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Descobertas de grande importância nacional e internacional no setor 

petrolífero ocorreram no território brasileiro. O consórcio operado pela Petrobras 

descobriu óleo na camada pré-sal na Bacia de Santos no bloco BM-S-11 e a partir 

desta descoberta, o Governo Federal iniciou uma série de estudos buscando a 

mudança do marco regulatório no setor petrolífero. 

Em 2010, três leis foram aprovadas pelo Congresso Nacional específicas 

para o setor, que afetaram enormemente a atração de investimentos nos anos 

posteriores: Lei nº 12351, Lei nº 12304, e Lei nº 12276. 

Especificamente, a Lei nº 12276 de 30 de junho de 2010, autorizou a União 

a ceder onerosamente a Petrobras, dispensada licitação, o direito de conduzir 

atividades de exploração de produção de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal especificadas, sujeitas a uma produção 

máxima de cinco bilhões de barris de óleo equivalente. Esta lei ficou conhecida 

como “Lei da Cessão Onerosa”. 

O contrato para a Cessão Onerosa foi celebrado em 3 de setembro de 2010 

e relacionou seis áreas definitivas (Florim, Franco, Sul de Guará, Entorno de Iara, 

Sul de Tupi, Nordeste de Tupi) e uma contingente (Peroba). 



O objetivo geral deste trabalho visou entender a Lei da Cessão Onerosa e as 

consequências produtivas e financeiras ao longo dos anos de 2010-2016 para a 

Petrobras. Os objetivos específicos deste trabalho, por sua vez, foram responsáveis 

por identificar as áreas produtivas conforme a seleção em Lei, apontando o volume 

de óleo e gás natural estipulado e o obtido e detalhar a arquitetura financeira a partir 

da Lei da Cessão Onerosa e seus os reflexos na saúde financeira da Petrobras. 

Inicialmente mostrou-se o processo de capitalização da Petrobras a fim de viabilizar 

a Cessão Onerosa dos 5 bilhões de barris de óleo equivalente na área do pré-sal 

brasileiro. Os investimentos previstos foram apontados à época como condição 

necessária para a elevação das curvas de produção e manutenção da razão 

Reserva/Produção. Em seguida, apresentaram-se os estudos elaborados por 

empresas contratadas pela Petrobras e ANP para as áreas selecionadas visando a 

concretização da produção almejada. Como um primeiro resultado verificou-se que 

até dezembro de 2016, nenhum campo possuía um sistema de produção definitivo, 

ou seja, ainda se encontrava na fase de realização de testes. Também, observou-

se que a produção das áreas da Cessão Onerosa ora incipiente, aumentará tendo 

em vista um comparativo com campos já em produção. Ao final, dedicou-se a 

verificação dos reflexos financeiros trazidos pela Lei da Cessão Onerosa a 

Petrobras no período de 2010-2016. Observou-se que a Petrobras obteve prejuízo 

líquido nos anos 2014, 2015 e 2016 e na rubrica E&P, o prejuízo foi registrado no 

ano de 2015. Ou seja, apesar da Cessão Onerosa ter canalizado vultosos 

investimentos e ter registrado uma produção pequena, o prejuízo foi o resultado de 

outros fatores não considerados neste trabalho.  

Palavras-chave: Brasil, Petrobras, Cessão Onerosa, produção; finanças. 
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Discoveries of great national and international importance in the petroleum 

sector occurred in the Brazilian territory. The consortium operated by Petrobras 

discovered oil in the pre-salt layer in the Santos Basin in block BM-S-11 and from this 

discover, the Federal Government initiated a series of studies seeking to change the 

regulatory framework in the oil sector. 

In 2010, three laws were approved by the National Congress specific to the 

sector, which greatly affected the attraction of investments in later years: Law 12351, 

Law 12304, and Law 12276. 

Specifically, Law No. 12276 of June 30, 2010, authorized the Union to assign 

to Petrobras, on a no bidding basis, the right to conduct exploration activities for the 

production of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons in specified pre-salt areas, 

Subject to a maximum production of five billion barrels of oil equivalent. This law 

became known as the "Onerous Assignment Law." 

