do bônus de assinatura destinada à Pré-sal 

Petróleo S.A será de R$ 27.520.000,00.  

Dos quatro blocos que serão leiloados em outubro, dois já possuem AIP aprovado pela PPSA e 

ANP (Tartaruga Verde e Sapinhoá); cujo bloco “Norte de Carcará” e o quarto e último será Gato 

do Mato.  

3.5.1 GATO DO MATO 

A acumulação de Gato do Mato foi licitada durante a 7ª rodada (2005), e é parte da concessão 

BM-S-054 (bloco S-M-518). O bloco é operado pela Shell, com 80% de participação e 

desenvolvido em parceria com a empresa Total, com participação de 20% restantes.  

Os principais parâmetros 

source not found..  

O campo está localizado em

duas grandes acumulações 

Fon
Figura 3-10 Reservatórios no bloco BM-S-054  
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estabelecidos pelo contrato estão descritos na Error! Reference 

 um ambiente de águas profundas (1720m-2000m) e é composto por 

de hidrocarbonetos: Epitonium (na cor verde) e Gato do Mato (na cor 

te: Elaboração da autora com base em ANP(2017). 
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bege), onde somente a jazida de Gato do Mato é unitizável com a área que será leiloada em 

outubro. 

 A fase de exploração começou em dezembro de 2010, com dois poços de avaliação, 

ocasionando a descoberta das duas acumulações. A fase de exploração de Epitonium foi 

suspensa até a Declaração de Comercialidade de Gato do Mato, uma vez que Gato do Mato tem 

um reservatório de maior importância, em termos de reserva e fluidos (REUTERS, 2014b). 

Conteúdo Local – Exploração 38% 

Conteúdo Local – Desenvolv. 60% 

Royalties 10% 

Com relação às percentagens da acumulação de Gato do Mato que estão em cada área, acredita-

se que cerca de 70% do reservatório encontra-se dentro da área concedida (BM-S-54) e o 

restante dentro da área que será leiloada na 2ª rodada de Partilha da Produção (ANP, 2013). A 

ANP não aprovou a produção antecipada para o reservatório, ou seja, a produção do reservatório 

de Gato do Mato só acontecerá após a assinatura do AIP entre as parceiras do Bloco BM-S-54 

(Shell e Total), a PPSA e a licitante vencedora da 2ª rodada de licitações de partilha da produção. 

A principal preocupação em relação a este processo de unitização será a integração do regime de 

concessão do bloco BM-S-054 e a área sob o regime de partilha fora do bloco para ser leiloado. 

No que se refere ao AIP, o consórcio (Shell e Total) está atualmente em discussões com a PPSA 

e ANP, no que se refere aos termos do acordo de partilha, a fim de tornar possível e rentável o 

desenvolvimento da parcela do reservatório que está fora do bloco já concedido (BRASIL 

ENERGIA, 2017b). 

3.6 Considerações Parciais 2 

Ao longo deste capítulo observou-se a dificuldade em termos contratuais da individualização da 

produção, proveniente do fato de jazidas compartilhadas estarem localizadas no Pré-sal e esta 

situação demandar novos participantes aos acordos. Com a promulgação da Lei n.º 12.351/2010 

Tabela 3-7 Conteúdo Local e Royalties em Gato do Mato para área já concedida, Setembro de 2017.  

Fonte: ANP (2017f) 
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e resolução da ANP n.º 25/2013 notou-se o advento de um novo momento regulatório para a 

individualização da produção, onde o processo é melhor descrito e padronizado. Este fato é 

complementar às considerações parciais 1, onde se identificou nos primeiros AIP’s a necessidade 

de padronização dos processos.  

Além disto, é clara a evolução da maturidade e organização do órgão regulador em lidar com 

situações adversas relacionadas à individualização da produção. É importante ressaltar que a 2ª 

rodada de licitações sob o regime de partilha, que acontecerá em outubro de 2017, demandará 

grandes esforços dos envolvidos para a celebração de API´s  promissores.  
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4 ESTUDO DE CASO: UNITIZAÇÃO EM CARCARÁ 

Diante do exposto sobre o regime regulador misto que vigora no Brasil desde 2010, com a 

criação do regime de Partilha e sobre as demandas jurídicas do processo de licitação e de 

individualização da produção, este capítulo tem como objetivo efetuar um estudo econômico 

analisando dois casos distintos. 

O primeiro caso refere-se a um processo onde os regimes fiscais se mantêm constantes, ou seja, 

uma porção do reservatório estará sujeita ao contrato de partilha e a outra a um contrato de 

concessão. O segundo caso é o resultado de um processo de unitização com 100% da jazida 

compartilhada submetida ao regime de partilha. 

Bucheb (2010) apresenta situações onde uma jazida compartilhada é estabelecida sob dois 

diferentes contratos, antes mesmo da 2ª rodada de partilha de produção. O autor valida suas 

afirmações no fato de que os contratos de concessão demonstravam grandes diferenças 

regulatórias de uma rodada de licitação para outra (ver Figura 4-1). Porém, a resolução ANP n.º 

25/2013, não é muito clara em relação à divisão efetiva dos regimes de contratuais. O artigo n.º 

26 da Resolução n.º 25 diz: 

“O Acordo de Individualização da Produção deverá tratar das obrigações das 

Partes quanto às Participações e Receitas Governamentais e de 

Terceirosdevidas, obedecendo ao estabelecido nos contratos que regem as Áreas 

sob Contrato que contêm a Jazida Compartilhada.”  

E ao mesmo tempo em o artigo n.º 13 da Resolução n.° 25 impõe a definição de um operador 

único para a área individualizada, indicando uma mesma estratégia de produção a ser aplicada 

nos dois lados. 
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A Lei n.º 12.351 de dezembro de 2010, por sua vez, em seu artigo 36. diz: 

“Art. 36. A União, representada pela empresa pública referida no § 1o do art. 8o 

e com base nas avaliações realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, 

nos casos em que as jazidas da área do Pré-sal e das áreas estratégicas se 

estendam por áreas não concedidas ou não partilhadas, acordo de 

individualização da produção, cujos termos e condições obrigarão o futuro 

concessionário ou contratado sob regime de partilha de produção.” 

Derman & Melsheimer (2010) discutem esta questão da estratégia de desenvolvimento que será 

aplicada na jazida compartilhada. Segundo os autores, esta junção de contratos é passível de 

conflitos de interesses visto que:  

“A recuperação de custos não é permitida em contratos de concessão (embora 

certos custos sejam dedutíveis). Como os custos não são recuperáveis, o operador 

de uma concessão pode ser mais eficiente nos cuidados com custos excessivos. 

Portanto, a falta de alinhamento relacionado à contenção de custos entre o 

operador de um contrato de compartilhamento de produção e o governo em 

relação a uma produção poderá ser um problema.”

Figura 4-1 Conteúdo Local nas rodadas de concessão ANP, 1-10 

 Fonte: ANP (2013). 
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Um termo que seria passível de conflito é o Conteúdo Local (CL) aplicado à jazida compartilha. 

A fim de solucionar previamente este problema, a ANP estabeleceu no pré-edital de licitação e 

posteriormente no edital final de licitação, que o CL aplicável nas áreas unitizáveis (da 2ª rodada 

de 2017) deverão ser os mesmos que os das áreas adjacentes (Resolução CNPE n.º 7 publicada 

em 11 de abril de 2017). 

Um conflito adicional é o tempo de vigência dos contratos, onde neste caso se definiu no artigo 

n.º13 da Resolução n.º25, que a ANP poderá, a seu critério, uniformizar as vigências. Contudo, a 

única ação estabelecida nesta resolução foi a possibilidade de extensão do prazo do contrato de 

menor vigência.  

Conforme descrito no capítulo 3, alguns acordos de individualização da produção envolvendo 

áreas do Pré-sal já foram assinados, e outros estão em andamento, porém nenhum se encontra em 

rodadas de licitação futuras. 

4.1 DEFINIÇÃO DO CAMPO 

4.1.1 HIPÓTESES GERAIS 

Dentre os campos que serão leiloados em outubro de 2017, o Campo de Carcará foi selecionado, 

pois apresenta o maior número de informações disponíveis publicamente.  

Adicionado a isso, existe o fato de que o campo sofreu um processo de mudanças de 

participações conturbado em 2016, onde a Petrobras vendeu toda sua parcela (66%) para a 

norueguesa Statoil (O GLOBO, 2016). Assim, este estudo de caso se baseia na hipótese de que a 

Petrobras não apresentará nenhuma oferta no próximo leilão, lembrando que ela não exerceu seu 

direito de preferência para o mesmo (PETROBRAS, 2017). Isso levará o bloco ao modelo de 

contrato de Partilha sem a participação da Petrobras. 