The agreement for the Onerous Assignment was celebrated on September 3, 

2010 and related six definitive areas (Florim, Franco, South of Guará, Iara 

Surroundings, South of Tupi, Northeast of Tupi) and a contingent (Peroba). 



The general objective of this work was to understand the Law of Assignment 

and the productive and financial consequences over the years 2010-2016 for 

Petrobras. The specific objectives of this work, in turn, were responsible for identifying 

the productive areas according to the selection in Law, indicating the volume of oil 

and natural gas stipulated and the obtained and detailing the financial architecture 

from the Law of Onerous Assignment and its Reflecting the financial health of 

Petrobras. Initially the Petrobras capitalization process was shown in order to enable 

the Onerous Assignment of 5 billion barrels of oil equivalent in the Brazilian pre-salt 

area. The projected investments were indicated at the time as a necessary condition 

for raising the production and maintenance curves of the Reserve / Production ratio. 

Next, the studies prepared by companies contracted by Petrobras and ANP for the 

selected areas were presented, with a view to achieving the desired output. As a first 

result, it was verified that until December 2016, no field had a definitive production 

system, that is, it was still in the test phase. In addition, it was observed that the 

production of the areas of the Onerous Assignment now incipient, will increase in view 

of a comparison with fields already in production. At the end, it was dedicated to the 

verification of the financial consequences brought by the Law of Assignment to 

Petrobras in the period of 2010-2016. It was observed that Petrobras obtained a net 

loss in 2014, 2015 and 2016 and in the E & P account, the loss was recorded in 2015. 

In other words, although the Onerous Assignment has channeled large investments 

and recorded a small production, the losses were result of other factors not 

considered in this study. 

Keywords:  Brazil, Petrobras, Onerous Assignment, production; finance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em 3 de outubro de 1953 foi sancionada a Lei nº 2004 que criou a Petrobras 

(Petróleo Brasileiro S.A.), sendo uma empresa de propriedade e controle nacional, 

com participação majoritária da União, encarregada de explorar, em caráter 

monopolista, diretamente ou por suas subsidiárias, todas as etapas da indústria 

petrolífera, com exceção da distribuição. De acordo com o “CAPÍTULO I – 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” vê-se alguns detalhes desta criação: 

Art. 1º, constitui monopólio da União os seguintes incisos: 

I   “A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos 

fluídos e gases raros, existentes no território nacional; 

II  A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III  O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 

derivados de petróleo produzidos no país, e bem assim o transporte, 

por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como 

de gases raros de qualquer origem”. 

Art. 2º, a União exerceria o monopólio estabelecido no Art. 1º: 

I  “Por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão de 

orientação e fiscalização; 

II  Por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. e das suas 

subsidiárias, constituídas na forma da presente lei, como órgãos de 

execução”. 

A Lei nº 2004 foi revogada pela Lei nº 9478 de 6 de agosto de 1997. Esta nova 

lei, conhecida como Lei do Petróleo, extinguiu o monopólio da Petrobras quanto à 

exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, e passou a permitir 

que, além da Petrobras, outras empresas uma vez constituídas sob as leis brasileiras 

e com sede e administração no Brasil passassem a atuar em todas as etapas da 

indústria petrolífera. A Lei nº 9478 também instituiu o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de 

Estado de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República, 

políticas nacionais e medidas específicas para o setor petrolífero. Também criou a 

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

integrante da Administração Federal Indireta e submetida ao regime autárquico 
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especial. É o órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e 

biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 

Descobertas de grande importância nacional e internacional no setor petrolífero 

ocorreram no território brasileiro. O consórcio operado pela Petrobras descobriu óleo 

na camada pré-sal na Bacia de Santos no bloco BM-S-11. A partir desta descoberta, 

o Governo Federal iniciou uma série de estudos buscando a mudança do marco 

regulatório no setor petrolífero. 

Em 2010, três leis foram aprovadas pelo Congresso Nacional específicas para 

o setor, que afetaram enormemente a atração de investimentos nos anos posteriores: 

Lei nº 12351, Lei nº 12304, e Lei nº 12276. 

Em 22 de dezembro de 2010 foi sancionada a Lei nº 12351, que dispõe sobre 

a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, e cria o Fundo Social - FS 

definindo sua estrutura e fontes de recursos, e altera significativamente a Lei nº 9478. 

De acordo com esta lei, no capítulo II inciso VI, o operador: “a Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras), será o responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas 

as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das 

instalações de exploração e produção”. E, no capítulo III, art. 4º, “a Petrobras será a 

operadora de todos os blocos contratados sob o regime de partilha de produção, 

sendo-lhe assegurada, a este título, participação mínima no consórcio previsto no art. 

20”. Esta lei concedeu novamente destaque a Petrobras na exploração e produção de 

óleo e gás natural, em especial nas áreas do pré-sal, pois deu o direito de preferência 

para atuar como operador e possuir participação mínima de 30% nos consórcios 

formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção. 

Contudo, o engessamento financeiro da Petrobras a partir de 2014, levou o Governo 

Federal a flexibilização da presença da empresa na área do pré-sal e estratégica 

conforme Lei nº 13365. 

A Lei nº 13365 de 29 de novembro de 2016, capítulo II inciso VI, passou ao 

operador a responsabilidade quanto a condução e execução, direta ou indireta, de 

todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e 

desativação das instalações de exploração e produção. No capítulo III, art. 4º, o 

CNPE, considerando o interesse nacional, oferecerá a Petrobras, a preferência para 

ser operador dos blocos a serem contratados sob o regime de partilha de produção, 

onde no parágrafo 1º, a Petrobras deverá manifestar-se sobre o direito de preferência 
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em cada um dos blocos ofertados, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da 

comunicação pelo CNPE, apresentando suas justificativas e, no parágrafo 2º, onde 

após a manifestação da Petrobras, o CNPE proporá à Presidência da República quais 

blocos deverão ser operados pela empresa, indicando sua participação mínima no 

consórcio previsto no art. 20, que não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento). 

A Lei nº 12304 de 2 de agosto de 2010, autorizou a criação da Empresa 

Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). 

De acordo com o art. 2º desta lei, a PPSA tem como objetivos a gestão dos contratos 

de partilha da produção para exploração e produção de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos e de comercialização de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos da União. A PPSA também representa a União nos 

procedimentos de individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos casos 

em que jazidas da área do pré-sal e de áreas estratégicas se estendam por áreas não 

concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha da produção. 

O Governo Federal no intuito de reacender o monopólio da Petrobras 

sancionou a Lei nº 12276. 

A Lei nº 12276, de 30 de junho de 2010, autorizou a União a ceder 

onerosamente a Petrobras, dispensada licitação, o direito de conduzir atividades de 

exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos em 

áreas do pré-sal especificadas, sujeitas a uma produção máxima de cinco bilhões de 

barris de óleo equivalente (boe). O valor inicial do contrato, nos termos do art. 3º da 

referida lei, e considerando os subsídios previstos nos laudos técnicos de avaliação 

de que trata o art. 3º, foi de R$ 74.807.616.407,00, cujo pagamento, deveria ser 

efetivado prioritariamente em títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados 

a valor de mercado (art. 1º, parágrafo 3º). 

Adicionalmente, de acordo com o art. 9º da Lei 12276, a União ficou autorizada 

a subscrever ações do capital social da Petrobras e a integralizá-las com títulos da 

dívida pública mobiliária federal. 