Em novembro de 2016, a ANP aprovou a venda da parcela da Petrobras do campo que faz parte 

do BM-S-08, contudo em abril de 2017, a segunda Vara Federal de Sergipe, atendendo a uma 

ação movida pela Federação Nacional dos Petroleiros concedeu uma liminar suspendendo a 

venda (VALOR ECONÔMICO, 2017c), o que impediria a venda da Petrobras à Statoil.  
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Entretanto, menos de um mês depois, a Petrobras e a Statoil conseguiram derrubar a liminar e a 

transação foi finalizada. Pelo acordo de venda, a Statoil deverá pagar US$ 2.5 bilhões pelo ativo, 

divididos em duas parcelas de US$ 1.25 bilhão, uma antes e outra depois da data de transferência 

efetiva de operação frente à ANP (EBC, 2017). 

Não obstante a esta aquisição, a empresa Statoil anunciou, em julho de 2017, a compra dos 10% 

de participação da Queiroz Galvão, por um valor de US$ 379 milhões.  

Outra característica do campo que foi apresentada pela Petrobras como um dos motivos de sua 

saída desta Joint Venture, é a alta pressão existente em seu reservatório, o que demandará 

tecnologias diferentes e complexas. Em contrapartida, conforme apresenta a Tabela 4-1, 

diferentemente das grandes reservas de Libra e Búzios, o campo de Carcará apresenta baixo grau 

de contaminantes – que são impurezas que podem estar presentes na composição do petróleo. 

Estes contaminantes trazem uma série de inconvenientes durante toda a explotação, tais como: 

Figura 4-2 Localização do Campo de Carcará (BM-S-8) 

 Fonte: Petrobras (2013). 
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modificação da acidez do campo, corrosão das matérias e geração de poluentes (BARCZA, 

2015).  

°API 31 

% vol de CO2 0% 

H2S 0 ppmv 

O baixo teor de contaminantes e a alta pressão são fatores que influenciaram nas estimativas de 

custo para os equipamentos de subsea e topside: ao mesmo tempo em que os equipamentos de 

subsea são mais caros devido à pressão, os processos de topside tem preço reduzido, pois não é 

preciso incorporar nenhum tratamento anti-corrosão.  

Para o estabelecimento da percentagem equivalente de unitização, ou seja, as parcelas da jazida 

compartilhada que está em cada área foram feitos cálculos de estimação de volume in place. A 

ANP (2017f), conforme Figura 4-3, indicou que 2.2 bilhões de barris de óleo do volume in place 

estavam na área que será leiloada em outubro. E ao mesmo tempo, a área já leiloada em 2000, 

comporta, no mínimo, 700 milhões de barris de óleo (STATOIL, 2017). Considerando um fator 

de recuperação (FR) médio de 16% para os campos do Pré-sal brasileiro, a comparação resulta 

na Tabela 4-2.  

.

Tabela 4-1 Características do reservatório de Carcará 
 Fonte: Petrobras (2013). 

Tabela 4-2 Memória de cálculo das reservas de Carcará 
Fonte: Elaboração da autora baseada em ANP (2017f) e Statoil (2017). 
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 desta reserva, se considerará que o campo de Carcará contará com 3 

o FPSO Replicante. Replicante é um projeto desenhado pela Petrobras em 

rução de 8 novas plataformas do tipo FPSO para serem utilizadas durante a 

sal na bacia de Santos. A empresa acreditava que o mesmo modelo implicaria 

e custos de produção, uma vez que poderia se criar com os fornecedores, uma 

 bastante integrada e que a manutenção destes navios seria mais simples, visto 

 modelo a reparar.  

tra a divisão das três plataformas que estarão em operação no campo, onde a 

da para identificar o nome de cada plataforma. Assim, considerou-se que a 

 C1 entrará em produção em 2025, Carcará C2 em 2019 e Carcará C3 em 

Fonte: Petershon (2017).
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4.1.2 METODOLOGIA 

O contrato de concessão assinado em setembro de 2000 previa o final do período de exploração 

em 2008, porém o Plano de Avaliação de Descoberta teve seu limite estendido para março de 

2018 (STATOIL, 2017). Se considerará uma data diferente da data de declaração de 

comercialidade contratual; optando-se por 2021, baseado nas hipóteses apresentadas por Chagas 

(2017), ao prever o caso de acordo de individualização da produção.  

Assim, no ano de 2021, para a declaração de comercialidade, o estudo considerará o Teste de 

Longa Duração (TLD) a ser efetuado por uma plataforma alugada por 200 dias. Esta 

consideração foi levada em consideração visto que para declarar a comercialidade de um campo, 

a legislação impõe que tenha sido feito pelo menos um teste de longa duração na região (artigo 7º 

Resolução ANP n.º30 de Maio de 2014). 

Após a declaração de comercialidade, o primeiro óleo do campo datará de 2025, estimando que o 

AIP levará pelo menos um ano para ser concluído e que somente depois da assinatura do acordo 

é que se começará a implementação da estratégia de desenvolvimento. O primeiro óleo na 

segunda plataforma será em 2019 e a terceira plataforma entrará em produção em 2032.  

Figura 4-4 Plataformas FPSO Replicantes em Carcará  

Fonte: Elaboração da autora baseada em Petersohn (2017). 
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4.1.3 PRESSUPOSTOS DO MODELO 

Sabendo que o reservatório de Carcará possui alta pressão, será necessário se controlar melhor   

as operações  durante a explotação e a exclusão da possibilidade de injeção de gás e/ou água 

durante os primeiros anos de produção.  

Considerando que reservatórios de alta pressão com hidrocarbonetos leves tem a tendência a 

produzir gás muito cedo (GUNAWAN, 2001), considerou-se a construção de uma infraestrutura 

de transporte de gás diretamente à costa, que será capaz de enviar o gás produzido para 

tratamento e em seguida para a venda.  

A construção de um duto diretamente à costa foi privilegiada no modelo, porque a operadora não 

possui participações nos dutos já existentes na região – grande parcela da disponibilidade do 

sistema integrado de escoamento pertence à Petrobras (ALMEIDA, 2017 E OIL&GAS 

JOURNAL, 2016). 

É importante salientar que a legislação brasileira (Portaria ANP n.º 249/2000) permite somente 

em situações extraordinárias a queima de gás produzido. Ainda relacionado à questão do gás no 

campo, tem-se que a pressão nos poços deve ser mantida constante para evitar a produção muito 

rápida de gás (GUNAWAN, 2001). 

O desenvolvimento será efetuado através de uma FPSO similar a um navio Replicante 

(SCHUFFNER, 2012). A Error! Reference source not found. apresenta as principais 

características deste modelo. É importante ressaltar que em nenhum momento do projeto, a 

produção excede a capacidade de produção do FPSO, porém há uma boa utilização desta 

capacidade (segundo o modelo de produção elaborado no estudo no ano de 2028 uma taxa de 

97.7% de utilização da capacidade de produção da plataforma é atingida). 

Máximo de condensado 150,000 bpd Máximo de água 100,000 bpd 

Máximo de gás 6 MMm³/d 
Máximo de injeção de 
água 

181,100 bpd 

Máximo de liquido 120,000 bpd Estocagem 1,600,000 bbl of crude oil

POB 126 

Tabela 4-3 Características de uma plataforma Replicante. Fonte: Elaboração da autora baseado em Schuffener (2012). 
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Para os poços em operação durante o plano de desenvolvimento considerou-se uma otimização 

da malha de drenagem frente a apresentada pela Petrobras para um campo análogo ao de Lula.  

Durante o estabelecimento do número de poços de explotação considerou-se também: a) a alta 

pressão do reservatório que juntamente com a longa coluna de óleo têm a tendência em resultar 

em um número menor de poços produtores, e b) a unitização da jazida permitirá uma maior 

distância entre os poços da malha e, por conseguinte uma maior eficiência de produção, pois o 

fluido injetado varrerá melhor o reservatório (maior eficiência de varrido).  

Com isso, ter-se-á 17 poços satélites, ou seja, 17 conectados diretamente a cada plataforma, onde 

nove serão produtores e oito injetores de gás e água. A Figura 4-5 apresenta as hipóteses de 

programa de perfuração, completação e conexão de poços para a primeira plataforma.  

As outras duas plataformas seguem o mesmo programa de trabalho, com uma diferença de 4 

anos para a plataforma Carcará C2 e de 8 anos para a plataforma Carcará C3. 

Esta tabela mostra que com a saída da Petrobras do consórcio, não se tem mais a possibilidade de 

utilização da gama de plataformas de perfuração que ela detém, assim não se tem um plano de 

trabalho de perfuração alongado.  

Figura 4-5 Esquematização do Programa de Trabalho  

 Fonte: Elaboração da autora baseado nas premissas adotadas para o desenvolvimento. 
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Estipulou-se duas campanhas de perfuração, uma para o primeiro óleo, onde através desta, testes 

de poços serão feitos, o conhecimento do reservatório será compilado e os modelos refinados e 

uma segunda sequência de perfuração será então efetuada. Todos os poços perfurados serão em 

seguida testados e completados, pois assim evita-se os gastos com movimento da sonda. Em 

outras palavras, a plataforma que está perfurando o poço X fará em seguida a completação deste 

mesmo poço, ao invés de perfurar o poço X e Y e depois voltar para completa-los.  