O contrato de Cessão Onerosa foi celebrado em 3 de setembro de 2010, e 

listou seis blocos (Florim, Franco, Sul de Guará, Entorno de Iara, Sul de Tupi, Nordeste 

de Tupi) e uma contingente (Peroba), bem como estabeleceu o valor inicial do barril 

de petróleo equivalente em US$ 8,51. Pelo direito de explorar e produzir petróleo e 

gás natural nessas áreas, a Petrobras pagou à União o valor estipulado em contrato. 
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A Petrobras reconquistou em 2010, o monopólio da exploração e produção de 

óleo e gás natural que havia perdido com a Lei nº 9478. Entretanto, esta conquista só 

foi possível mediante forte arquitetura financeira, que precisa ser entendida e 

questionada, uma vez que os resultados produtivos após sete anos ainda são pouco 

relevantes. 

O objetivo geral deste trabalho visa entender a Lei da Cessão Onerosa no que 

se refere ao volume produzido e aos aspectos financeiros ao longo dos anos (2010-

2016) para a Petrobras. Como objetivos específicos tem-se: a) identificar os blocos 

produtivos conforme seleção em Lei, apontando o volume de óleo e gás natural 

estipulado e o obtido; b) detalhar a arquitetura financeira a partir da Lei da Cessão 

Onerosa e os reflexos na saúde financeira da Petrobras.  

Além da introdução e conclusão, o trabalho será desenvolvido em quatro 

capítulos. 

No capítulo II apresentar-se-á noções sobre o processo de capitalização da 

Petrobras a fim de viabilizar a Cessão Onerosa dos 5 bilhões de barris de óleo 

equivalentes na área do pré-sal brasileiro previamente selecionada. 

No capítulo III será detalhada a Cessão Onerosa, mostrando como foram 

realizados os estudos prévios nas áreas selecionadas visando proporcionar a 

concretização da produção almejada. 

No capítulo IV serão analisadas as áreas do contrato no que se refere ao 

estágio exploratório e ao nível da produção. 

O capítulo V se dedicará a verificação dos reflexos financeiros trazidos pela Lei 

da Cessão Onerosa a Petrobras no período de 2010-2016.  
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2.  CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS 
 

2.1 ENTENDENDO A CAPITALIZAÇÃO 

 

Inicialmente, de acordo com a Lei nº 2004 de 3 de outubro de 1953 (Revogada 

pela Lei nº 9478 de 1997), a União ficou autorizada a constituir, na forma desta lei, 

uma sociedade por ações, que se denominaria “Petróleo Brasileiro S. A.” e usaria a 

sigla ou abreviatura de “Petrobrás”. A Sociedade teria inicialmente o capital de Cr$ 

4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), divididos em 20.000.000 (vinte 

milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor de Cr$ 200,00 (duzentos 

cruzeiros) cada uma. 

Para negociar ações em Bolsa de Valores, as empresas precisam abrir o 

capital. A legislação define como companhia aberta aquela que pode ter seus valores 

mobiliários negociados de forma pública, tais como ações e títulos de dívida, por 

exemplo. 

O primeiro procedimento para a empresa abrir o capital é entrar com um pedido 

de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o 

órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais brasileiro. Junto com esse 

pedido, as empresas podem solicitar à CVM autorização para realizar a venda de 

ações ao público, tecnicamente conhecida como oferta pública de ações. A primeira 

colocação pública de títulos da companhia é chamada de Oferta Pública Inicial ou 

Initial Public Offering (sigla em inglês – IPO). Quando a companhia já tem o capital 

aberto e já realizou a sua primeira oferta, as emissões são conhecidas como ofertas 

subsequentes ou, no termo em inglês, follow on (CVM, 2014). 

Além do pedido de registro de companhia aberta e de oferta pública na CVM, 

a empresa deve solicitar um pedido de listagem na Bolsa de Valores ou no Mercado 

de Balcão Organizado. Através deste pedido, será autorizada pela bolsa a utilizar o 

ambiente de negociação e o código pelo qual a ação será conhecida e pelo público 

em geral. 