Para tempo de perfuração considerou-se 150 dias, pois é preciso perfurar os poços com MPD 

(Managed Pressure Drilling) para controlar a pressão dado que o campo é de alta pressão. Já 

para completação adotou-se 50 dias, com uma completação inteligente. 

A completação inteligente é definida como operações destinadas a revestir e equipar o poço para 

a produção ou injeção, onde neste caso: a) são alocados vários sensores para fazer medidas em 

tempo real. b) são fraturadas 3 zonas de contato do poço com o reservatório. 

Para o translado da plataforma, ou seja, mudança de localização da plataforma e preparação da 

perfuração (e completação) de um novo poço considerou-se 20 dias.  
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4.2 MODELOS DE CÁLCULO 

Em um primeiro momento se considerará um modelo de receitas e despesas, onde é considerada 

a produção, os custos de investimentos e custos ligados à exploração e produção, ou seja, o 

CAPEX (Capital Expenditure), o OPEX (Operational Expenditure) e os custos de abandono do 

projeto.   

Figura 4-6 Cronograma para perfuração e completação da primeira plataforma 

 Fonte: Elaboração da autora com base na hipótese de perfuração e completação em sequência. 
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Estes modelos podem ser vistos como uma parte mais técnica do plano de longo prazo do 

projeto, onde os custos são baseados em projetos similares de contratos já assinados e processos 

de compra já iniciados, bem como na experiência dos engenheiros responsáveis. 

Em seguida calcular-se-á o Modelo Econômico, onde todas as participações governamentais, a 

taxa de inflação e de depreciação serão consideradas.  

4.2.1 Modelo de custos 

No modelo de custos não são consideradas as variáveis econômicas, tais como taxa de inflação, 

preço do barril (quais seja: preço de referência da ANP, preço do petróleo tipo Brent para 

retirada do óleo e posterior venda), isto é, somente os custos no tempo. 

A Tabela 4-4 mostra a discriminação dos custos utilizada neste modelo de custos. São separados 

em quatro grandes famílias dentro do CAPEX (Capital Expenditure). 

Custos Tempo 

EXPLORAÇÃO Ano 0 Ano 1 Ano 2 (...) Ano d Final da licença 

Bonûs de Assinatura 

Aquisição de Sismicas 

Estudos Geológicos 

Poços exploratórios 

INVESTIMENTO

Administração Geral 

Subsea 

Surface 

Linhas de exportação 

Overhead 

Pré-Opex 

CUSTOS  DA BV

Equipamentos Subsea 

FPSO 

DESCOMISSIONAMENTO

Poços 

Subsea 

Surface 

Tabela 4-4 Modelo de Custos. Fonte: Elaboração da autora baseada em Hossain(2017). 
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4.2.1.1 Custos de exploração 

Os custos de poços exploratórios incluem tanto o pagamento do aluguel da sonda de perfuração 

(caso não seja de propriedade do operador), quanto os gastos durante o período de perfuração, 

tais como: fluido de perfuração, pessoal na sonda e logística. 

O modelo de custos encontra-se descrito em sua integralidade no anexo 1. 

Os custos de exploração referentes aos três poços já perfurados no campo, bem como os estudos 

sísmicos efetuados, foram internalizados ao custo do ativo, pois foram estes poços que 

permitiram a descoberta do reservatório. 

4.2.1.2 Custos de poços de desenvolvimento 

Para a estimativa de preço dos poços de desenvolvimento utilizou-se a taxa diária média de um 

barco de perfuração em 2016: US$ 940.000/dia (West Gemini + 40% de atualização de preços) 

(SEADRIL, 2016). Associado a esta taxa diária estimou-se que a duração dos poços a serem 

perfurados é similar a aquela dos poços no campo de Libra, que também são perfurados com 

MPD. 

A média de duração da perfuração destes poços está descrita na Figura 4-6, e o estudo considera 

120 dias. O custo estimado de perfuração de um poço pode ser descrito pela Fórmula 1: 

Embora para a completação, a taxa utilizada tenha sido a mesma, US$ 940.000/dia, calculou-se 

separadamente o custo de completação, pois não há obrigatoriedade de o poço ser completado 

em sequência à sua perfuração, conforme pode-se verificar na base da dados da ANP (ANP 

Fórmula 4-1 Custo de Perfuração  

Fonte : Indiana EUA Government (2017). 
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2017). A duração considerada de uma completação é de 45 dias, resultando em um custo por 

poço completado de US$ 42.300.000.   

4.2.1.3 Custos de investimento 

Incluem-se nos custos de Administração Geral, as despesas com pessoal, escritórios e a 

organização de projeto. Foi utilizada uma S-curve de custos gerais de administração, 

desenvolvida a partir da base dados dos barcos de apoio e os custos finais apresentam-se no 

anexo A.  

O Business Dictionary define uma S-curve como:  

“Um tipo de curva que mostra o crescimento de uma variável em termos de outra 

variável, frequentemente expressada em unidades de tempo.” 

Para gestão de projetos em E&P, uma S-curve tem diversas funções: mostrar o avanço do projeto 

em geral, comparar o projeto X com o projeto Y, entre outras funções. Para o Modelo de 

Despesas ela é utilizada para repartir alguns custos ao longo dos anos, como por exemplo, o 

custo de aquisição de uma FPSO.  

A Figura 4-7 mostra uma S-curve para os custos de fabricação de uma FPSO.  

Figura 4-7 Estimativa de S-Curve para construção de uma FPSO, FO-4 a FO+1 

Fonte: Elaboração da autora baseado nas hipóteses adotadas no estudo; Total (2017). 
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O primeiro óleo representa o ano quando normalmente são feitos os retoques finais na 

plataforma. Os anos anteriores ao primeiro óleo são os de maior despesas, pois a plataforma está 

em plena construção e os seus módulos estão sendo manufaturados ao mesmo tempo.  

Vale ressaltar mais uma vez que a S-curve é apenas um conjunto de informações que visa separar 

os custos de uma plataforma ao longo do tempo.  

Já para subsea, todos os custos de instalação de linhas, compra e instalação de ancoragem da 

FPSO e conexão dos poços são somados, de acordo com o plano de desenvolvimento. Os custos 

de conexão de poço, por sua vez, foram estimados em US$ 35 milhões para a conexão de um 

poço (hipótese via média das taxas diárias dos barcos de instalação no Brasil, disponíveis 

restritamente em Petrodata, 2017). 

Os custos de ancoragem das FPSOs foram baseados em FMC (2001), e validados pela hipótese 

de queda nos preços, devido a saída da Petrobras de Carcará. A Petrobras tende a utilizar nos 

campos em que é operadora seu estoque de sondas de instalação e materiais para efetuar as 

operações em seus campos, cujos contratos foram assinados em diferentes momentos da 

indústria.  

Para Surface são contabilizados os custos de aquisição de equipamentos no Brasil, tais como: 

módulos de compressão de gás e todas as taxas de importação pagas na aquisição de 

equipamentos de Superfície, por exemplo os helicópteros. 

Os custos de Surface e a Segurança e Meio Ambiente (licenças operacionais, Relatórios de 

Impactos Ambientais (RIMA), licenças de instalação, etc.) foram estimados de acordo com 

estudos prévios de consultorias de energia e correspondem, em sua maioria, aos custos homem-

hora. 

O próximo custo adicionado é o de Linhas de Exportação. Este custo é simples e engloba 

somente o custo de conexão dos possíveis dutos de exportação de gás ao Sistema Integrado de 

Escoamento (SIE).  

O custo de descarregamento do óleo, ou seja, a retirada do óleo para envio à refinaria ou venda, 

não se encontra nesta família, pois normalmente é feito por barcos de apoio alugados e 
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totalmente dependentes do volume produzido. Por esta razão, o a remoção do óleo por estes 

barcos é contabilizada no OPEX. 

O overhead é um custo típico de projeto formado por um consórcio, onde o operador tem o 

direito de aplicar uma alíquota sob o CAPEX e sob o OPEX relativas aos custos intangíveis, ou 

seja, custos menores que o operador usualmente tem (por exemplo: custo da impressão de 

documentos a serem protocolados na ANP, etc.). Esta alíquota é prevista no acordo de parceria 

(Joint Operating Agreement - JOA) e normalmente é diferente para o CAPEX e para o OPEX 

(RASHED,2012). 

Se considerará um overhead de 2% para o CAPEX e 1,5% para o OPEX. 

E finalmente os custos de Pré-OPEX que são relativos aos custos de pré-operação, quais sejam: 

embarque de pessoal, preenchimento dos tanques de combustíveis, testes de preparação para 

operação, etc. Este custo foi estimado como 1% dos custos de investimentos do ano anterior em 

relação ao primeiro óleo, porque trata-se de um gasto pré-operação. 

4.2.1.4 Custos da BV 

Os chamados custos da BV (em inglês Dutch B.V. – é o termo usado para designar uma entidade 

Legal nos Países Baixos - Holanda que veem conduzindo atividades de negócios (TAX 

CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2017)) vem sendo empregados no Brasil desde 2009, 

quando o Decreto n.º 6.759 regulamentou o Repetro.  