As ofertas públicas, dado que envolvem a captação de poupança, são 

disciplinadas por lei e regulamentadas pela CVM. A intenção é permitir que todos os 

investidores participem da oferta em igualdade de condições e que possam tomar 

suas decisões de investimento de forma racional.  
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A legislação estabelece que nenhuma emissão pública de valores mobiliários 

poderá ser realizada sem prévio registro na CVM, apesar de lhe conceder a 

prerrogativa de dispensar o referido registro em determinados casos, como por 

exemplo, uma distribuição de lote único e indivisível de valores mobiliários e/ou a 

emissão de papéis de empresas de pequeno porte e microempresas (CVM, 2003). 

A Instrução CVM 400 disciplina as ofertas públicas de valores mobiliários nos 

mercados primários ou secundários. 

A distribuição realizada pela empresa pode ser primária (ações emitidas e em 

seguida vendidas aos investidores), secundária (ações que já estavam com 

investidores e serão vendidas a novos investidores) ou mista. 

A distribuição primária é caracterizada quando a empresa vende ativos 

financeiros novos, operação conhecida como “emissão de ações”, cujos recursos 

dessa venda são destinados ao caixa da empresa, constituindo num aumento de 

capital social. Neste caso, os recursos serão utilizados pela própria companhia para, 

por exemplo, ampliar seus negócios, criar novas unidades de negócio ou mudar seu 

perfil de endividamento.  

A distribuição secundária pode ser observada quando não envolvem a emissão 

de ativos financeiros, caracterizada apenas pela venda de ações já existentes. Neste 

caso, os recursos são destinados aos proprietários que estão vendendo as ações e 

não ao caixa da empresa. 

Dentre as motivações, a mais comum é o acesso aos recursos para financiar 

projetos de investimento, ou seja, a emissão de ações (aumento do capital próprio e 

admissão de novos sócios). É uma fonte de recursos que não possui, teoricamente, 

limitação. Enquanto a empresa tiver projetos viáveis e rentáveis, provavelmente os 

investidores terão interesse em financiá-los. 

 

2.2 CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS EM 2010 

 

Ao analisar os investimentos previstos à época, o conselho de administração 

da Petrobras aprovou o Plano de Negócios (PN) para o período de 2010 a 2014, com 

valores totais de US$ 224 bilhões, representando uma média de US$ 44,8 bilhões por 

ano. O plano previu que 95% dos investimentos ou US$ 212,3 bilhões seriam 

aplicados no Brasil e 5% representando US$ 11,7 bilhões no exterior, como pode ser 

visto na figura 1. 
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Figura 1 – Investimentos no Brasil e no exterior, 2010-2014 

 
Fonte: Petrobras, 2010a. 

 

A figura 2 apresenta a divisão dos investimentos por segmento1. O segmento 

de exploração e produção (E&P) recebeu conforme planejado US$ 118,8 bilhões ou 

56% do total. O segundo maior investimento concentrou-se na rubrica refino, 

transporte e comercialização (RTC) com US$ 73,6 bilhões. 

 
Figura 2 – Investimentos por segmento de negócio, 2010-2014 

 
Fonte: Petrobras, 2010a. 

 

                                           
1 E&P: Exploração e Produção; RTC: refino, transporte e comercialização; G&E: gás e energia. 
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O PN 2010-2014 manteve como meta de produção de petróleo 3,9 milhões de 

barris de óleo equivalente (boe) por dia em 2014 e projeção de 5,4 milhões de boe por 

dia em 2020. A figura 3 apresenta essas projeções. 

 
Figura 3 – Metas de produção de petróleo e gás natural, 2010-2020 

 
Fonte: Petrobras, 2010a. 

 

É importante ressaltar que os US$ 118,8 bilhões foram repartidos em US$ 

108,2 bilhões para o Brasil e US$ 10,6 bilhões para o exterior, representando um 

aumento de 14% em relação ao PN 2009-2013. Esses recursos garantiriam a 

descoberta e apropriação de reservas, maximização da recuperação de petróleo e 

gás nas concessões já em produção, além do desenvolvimento da produção do pré-

sal da Bacia de Santos e intensificação dos esforços exploratórios nas demais áreas 

do pré-sal e em áreas conhecidas como novas fronteiras, tanto no Brasil como no 

exterior (PETROBRAS, 2010a).  

O aumento da produção seria sustentado pelo desenvolvimento das áreas do 

pós-sal, através da instalação de grandes projetos nas áreas de atuação da empresa. 

Adicionalmente, contemplariam os investimentos nas áreas do pré-sal já concedidas, 

que possuem maior participação na curva de produção após 2014. Neste contexto, 

estava planejada a entrada em operação de aproximadamente três sistemas de 
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produção por ano, além da realização de três testes de longa duração (TLD) por ano 

nas áreas do pré-sal (PETROBRAS, 2010a).  

Na figura 4 pode-se verificar a divisão dos investimentos entre a área do pós e 

pré-sal brasileira. Do total de US$ 108,2 bilhões, US$ 30,9 bilhões (28,56%) foram 

destinados ao pré-sal e US$ 77,3 bilhões (71,44%) para o pós-sal. 

 
Figura 4 – Investimentos realizados – PN em E&P, 2010-2014 

 
Fonte: Petrobras, 2010a. 

 

   A tabela 1, a seguir, apresenta os US$ 212,3 bilhões aplicados no Brasil entre 

os diferentes segmentos de negócio. 

 
Tabela 1 – Investimentos aprovados pelo Plano de Negócios da Petrobras, 2010-2014 

Área de Negócio Investimentos 
Domésticos 2010 – 2014 

E&P 108,2 
Abastecimento 78,6 
Gás e Energia e Gás Química 17,6 
Distribuição 2,3 
Petrobras Bicombustível 2,3 
Áreas Corporativas 3,3 
Total (bilhões de dólares) 212,3 

Fonte: Petrobras, 2010a. 

 

Os investimentos foram apontados como condição necessária para a elevação 

das curvas de produção e manutenção de Reserva/Produção e, desta maneira, 
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precisava-se de um alto grau de desenvolvimento tecnológico, que seria obtido com 

os seguintes desembolsos conforme Petrobras e ANP, respectivamente: a) 

investimentos totais de US$ 224 bilhões aprovados pelo PN 2010-2014; e b) 

investimento previsto para a área do pré-sal de US$ 111,4 bilhões entre 2009 e 2020. 

 

2.3 EMISSÃO DE AÇÕES 

 

Em 29 de setembro de 2010 foram emitidos 2.293.907.960 em ações ordinárias 

(incluindo ações ordinárias na forma de American Depositary Share – ADS) ao preço 

de R$ 29,65 por ação e 1.788.515.136 de ações preferenciais (incluindo ações 

preferenciais na forma de ADS) ao preço de R$ 26,30 por ação, em uma oferta pública 

global, que consistiu de uma oferta registrada no Brasil e uma oferta internacional, 

mais especificamente nos Estados Unidos (PETROBRAS, 2010b). 

Em 1° de outubro de 2010 foram emitidas mais 75.198.838 ações ordinárias 

(incluindo ações ordinárias na forma de ADS) e 112.798.256 de ações preferenciais 

(incluindo ações preferenciais na forma de ADS), de acordo com o exercício da opção 

de sobre alocação do subscritor, que consiste em um lote suplementar de ações 

correspondente a até 20,0% da quantidade de ações inicialmente ofertada, nas 

mesmas condições e no mesmo preço. Parte das receitas líquidas da oferta global foi 

direcionada ao pagamento da compra inicial conforme o Contrato de Cessão. 

A União (acionista controladora da empresa) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Participações S.A. – BNDESPAR 

manifestaram interesse em subscrever ações na oferta prioritária, em conjunto, no 

valor de R$ 74.807.616.407,00, sem limite de Preço por Ação (PETROBRAS, 2010b). 