O Repetro é um regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens, que se destina às 

atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural (IN RFB n.º 1.415, de 2013, 

Art. 1). Pode ser definido como um regime que permite a importação de equipamentos sem a 

necessidade de naturalização do bem, ou seja, não há necessidade de pagamento total ou 

pagamento parcial de taxas de importação (IBP, 2010).  

Normalmente, é criada uma BV de participações iguais às da JV formada para o projeto e o país 

escolhido para a criação desta BV é a Holanda, pois os impostos aplicados às pessoas jurídicas 

são bem menores (DELLOITE, 2017 E TAX CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2017). 



54 

Assim, esta BV incorporará os custos de compra dos equipamentos (árvores de natal, risers, 

flexíveis, FPSO, etc.) e alugará à JV no Brasil. A Figura 4-8 apresenta um fluxo padrão entre as 

duas empresas (“JV Projeto X” e “BV Projeto X”). 

Outros pontos também foram considerados na elaboração do CAPEX da BV: 

• Padrão Petrobras de conexão de poços: a) para um poço produtor uma linha de produção: 

uma linha de serviço e um umbilical e b) para um poço injetor: uma linha de injeção e 

uma linha de serviço. 

• Adotou-se por simplificação um comprimento único das linhas de conexão dos poços. 

Todos os poços foram considerados equidistantes da plataforma e, portanto, tem 5000 

metros de linha.  

Esta consideração é a mais divergente da realidade dos projetos, pois não há uma 

padronização das distâncias dos poços à plataforma. Os responsáveis Subsea em uma 

empresa têm como objetivo central a redução das distâncias dos poços e a utilização de 

linhas, pois estas acarretam grandes custos. É preciso também considerar o equilíbrio 

entre os custos e o espaço disponível no leito marinho para a movimentação das linhas. 

Os custos considerados para as linhas estão descritos na Tabela 4-5 abaixo. 

Figura 4-8 Modelo prevendo a utilização do Repetro 

 Fonte: Elaboração da Autora baseado na IN RFB n.º 1.415 de 2013. 
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Equipamentos Subsea
Preço hipotético 

por linha (US$) 

Linhas de service          16,500,000  

Linhas de produção          22,500,000  

Linhas de injeção WAG          22,500,000  

Umbilicais          12,500,000  

4.2.1.5 Custos de descomissionamento ou abandono 

São os custos relativos ao fim da explotação. Eles são previstos em todos os contratos de E&P, e 

estão a cargo do consórcio. Embora sejam despesas efetuadas somente no final do projeto, 

muitas empresas provisionam contabilmente desde o início da produção. 

O valor total do descomissionamento baseou-se no nos valores estimados para indústria 

brasileira (PETROQUIMICA, 2016), onde se aplicou uma separação do custo ao longo de três 

anos e uma variação de custos devido à atual situação do mercado brasileiro, onde muitos 

campos serão futuramente descomissionados, e acredita-se que poderá ser aplicada nos anos 

futuros uma queda nos preços, devido ao aprendizado que será adquirido.  

O descomissionamento é um processo, onde primeiro se retira as linhas dos poços, em seguida os 

equipamentos de subsea e então a plataforma, por isso a necessidade de separar o custo em um 

período de 3 anos e não em um único ano.   

Os custos operacionais incluindo administração geral, trabalhos executados nos poços após a 

produção, manutenção de sistemas subsea e, sobretudo os custos de logística foram estimados 

em US$ 800 milhões ao longo da vida completa do projeto. Assim, a S-curve aplicada representa 

um crescimento dos custos de acordo com o passar dos anos. Este crescimento é mais do que 

uma escalada de preços ou uma depreciação do material, é um crescimento da demanda de 

trabalho na plataforma. 

Tabela 4-5 Custos estimados para as linhas subsea.  

Fonte: Elaboração da autora com base em Magma (2017) e nas hipóteses do Plano de Trabalho apresentadas. 
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4.2.1.6 OPEX 

O OPEX (Operational Expenditure) engloba todo o capital utilizado para manter a operação do 

campo em pleno funcionamento (SOARES, 2017).  Ele envolve todo o custo de operação das 

Unidades de Produção (no caso FPSO’s), de operação dos poços injetores (fluidos e tratamentos 

para injeção), bem como os custos de manutenção (intervenções nos poços para reparo de algum 

dano) e custos de manutenção em geral. 

Os custos de OPEX do campo foram retirados de diversos relatórios das empresas de consultoria 

em energia e adaptados às hipóteses consideradas de 3 plataformas operantes no campo. O 

modelo completo encontra-se no anexo. 

4.2.2 Modelo de produção 

O perfil de produção calculado considera o declínio hiperbólico (ROSA, 1953), onde para a 

determinação dos coeficientes se utilizou o campo análogo a Lula, considerando o poço 7-LL27-

RJS e suas produções mensais disponibilizadas pela ANP (2017g).  A fórmula 2 descreve a 

previsão de comportamento de um poço:  

Onde: 
Qi: vazão inicial prevista para o campo (Qi média do Pré-sal 24.000 bbl/d); 
tab: tempo de produção em anos; 
Qab: vazão no tempo tab.  

Considerando o programa de trabalho, a Figura 4-9 apresenta o perfil de produção final. É 

importante ressaltar que a previsão de conexão dos poços considera 30 dias para as operações. 

No ano de 2025 ter-se-á o primeiro óleo, quando será conectado em janeiro um poço, em 

fevereiro o segundo, e assim sucessivamente até julho do mesmo ano. 

Fórmula 4-2 Modelo de declínio de produção hiperbólico  

Fonte: Elaboração da autora baseado nos dados do campo análogo e Rosa(1953). 
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4.2.3 Modelo econômico 

4.2.3.1 Preço de referência do petróleo e gás natural da ANP 

O preço ANP de referência tem como objetivo a padronização do cálculo relativo às 

participações governamentais. A portaria da ANP n.º 206/2000 regulamenta o cálculo mensal 

feito pela reguladora, considerando as especificidades de cada campo. 

Segundo a ANP:  

“O preço de referência do petróleo para um dado campo é 

o maior entre o preço de venda e o preço mínimo fixado 

pela ANP (art. 7º do Decreto 2.705/98 e Portaria ANP 

206/00)”. 

As variáveis que influenciam diretamente a formação dos preços de referência são o preço 

internacional do petróleo (Brent Dated), a taxa de câmbio e preço de referência para os derivados 

do petróleo, tais como: a gasolina, o querosene e o asfalto, ou seja, a qualidade do óleo.  

Figura 4-9 Produção Total Anualizada para o campo de Carcará 

 Fonte: Elaboração da autora com base no declínio calculado e no programa de trabalho desenvolvido. 
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Para fins de cálculo das participações governamentais, os preços de referência são publicados e 

enviados às operadoras mensalmente. 

Devido ao fato de o campo de Carcará ainda não ter tido sua comercialidade declarada e 

nenhuma amostra enviada à ANP para elaboração do seu preço mínimo para o petróleo, 

considerou-se os valores disponibilizados pela reguladora referentes ao campo de Lula.  

O campo de Lula foi considerado um campo análogo ao de Carcará visto que ambos possuem 

31,00 ºAPI e localizam-se na mesma formação geológica. A Error! Reference source not 

found. apresenta a variação dos preços de referência para o campo de Lula nos meses de junho e 

julho de 2017. 

Preço de referência Junho/2017 Julho/2017 

Óleo 43,5270 US$/bbl 44,8635 US$/bbl 

Para o preço mínimo de referência para o gás, o preço discriminado para o campo de Carcará já 

consta publicado pela ANP em sua página eletrônica e é equivalente a 1,45382 R$/m³ no mês de 

julho de 2017. 

A fim de facilitar o cálculo dos preços dedutíveis, utilizou-se a hipótese de que todas as parcelas 

dos subprodutos são indexadas indiretamente ao preço do petróleo tipo Brent. O único parâmetro 

restante na fórmula do preço mínimo de petróleo, e variável por ano, é a taxa de câmbio.  A 

fórmula 3 mostra o cálculo dos preços de referência baseada nas simplificações adotadas para os 

componentes de óleo e nos valores publicados pela ANP (2017g) para o campo de Lula.  

Tabela 4-6 Preço de referência do óleo para o campo de Lula, julho de 2017. Fonte: ANP(2017g) 

Fórmula 4-3 Simplificação adotada para o cálculo do preço de referência ANP 

Fonte: Elaboração da autora baseado em ANP(2017g) 
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O preço do petróleo tipo Brent considerado foi de US$ 50/bbl, a taxa de câmbio de 3,2055 

BRL/USD (GLOBO, 2017) e 6,2898 equivalentes a conversão de m³ para barris. 

4.2.3.2 Participações Governamentais 

Uma das grandes diferenças entre os regimes de Concessão e Partilha são as participações 

governamentais impostas para cada um. A Lei n.º 9478/1997, dispõe no artigo 42º sob as 

participações governamentais em um regime de concessão. São elas: I-Bônus de assinatura; II- 

Royalties; III- Participação Especial; IV- Pagamento pela ocupação ou retenção de área.  

Já a Lei n.º 12.351/2010, em seu capítulo V, descreve somente os royalties e o bônus de 

assinatura como receitas governamentais. Os outros benefícios foram considerados incluídos no 

excedente em óleo, conceito importante que apareceu com a Partilha. O excedente em óleo é: 

“parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios definidos 

em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e as 

parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à 

participação de que trata o art. 43 (sob o pagamento de taxa de ocupação 

onshore).” 

O bônus de assinatura é um instrumento comum na indústria do petróleo e corresponde ao 

pagamento ofertado na proposta para obtenção da concessão ou do direito de contratação (Lei n.º 

9.478/1997, artigo 46º). 

Os royalties são definidos como uma compensação financeira devida à União pelas empresas 

atuantes, uma espécie de compensação à sociedade pela exploração de recursos não renováveis 

(ANP, 2017c). No Brasil, a Lei n.º 9.478/1997 estabelece uma alíquota de 10% aplicável nos 
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contratos sob o regime de concessão, e a Lei n.º 12.351 estabeleceu que, nos contratos de partilha 

de produção, a alíquota é de 15%. 

Conforme artigo 47 da Lei n.º 9.478/1997 e artigo 42 da Lei n.º 12.351/2010, os royalties devem 

ser pagos mensalmente. Na fórmula 4 encontra-se o cálculo descrito na portaria ANP n.º 206 de 

agosto de 2000 como segue: 

Onde:  
r é a alíquota dos royalties;  
Vóleo e Vgás são os volumes produzidos no mês M, de óleo e gás, respectivamente; 
Pref são os preços de referencia ANP de óleo e gás para a jazida. 

O pagamento por retenção ou ocupação de área fora regulado pelo Decreto n.º 2.705/1998 e 

corresponde a um valor por quilômetro quadrado, que varia conforme a fase do projeto. O valor 

da taxa por quilômetro quadrado é sempre descrito no anexo V de cada contrato de concessão, 

seguindo o intervalo proposto no decreto. 

Regulada também pelo decreto n.º 2705/1998, a Participação Especial (PE) constitui uma 

compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção 

de hidrocarbonetos, nos casos de grande volume de produção (Decreto n.º 2.705/1998). O 

pagamento da PE encontra-se discriminado por ambientes e para campos offshore muda de 

acordo com a lâmina de água. 

A Error! Reference source not found. mostra a metodologia de cálculo prevista pelo regulador 

para uma lâmina de água acima de 400 metros, o que é o caso do campo de Carcará.  

Fórmula 4-4 Cálculo dos Royalties

Fone: Portaria ANP n.º 206 de agosto de 2000. 

Tabela 4-7 Tabela de referência para alíquotas de PE para lâminas de água acima de 400m. Fonte: Decreto n. 2705/1998 
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No primeiro ano de produção No terceiro ano de produção

Volume de Produção 

Trimestral Fiscalizada (em 

milhares de metros cúbicos 

de petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da 

Receita Líquida Trimestral   

(em reais)

Alíquota (em %)

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (em milhares de 

metros cúbicos de petróleo 

equivalente)

Parcela a deduzir da 

Receita Líquida 

Trimestral   (em reais)

Alíquota (em %)

Até 1.350 - isento Até 750 - isento

Acima de 1.350 até 1.800 1.350xRLP÷VPF 10 Acima de 750 até 1.200 750xRLP÷VPF 10

Acima de 1.800 até 2.250 1.575xRLP÷VPF 20 Acima de 1.200 até 1.650 975xRLP÷VPF 20

Acima de 2.250 até 2.700 1.800xRLP÷VPF 30 Acima de 1.650 até 2.100 1.200xRLP÷VPF 30

Acima de 2.700 até 3.150 675÷0,35xRLP÷VPF 35 Acima de 2.100 até 2.550 465÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 3.150 2.081,25xRLP÷VPF 40 Acima de 2.550 1.481,25xRLP÷VPF 40

No segundo ano de produção
Volume de Produção 

Trimestral Fiscalizada (em 

milhares de metros cúbicos 

de petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da 

Receita Líquida Trimestral   

(em reais)

Alíquota (em %)

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (em milhares de 

metros cúbicos de petróleo 

equivalente)

Parcela a deduzir da 

Receita Líquida 

Trimestral  (em reais)

Alíquota (em %)

Até 1.050 - isento Até 450 isento

Acima de 1.050 até 1.500 1.050xRLP÷VPF 10 Acima de 450 até 900 45OxRLP÷VPF 10

Acima de 1.500 até 1.950 1.275xRLP÷VPF 20 Acima de 900 até 1.350 675xRLP÷VPF 20

Acima de 1.950 até 2.400 1.500xRLP÷VPF 30 Acima de 1.350 até 1.800 900xRLP÷VPF 30

Acima de 2.400 até 2.850 570÷0,35xRLP÷VPF 35 Acima de 1.800 até 2.250 360÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de até 2.850 1.781,25xRLP÷VPF 40 Acima 2.250 1.181,25xRLP÷VPF 40

Após o terceiro ano de produção

Onde: 
 RLP - é a receita líquida da produção trimestral de cada campo, em reais;  
VPF - é o volume de produção trimestral fiscalizada de cada campo, em milhares de metros cúbicos 
de petróleo equivalente. 

A PE visa os lucros extraordinários, ou seja, atua sob a receita líquida. Dessa forma, são 

considerados em sua base de cálculo os seguintes itens: 

• Demais participações governamentais (Royalties, Taxa de retenção de área, etc.); 

• Investimentos em exploração; 

• CAPEX; 

• OPEX; 

• Custos de provisionamento de descomissionamento; 

• Investimento em Pesquisa e desenvolvimento; 

• Prejuízos de períodos anteriores. 

Assim, a PE é calculada pela fórmula 5: 

Onde: 

Fómula 4-5 Cálculo da Participação Especial 

Fonte: Decreto n.º 2.705/1998. 
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α é a alíquota efetiva aplicada (terceira coluna dos anos demonstrados nas tabelas); 
 “Parcela a deduzir” é equivalente à equação apresentada na segunda coluna da Tabela 4-7 por 
ano. 

4.2.3.3 Taxa de Pesquisa e Desenvolvimento 

Os contratos de concessão e de Partilha de Libra previam a aplicação obrigatória de 1% da 

receita em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Existe uma 

obrigatoriedade do pagamento desta taxa para os contratos de concessão e não para os contratos 

de partilha que se formarão em outubro de 2017. 

4.2.3.4 Withholding tax 

A Withholding tax é o imposto retido pelo governo e pode ser aplicado em muitos casos, tais 

como: juros pagos por uma dúvida e em dividendos (DELLOITE, 2017). No modelo será 

somente aplicado no CAPEX da BV para o aluguel de equipamentos submarinos. 

4.2.3.5 Depreciação 

A taxa de depreciação é uma percentagem estimada de acordo com o ativo imobilizado, relativa 

à obsolescência, ao desgaste pelo uso e/ou ação da natureza. Ao longo do tempo, com desgaste 

com uso na produção, os equipamentos vão perdendo valor. Essa perda de valor é apropriada em 

termos contábeis até que o valor do ativo esteja reduzido à zero, ou o projeto tenha seu ponto 

final.  

Segundo Ribeiro (2013): 

“A Depreciação é a diminuição parcelada de valor que sofrem os 

Bens de Uso da empresa, em decorrência do desgaste pelo uso, da 

ação, da natureza, e da obsolescência.” 

A depreciação é também muito utilizada para fins tributários, onde as empresas podem deduzir o 

custo dos ativos tangíveis, em máquinas e imóveis, que compraram como despesas de negócio. 

Regras impostas pela Receita Federal Brasileira para este tipo de movimento estão descritas nas 

instruções normativas públicas pelo órgão (como Instrução Normativa RFB n.º1700 de 14 de 

Março de 2017). 
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Considera-se uma depreciação anual aplicável sobre alguns bens: poços de exploração e 

desenvolvimento são depreciados em 10 anos, já as estruturas de projeto (plataformas, pipelines, 

etc.) e equipamentos (helicóptero, equipamentos submarinos, etc.) em 20 anos.  

O modelo fiscal considera os impostos no Brasil e na Holanda, que são onde se localiza a BV, e 

pagos relativos à taxa de serviço do país.  

Tax Valor 

Taxa Corporativa - Brasil 34% 

Máximo impacto nas perdas 30% 

Taxa Corporativa - Holanda 25% 

4.2.3.6 Escalada de custos 

Segundo o Global CCS Institute (2017), o conceito de cost escalation é similar ao da inflação, 

exceto que ele é aplicado especificamente para um item ou classe de itens. Aplicou-se uma taxa 

de 2% de escalada no CAPEX, no OPEX, nos custos de descomissionamento. Com relação aos 

contratos de aluguel, a escalada foi calculada de maneira especial, pois normalmente a fórmula 

para o cálculo é descrita em contrato e considera a inflação brasileira (IPCA ou IPG-M); 

entretanto, considerou-se uma escalada simples de 2% em todos os custos.  