O preço de subscrição por ação ordinária foi de R$ 29,65 (“Preço por Ação 

Ordinária”) e o preço de subscrição por Ação Preferencial de R$ 26,30 (“Preço por 

Ação Preferencial”, em conjunto com o Preço por Ação Ordinária, “Preço por Ação”), 

os quais foram fixados após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva; e (ii) a conclusão 

do procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido no Brasil 

conjuntamente pelos Coordenadores Globais da Oferta, em conformidade com os 

artigos 23, § 1°, e 44 da Instrução CVM 400, e no exterior pelos Coordenadores 

Globais da Oferta Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”). Os parâmetros 

foram: (a) a cotação das ações ordinárias e das ações preferenciais de emissão da 

Companhia na Bolsa de Mercadorias & Futuros da Bovespa (BM&FBOVESPA), (b) a 
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cotação das ADS na New York Stock Exchange (NYSE); e (c) as indicações de 

interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e preço), coletadas junto 

aos Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. O Preço por 

Ação foi calculado inicialmente em dólares norte-americanos e convertido na moeda 

Real com base na taxa de câmbio (PTAX-800) disponibilizada pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN) através do SISBACEN, na data da celebração do Contrato de 

Distribuição Local (PETROBRAS, 2010b). 

 

2.3.1 Ações ordinárias e preferenciais 
 

De acordo com Kerr (2011), “ações são títulos que representam a menor fração 

em que se subdivide o capital social de uma empresa organizada sob a forma de 

sociedade anônima, representando um investimento permanente na empresa”. 

A análise das ações da Petrobras é importante para saber como o capital social 

da empresa foi-se alterando entre 2007 e 2016, antes e depois do contrato de Cessão 

Onerosa com a União. 

As ações ordinárias são ações comuns e seus possuidores têm todos os 

direitos e obrigações de legítimos proprietários da empresa. As ações preferenciais, 

por sua vez, são aquelas em que os seus possuidores têm restrição de direitos em 

relação aos acionistas comuns (possuidores de ações ordinárias), não podendo votar 

nas assembleias de acionistas. Para compensar essa limitação, os acionistas 

preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos e, em caso de liquidação, 

também no recebimento do reembolso de capital. 

O código de negociação de uma ação é composto da seguinte maneira: 

XXXXY, sendo XXXX quatro letras maiúsculas que representam o nome do emissor 

(no caso da Petrobras, PETR) e Y sendo um número que representa o tipo da ação, 

três (3) para ordinária e quatro (4) para preferencial (BM&FBOVESPA, 2017). 

As figuras 5 e 6, respectivamente, apresentam o histórico de cotação das ações 

ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) da Petrobras no período de 02/01/2007 

a 29/12/2016. 

 



26 

 

Figura 5 – Histórico de cotação PETR3, 2007-2016 

 
Fonte: Thomson Reuters, 2017. 

 

 
Figura 6 – Histórico de cotação PETR4, 2007-2016 

 
Fonte: Thomson Reuters, 2017. 

 

Pode-se notar pelas figuras 5-6 e, adicionalmente na figura 7, sendo a última o 

histórico da cotação do Petróleo Brent (US$/bbl), que a Cessão Onerosa não produziu 
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uma mudança significativa no valor das ações da Petrobras e as oscilações de preços 

foram o resultado da cotação do petróleo e do lucro líquido empresa, que será 

analisado em detalhe no capítulo referente aos aspectos financeiros. 

 
Figura 7 – Cotação do Petróleo Brent, 2007-2016 

 
Fonte: EIA. 2017. 

 

As tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mostram o número de ações ordinárias, preferenciais 

e o capital social da Petrobras no período de 2007 a 2016, assim como sua 

porcentagem no período de 2007 a 2016. 
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Tabela 2 – Número de ações ordinárias da Petrobras, 2007-2016 

Ações 
ordinárias 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

União 
Federal 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.738.835.217 3.991.413.128 2.818.751.784 2.826.516.456 1.413.258.228 

BNDES/ 
BNDESPar 11.700.392 11.700.392 11.700.392 11.700.392 11.700.392 173.400.392 173.400.392 98.457.000 94.492.328 47.246.164 