No que diz respeito à inflação, também foi se considerado 2% de inflação real.  

4.2.3.7 Empréstimos e Financiamentos 

Para o financiamento do projeto, não foi considerado nenhum empréstimo ou financiamento.  

4.2.3.8 Fluxo de Caixa  

Em um primeiro momento é importante diferenciar os conceitos de lucro líquido e fluxo de 

caixa, pois muitas vezes se confunde os dois e este estudo baseia-se para a análise de viabilidade 

no cálculo do fluxo de caixa descontado.  

Tabela 4-8 Taxas corporativas no Brasil e na Holanda 

Fonte: Deloitte (2017). 
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A diferença entre lucro líquido e fluxo de caixa é simples: lucro líquido é o ganho obtido após 

realizar os descontos correspondentes à atividade, como por exemplo, desconta-se as provisões 

contábeis e as depreciações no tempo (RIBEIRO, 2013). Já no fluxo de caixa estas saídas não 

são descontadas. 

Vernimmen (2013, página 24) define o fluxo de caixa como: 

“Nós chamamos de fluxo de caixa disponível como a diferença, em um período 

dado, entre o excedente da tesouraria de explotação e as despesas de 

investimento.”  

4.2.3.9 Cálculo do Fluxo de Caixa para o Regime de Concessão 

A modelagem econômica do regime fiscal de concessão considera todos os aspectos financeiros 

e operacionais já descritos anteriormente. Os fluxos de caixa são do campo já descoberto, ou 

seja, não consideram os gastos exploratórios e o bônus de assinatura.  A Figura 4-10 apresenta o 

fluxo de caixa utilizado na modelagem do contrato com termos de concessão.  

É importante ressaltar que no fluxo de caixa do regime de concessão foram considerados: 

• Royalties: 10%; 

• Investimento em PD&I: 1%; 

• Participação Especial: variável; 

• WHT: 34%; 

• Provisão contábil do descomissionamento. 

Figura 4-10 Fluxograma do fluxo de caixa de um contrato de concessão 

 Fonte: Elaborado pela autora baseado em Braga (2012). 
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4.2.3.10 Cálculo do Fluxo de Caixa para o Regime de Partilha 

A Figura 4-11 mostra a modelagem aplicada para um contrato de partilha, considerando: 

• Royalties: 15%; 

• Investimento em PD&I: 0%; 

• Custo em óleo máximo recuperável por ano: 50% (Resolução CNPE n.º2/2017); 

• Excedente em óleo à União: 30% (caso base do modelo); 

• WHT: 34%. 

4.2.4 Análise de viabilidade 

4.2.4.1 Valor Presente Líquido Descontado (VPL) 

O Valor Presente Líquido Descontado (VPL), também conhecido como Net Present Value (NPV)

é a soma dos seus Fluxos de Caixa disponíveis descontados a cada ano por uma taxa de desconto. 

A definição desta taxa de desconto para o cálculo do VPL varia de empresa para empresa e de 

projeto para projeto.  

Para Vernimmen (2013, página 398):  

“O valor presente líquido é a diferença entre o valor atual e o valor de mercado 

(V0)” 

Figura 4-11 Fluxograma do fluxo de caixa de um contrato de Partilha 

 Fonte: Elaborado pela autora baseado em Braga (2012). 
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Segundo Motta (2011), o valor presente líquido descontado é a soma algébrica de todos os fluxos 

de caixa descontados para o instante presente, a uma dada taxa de juros i.  

A determinação do valor do dinheiro no tempo e seu uso no fluxo de caixa descontado são 

pontos que precisam fazer parte de uma análise de investimentos, pois o valor do dinheiro para 

pagamentos (ou recebimentos) são dependentes do tempo.  

A fórmula 6 do VPL pode ser assim apresentada: 

Onde: 
Fi são os fluxos de caixa gerados pelo projeto/investimento;  
t é a taxa de atualização;  
i é o período analisado (normalmente expresso em anos); 
V0 é o valor inicial ou investimento inicial.  

A taxa máxima de desconto calculada para as sensibilidades é de 11%, e 1% superior à taxa 

definida pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia (IBAPE, 2017), como 

a taxa de desconto para investimentos de alto risco. Considerou-se a alíquota de 11% , pois ela 

está acima da taxa básica de juros - SELIC - diária atual que é 8,25%, segundo o Banco Central 

do Brasil no dia 16 de setembro de 2017. 

O VPL é uma ferramenta para verificar a viabilidade (ou não) de um projeto. Porém, ela não é 

suficiente na comparação entre projetos diferentes. 

4.2.4.2 TIR 

Criada de maneira complementar ao NPV, a TIR (Taxa Interna de Retorno) ou também 

conhecida como IRR (Internal Rate of Return) visa medir a rentabilidade de um projeto e 

também compará-lo a outros projetos.  

Fórmula 4-6 Cálculo do VPL 
 Fonte: Vernimmen (2013). 
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Para Motta & Calôba (2011), a TIR é um índice que mede a rentabilidade do investimento por 

unidade de tempo, que hajam receitas envolvidas, assim como investimentos. É o valor da taxa 

de desconto que torna o VPL igual a zero. 

Assim, a TIR é encontrada resolvendo a seguinte fórmula 7:  

Onde: 
Fi são os fluxos de caixa gerados pelo projeto/investimento;  
i é o período analisado (normalmente expresso em anos); 
V0 é o valor inicial ou investimento inicial; 
IRR é a Taxa Interna de Retorno. 

Para assegurar a viabilidade de um investimento, as grandes empresas projetam seus IRR’s 

superiores ao CMPC (Custo Médio Ponderado do Capital) estabelecido por cada empresa. 

Normalmente é estabelecida uma TIR mínima para investimento em um projeto que pode variar 

de acordo com o risco que o projeto apresenta. 

4.2.4.3 Breakeven price and Cutoffyear 

Breakeven Price, como o próprio termo indica, é o preço de corte acima do qual acontecerá um 

ganho no investimento. O modelo é calculado via uma estimativa do preço do barril tipo Brent

para o qual a NPV (com uma taxa de desconto igual a 0%) não é calculado automaticamente e 

por tentativa e erro esta análise é a primeira efetuada após o cálculo do fluxo de caixa. 

Após o cálculo do Breakeven Price, é calculado o Cutoff Year correspondente ao ano anterior do 

início da queda do fluxo de caixa acumulado. Em outras palavras, o Cutoff Year é o último ano 

que há lucro no projeto. 

Fórmula 4-7 Cálculo da TIR (IRR) 

Fonte: Vernimmen (2013). 
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Há duas possibilidades para este resultado: a) é a não constatação de um declínio na curva dos 

Fluxos de Caixas acumulados, o que indica que até o final do projeto tem-se uma boa 

rentabilidade. b) é que o Cuttoff Year esteja antes do ano modelado para o final do projeto. 

Assim, é preciso fixar este novo ano como um ano final de projeto e elaborar um novo cálculo de 

VPL, TIR e Fluxo de Caixa considerando somente o período em que o fluxo de caixa acumulado 

é crescente.  

Vale ressaltar que durante os cálculos é preciso a repatriação dos custos de descomissionamento.   

4.3 CASO 1: PARTILHA- CONCESSÃO 

Após o estabelecimento da percentagem equivalente do reservatório regida por cada contrato, 

foram separados os impostos e participações governamentais, calculados os fluxos de caixa e em 

seguida somados para a análise de viabilidade. Em outras palavras, 30% da receita bruta do 

campo está sob o Regime de Partilha e 70% sob o Regime de Concessão e cada regime foi 

descrito separadamente. 

Da parcela equivalente da Receita Bruta sob o regime de partilha, primeiramente deduziram-se 

os royalties com uma alíquota de 15%. 

 Em seguida calculou-se o valor recuperado em custo em óleo, considerando que a cada ano é 

somente passível de recuperação 50% da receita, conforme indicado na resolução CNPE 

n.º2/2017. Outra hipótese considerada para o cálculo do custo em óleo recuperado foi que 

somente 90% do CAPEX são passíveis de recuperação. 

Ao montante da receita PSC subtraídos os royalties e a recuperação do custo em óleo, calculou-

se a parcela do excedente em óleo para o consórcio. Para este cálculo ponderou-se entre o 

mínimo de excedente obrigatório em óleo à União (Resolução CNPE N.º2/2017.), equivalente à 

22,08%.  

Considerou-se a hipótese onde o consórcio vencedor do leilão proporá um excedente em óleo à 

União superior ao mínimo estabelecido, visto que para o procedimento licitatório “o excedente 

em óleo para a União é o único critério para definir a licitante vencedora da sessão pública de 
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apresentação de ofertas” (ANP, 2017g). Assim, o excedente mínimo para a União considerado 

foi de 30%.  

Após a redução destes custos, à parcela que cabe à JV foram subtraídas as taxas corporativas, a 

WHT, bem como os custos não dedutíveis em óleo e calculado o fluxo de caixa correspondente. 

Para a parcela sob concessão, ou seja, 70% do reservatório, o fluxo de cálculo é bem mais 

simples: A partir da receita bruta equivalente à JV subtraíram-se os royalties equivalentes, com 

base na alíquota de 10% (alíquota máxima estabelecida na Lei n.º 9.478/1997).  

Em seguida, foram-se deduzidos os chamados dedutíveis, CAPEX, OPEX e custos de 

descomissionamento, resultando em uma receita tributável. Sobre esta receita tributável foram 

aplicados os impostos do país e calculado um fluxo de caixa equivalente.  

Após a soma dos fluxos de caixa, obteve-se o fluxo de caixa da jazida, conforme mostra a Figura 

4-12. 

Figura 4-12 Fluxo de Caixa resultante das hipóteses de 70% Concessão e 30% Partilha 

 Fonte: Elaboração da autora. 
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Através da Figura 4-13, pode-se visualizar que a partir de 2025, o consórcio começará a ter uma 

receita maior do que a sua despesa e que em 2032 terá recuperado todo o montante investido.  

Considerando uma taxa de desconto de 11%, a Taxa Interna de Retorno do projeto foi de 17,53% 

e um VPL (a uma taxa de 0%) de US$ 13,612 bilhões. O VPL a uma taxa de desconto de 11% é 

equivalente a US$ 1,507 bilhões. 

 O preço do petróleo Brent que anula o VPL (sem desconto) foi de US$ 32,45. 

4.4 CASO 2: JAZIDA UNIFICADA SOB O REGIME DE PARTILHA  

Sob o regime de partilha, os cálculos foram estabelecidos com base nas mesmas premissas de 

custo em óleo recuperável, excedente em óleo à União do caso 1, e como se trata do mesmo 

regime, o fluxo de cálculo utilizado foi o mesmo, conforme já explicado na seção 4.3.  

O fluxo de caixa resultante do projeto está demonstrado na Figura 4-13. 

Figura 4-13 Fluxo de Caixa Resultante das hipóteses de 100% Partilha 

 Fonte: Elaboração da autora. 
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Conforme esperado, a taxa de retorno do projeto foi inferior à do Caso 1 e equivalente a 16,52%. 

O valor presente líquido obtido, considerando uma taxa de desconto de 0%, foi de US$ 10,413 

bilhões. Já o VPL resultante, a uma taxa de desconto de 11%, foi de US$ 1,127 bilhões. 

4.5 ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

A análise de sensibilidade procura determinar como a variação de uma determinada variável 

afeta o valor de outra variável em uma determinada situação. Nicácio (2013) definiu a análise de 

sensibilidade como a ferramenta que possibilita a geração de relatórios com perfil de stress-

cenário.  

A execução da análise de sensibilidade consiste na escolha de uma variável de comportamento 

não conhecido. Assim, variam-se os valores dessa variável em torno do valor de base, mantendo-

se os valores das outras variáveis do projeto. Por fim, pode-se verificar a sensibilidade do 

empreendimento quanto àquela variável (NETO, 2009). 

Algumas análises de sensibilidades foram estabelecidas entre os casos 1 e 2 para averiguar a 

consistência e os riscos do projeto.  

Na primeira análise, a Figura 4-14, foi feita variando a percentagem de unitização equivalente a 

cada regime fiscal. Partindo do caso-base 1 até o caso-base 2. Percebe-se que a dependência do 

IRR ao regime, não é linear. Nesta análise notou-se que existe um equilíbrio a ser encontrado 

entre o custo em óleo e a participação especial aplicada.  

Um aspecto interessante analisado foi que: em um caso hipotético, onde: a- a parcela do 

reservatório que está sujeita ao regime de partilha esteja por volta do 60% do reservatório ; b- o 

custo em óleo aplicável mantenha-se 50% ; c- parcela em excendente em óleo a União 

relativamente baixa. (22,08% - 30%). Notou-se que é possível uma Taxa de Retorno Melhorada, 

pois as deduções da Concessão (Participação Especial, Ocupação de Área, etc) não são 

significativas, enquanto as deduções da Partilha são inferiores quando comparadas ao custo em 

óleo recuperado. 
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Na segunda análise de sensibilidade, variou-se a parcela de excedente em óleo à União, 

mantendo constante a distribuição dos regimes, conforme caso 1. A Figura 4-15 mostra a 

variação na taxa de retorno do projeto para esta situação. 

Figura 4-14 Sensibilidade 01: IRR versus Variação da % da jazida compartilhada sob o regime de partilha  

Fonte: Elaboração da autora. 

Figura 4-15 Sensibilidade 02: IRR versus Variação do excedente de óleo à União  

Fonte: Elaboração da autora. 
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Outro estudo de sensibilidade também foi feito no modelo, desta vez variando o preço do barril 

de petróleo tipo Brent. Mantendo-se constante as hipóteses do caso 1, a Figura 4-16 apresenta, 

como esperado, que a variável preço do petróleo tipo Brent é a que mais influência o retorno do 

projeto.  

4.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 3 

O presente estudo permitiu concluir que a 2ª rodada de partilha da produção acabará afetando a 

estratégia de desenvolvimento e viabilidade dos projetos. Pode-se observar ainda que a 

convivência entre dois regimes será de fácil tratamento e que conforme esperado, o PSA tende a 

diminuir o retorno das despesas.  

Ambos os casos base estudados (Caso 1: Partilha e Concessão; Caso 2: 100% Partilha de 

produção) foram desenvolvidos com base em hipóteses de campos análogos e valores mínimos 

indicados por Lei. As variáveis mais importantes, tais como percentagem de excedente em óleo à 

União e o preço do Barril do Brent foram analisadas via análise de sensibilidade. 

Figura 4-16 Sensibilidade 03: IRR versus Variação do preço do Barril tipo Brent

Fonte: Elaboração da autora. 
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Os casos bases foram desenvolvidos considerando 30% de Excedente em óleo à União, nenhuma 

taxa de PD&I obrigatória e US$50/bbl durante toda a vida do projeto. Os resultados estão 

sumarizados na Tabela 4-9. 

Indicador 
Taxa de desconto

Caso 1 
30% Partilha & 70% Concessão 

Caso 2 
100% Partilha 

IRR 11% 17,53% 16,52% 

VPL 0% US$ 13.612 bilhões US$ 10.413 bilhões 
VPL 11% US$ 1.507 bilhões US$ 1.127 bilhões 

Especificamente para Carcará, o estudo mostrou que será preciso uma atividade gerencial para 

redução dos custos de projeto. Esta atividade é necessária em duas grandes vertentes: 

• Considerada como técnica, a primeira necessidade de redução de custos é subsequente à 

alta pressão do reservatório. Uma solução interessante seria utilizar a parcela de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (1% da receita pós Royalties) para desenvolver 

equipamentos e materiais dedicados a reservatórios overpressure com um menor preço. 

• A segunda refere-se à parte tributária, onde é preciso encontrar de forma detalhada a 

melhor percentagem de divisão do reservatório entre os regimes, pois a produção do 

campo (se explotado de maneira correta) é muito alta e ambos os regimes apresentam 

grandes deduções tributárias.  

Tabela 4-9 Resultados obtidos para ambos os casos 

 Fonte: Elaboração da autora. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um estudo de caso em termos quantitativos frente às 

incertezas atuais do processo de individualização da produção no Brasil considerando dois 

regimes regulatórios (Partilha e Concessão) aplicados em uma jazida compartilhada.  

Assim, buscou-se estudar o histórico destes processos no país, para que fundamentem os futuros 

entendimentos pelos reguladores e empresas.  

Os primeiros acordos de unitização realizados foram baseados na Lei n.º 9.478, onde somente o 

regime de concessão estava previsto. Nesta pesquisa notou-se a crescente importância da 

individualização e a necessidade de uma legislação mais clara e padronizada.  

A publicação da Lei n.º 12.351 em 2010, mostrou como o novo marco regulatório enfatizou a 

importância dos acordos de individualização da produção. Complementar a Lei da Partilha 

discutiu-se também como a Resolução da ANP n.º 25/2013 foi importante para os participantes 

da indústria de óleo e gás do país se orientarem diante das situações de jazidas compartilhadas. 

A apresentação da segunda rodada de partilha de produção que acontecerá em outubro de 2017, 

discutida no terceiro capítulo mostrou que o assunto de unitização traz grandes incertezas. A 

ANP, como órgão regulador e a PPSA como representante da União em áreas do Pré-sal já estão 

se preparando para os novos AIP’s 

O estudo de caso efetuado no Campo de Carcará foi de importante para a compreensão do 

desenvolvimento de um campo, onde se apresentou as grandes famílias de custos e como a 

presença ou não da Petrobras pode modificar a estratégia de desenvolvimento de um 

reservatório. Paralelamente a isso, pode-se notar que a convivência de dois regimes sob um 

reservatório gera grandes incertezas em termos fiscais e estratégicos. 

O estudo mostrou que o caso onde o reservatório de Carcará é compartilhado entre os regimes de  

Concessão e Partilha, mantendo as participações (na jazida) de 30% e 70% respectivamente, o 

desenvolvimento do projeto como um todo é mais rentável, pois tem uma maior Taxa Interna de 

Retorno e um maior Valor Presente Líquido (baseado nas hipóteses adotadas). 
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A fim de se facilitar o entendimento dos AIP’s, principalmente em jazidas compartilhadas entre 

dois ou mais  regimes,  como é o caso do Campo de Carcará, deve ser feito um estudo pós AIP’s 

referentes à 2ª Rodada de Partilha. de como a interação entre as Resoluções (principalmente a 

Resolução ANP n;º 698/2017)e a Lei de Partilha (Lei n.º 12.351/2010) pode ser melhor 

estruturada para que seja representativa dos acordos aplicados, não deixando assim nenhuma 

incerteza frente aos processos de individualização da produção. 

O estudo abriu a possibilidade de análises para avaliação de um projeto de AIP entre dois 

regimes. Um estudo posterior que pode ser interessante é a análise crítica dos AIP’s pós 

assinaturas, avaliando a eficiência e interferência da ANP nos processos de aprovação dos 

mesmos. Pode-se ainda analisar esta convivência entre regimes em termos práticos, entendendo a 

mudança de estratégia de desenvolvimento comparativamente entre três casos: a- Regime de 

Concessão b- Regime de Partilha c- convivência entre regimes.   
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ANEXOS 

1. Modelo de Custos completo 

Unidade 2017 2018 2019 2020 2021

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 - - - 50,400,000 151,200,000

Completação USD17 - - - 75,600,000 75,600,000

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 - - - - 15,000,000

Linhas de produção USD17 - - - - 20,000,000

Linhas de injeção WAG USD17 - - - - -

Umbilicais USD17 - - - - 11,500,000

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17 198,000,000

C2 USD17

C3 USD17

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17

Subsea USD17

Surface USD17

CAPEX TOTAL USD17 4,500,000 10,500,000 40,600,000 239,557,500 523,065,000

OPEX USD17 18,518,519

Plataforma C1 USD17

Field Fixed USD17

Field Variable USD17

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17

Field Variable USD17

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17

Field Variable USD17

Overhead USD17

OPEX TOTAL USD17 - - - - 18,518,519



ii 

Unidade 2022 2023 2024 2025 2026

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 252,000,000 302,400,000 403,200,000 302,400,000 352,800,000

Completação USD17 113,400,000 151,200,000 189,000,000 151,200,000 113,400,000

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 - - - 90,000,000 -

Linhas de produção USD17 - - - 120,000,000 -

Linhas de injeção WAG USD17 - - - - -

Umbilicais USD17 - - - 69,000,000 -

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17 216,000,000 540,000,000 756,000,000 90,000,000

C2 USD17 198,000,000 216,000,000

C3 USD17

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17

Subsea USD17

Surface USD17

CAPEX TOTAL USD17 593,691,000 1,260,840,000 1,614,420,000 1,067,400,000 466,200,000

OPEX USD17 190,738,800 375,996,600

Plataforma C1 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                       49,320,000                231,840,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17

Field Variable USD17

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17

Field Variable USD17

Overhead USD17 2,818,800 5,556,600

OPEX TOTAL USD17 - - - 190,738,800 375,996,600



iii 

Unidade 2022 2027 2028 2029 2030

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 252,000,000 151,200,000 252,000,000 151,200,000 252,000,000

Completação USD17 113,400,000 75,600,000 113,400,000 75,600,000 113,400,000

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 - - 135,000,000 15,000,000 45,000,000

Linhas de produção USD17 - - 140,000,000 - 20,000,000

Linhas de injeção WAG USD17 - - 40,000,000 20,000,000 40,000,000

Umbilicais USD17 - - 103,500,000 11,500,000 34,500,000

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17 216,000,000

C2 USD17 540,000,000 756,000,000 90,000,000

C3 USD17 198,000,000 216,000,000 540,000,000

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17

Subsea USD17

Surface USD17

CAPEX TOTAL USD17 593,691,000 226,800,000 1,059,300,000 303,900,000 596,700,000

OPEX USD17 490,001,400 476,847,000 659,181,600 852,478,200

Plataforma C1 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17               344,160,000               331,200,000               322,920,000                330,840,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                  49,320,000                231,840,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17

Field Variable USD17

Overhead USD17 7,241,400 7,047,000 9,741,600 12,598,200

OPEX TOTAL USD17 - 490,001,400 476,847,000 659,181,600 852,478,200



iv 

Unidade 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 352,800,000 352,800,000 352,800,000 252,000,000 201,600,000 100,800,000 - -

Completação USD17 113,400,000 189,000,000 113,400,000 151,200,000 37,800,000 75,600,000 - -

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 75,000,000 45,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000 - - -

Linhas de produção USD17 40,000,000 120,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000 - - -

Linhas de injeção WAG USD17 60,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 80,000,000 20,000,000 40,000,000 20,000,000

Umbilicais USD17 57,500,000 103,500,000 46,000,000 23,000,000 57,500,000 11,500,000 23,000,000 11,500,000

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17

C2 USD17

C3 USD17 756,000,000 90,000,000

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17

Subsea USD17

Surface USD17

CAPEX TOTAL USD17 851,700,000 1,145,700,000 774,600,000 557,400,000 579,900,000 238,500,000 124,200,000 62,100,000

OPEX USD17 967,213,800 1,141,235,550 1,315,531,350 1,407,338,100 1,383,130,350 1,354,766,175 1,343,849,850 1,297,946,475

Plataforma C1 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                331,560,000                328,050,000                325,530,000                295,740,000                284,130,000                267,975,000                251,820,000               235,665,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                344,160,000                331,200,000                322,920,000                330,840,000                331,560,000                328,050,000                325,530,000               295,740,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                   49,320,000                231,840,000                344,160,000                331,200,000                322,920,000                330,840,000               331,560,000 

Overhead USD17 14,293,800 16,865,550 19,441,350 20,798,100 20,440,350 20,021,175 19,859,850 19,181,475

OPEX TOTAL USD17 967,213,800 1,141,235,550 1,315,531,350 1,407,338,100 1,383,130,350 1,354,766,175 1,343,849,850 1,297,946,475



v 

Unidade 2039 2040 2041 2042 2043

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 - - - - -

Completação USD17 - - - - -

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 - - - - -

Linhas de produção USD17 - - - - -

Linhas de injeção WAG USD17 40,000,000 - - - -

Umbilicais USD17 23,000,000 - - - -

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17

C2 USD17

C3 USD17

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17

Subsea USD17

Surface USD17

CAPEX TOTAL USD17 124,200,000 - - - -

OPEX USD17 1,266,202,350 1,230,849,900 1,167,818,400 1,123,239,600 1,074,047,625

Plataforma C1 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17               219,510,000                203,355,000                187,200,000                171,045,000                154,890,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17               284,130,000                267,975,000                251,820,000                235,665,000                219,510,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17               328,050,000                325,530,000                295,740,000                284,130,000                267,975,000 

Overhead USD17 18,712,350 18,189,900 17,258,400 16,599,600 15,872,625

OPEX TOTAL USD17 1,266,202,350 1,230,849,900 1,167,818,400 1,123,239,600 1,074,047,625



vi 

Unidade 2044 2045 2046 2047

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 - - - -

Completação USD17 - - - -

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 - - - -

Linhas de produção USD17 - - - -

Linhas de injeção WAG USD17 - - - -

Umbilicais USD17 - - - -

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17

C2 USD17

C3 USD17

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17

Subsea USD17

Surface USD17

CAPEX TOTAL USD17 - - - -

OPEX USD17 1,024,855,650 975,663,675 926,471,700 877,279,725

Plataforma C1 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                138,735,000                122,580,000                106,425,000                   90,270,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                203,355,000                187,200,000                171,045,000                154,890,000 

Plataforma C3 USD17

Field Fixed USD17 138,600,000 138,600,000 138,600,000 138,600,000

Field Variable USD17                251,820,000                235,665,000                219,510,000                203,355,000 

Overhead USD17 15,145,650 14,418,675 13,691,700 12,964,725

OPEX TOTAL USD17 1,024,855,650 975,663,675 926,471,700 877,279,725



vii 

Unidade 2048 2049 2050 2051 2052

Custos
EXPLORAÇÃO

Bonûs de Assinatura BRL

Bonûs de Assinatura USD17

Aquisição de Sismicas

Estudos Geológicos

Poços exploratórios

POÇOS DE DESENVOLVIMENTO

Perfuração e DST USD17 - - - - -

Completação USD17 - - - - -

INVESTIMENTO USD17

CUSTOS  DA BV USD17

Equipamentos Subsea USD17

Linhas de serviço USD17 - - - - -

Linhas de produção USD17 - - - - -

Linhas de injeção WAG USD17 - - - - -

Umbilicais USD17 - - - - -

ConstruçãoFPSO USD17

C1 USD17

C2 USD17

C3 USD17

DESCOMISSIONAMENTO USD17

Poços USD17 166,666,667 166,666,667 166,666,667

Subsea USD17 433,333,333 216,666,667

Surface USD17 500,000,000

CAPEX TOTAL USD17 - - 166,666,667 600,000,000 883,333,333