BNDES 734.202.699 734.202.699 734.202.699 734.202.699 734.202.699 442.001.218 218.845.426 0 0 0 

Fundo de 
Participação 
Social - FPS 

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 

Fundo 
Soberano - 
FFIE 

0 0 0 0 0 344.055.327 344.055.327 0 0 0 

ADR Nível 3 1.393.707.572 1.560.594.982 1.589.693.730 1.473.972.224 1.535.209.896 1.596.548.816 1.521.989.590 1.306.053.702 1.350.276.582 695.675.776 

FMP - FGTS 
Petrobras 198.989.527 137.697.678 144.695.769 151.822.179 163.501.398 173.760.453 183.772.748 177.777.693 186.749.197 102.326.421 

Estrangeiros 
(Res. nº 2689 
C.M.N) 

826.345.776 687.477.800 581.169.853 601.105.895 498.356.684 420.432.235 405.837.965 236.178.610 184.803.530 80.989.971 

Outros 531.037.365 564.309.780 634.520.888 723.179.942 753.012.262 547.420.484 597.139.566 436.128.555 430.509.251 197.177.112 

TOTAL 7.442.454.142 7.442.454.142 7.442.454.142 7.442.454.142 7.442.454.142 7.442.454.142 7.442.454.142 5.073.347.344 5.073.347.344 2.536.673.672 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2017b. 
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Tabela 3 – Porcentagem das ações ordinárias da Petrobras, 2007-2016 

Ações ordinárias 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

União Federal 50,26% 50,26% 50,26% 50,26% 50,26% 50,24% 53,63% 55,56% 55,71% 55,71% 

BNDES/BNDESPar 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 2,33% 2,33% 1,94% 1,86% 1,86% 

BNDES 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 5,94% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundo de 
Participação 
Social - FPS 

0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundo Soberano - 
FFIE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,62% 4,62% 0,00% 0,00% 0,00% 

ADR Nível 3 18,73% 20,97% 21,36% 19,80% 20,63% 21,45% 20,45% 25,74% 26,62% 27,42% 

FMP - FGTS 
Petrobras 2,67% 1,85% 1,94% 2,04% 2,20% 2,33% 2,47% 3,50% 3,68% 4,03% 

Estrangeiros (Res. 
nº 2689 C.M.N) 11,10% 9,24% 7,81% 8,08% 6,70% 5,65% 5,45% 4,66% 3,64% 3,19% 

Outros 7,14% 7,58% 8,53% 9,72% 10,12% 7,36% 8,02% 8,60% 8,49% 7,77% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2017b. 
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Tabela 4 – Número de ações preferenciais da Petrobras, 2007-2016 

Ações 
Preferenciais 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

União 
Federal 0 0 0 0 0 0 66.019.291 0 0 0 

BNDES/ 
BNDESPar 1.327.972.966 1.341.348.766 1.341.348.766 1.341.348.766 1.341.348.766 1.341.348.766 1.341.348.766 574.047.334 574.047.334 287.023.667 

BNDES 161.596.958 161.596.958 161.596.958 161.596.958 161.596.958 0 0 0 0 0 

Fundo de 
Participação 
Social - FPS 

0 0 0 0 2.433.460 2.433.460 2.433.460 0 0 0 

Fundo 
Soberano - 
FFIE 

0 0 0 0 0 161.596.958 161.596.958 0 0 0 

Estrangeiros 
(Res. nº 2689 
C.M.N) 

1.392.583.671 1.372.480.908 979.488.630 1.081.708.748 918.017.703 802.385.635 785.119.479 559.589.174 504.573.339 260.984.824 

ADR Nível 3 
e Regra 144-
A 

1.085.086.200 1.070.707.750 1.391.859.042 1.473.262.926 1.558.266.596 1.596.850.138 1.477.085.956 1.302.320.170 1.235.631.388 675.831.674 

Outros 1.634.802.993 1.655.908.406 1.727.749.392 1.544.125.390 1.620.379.305 1.697.427.831 1.768.438.878 1.264.772.718 1.386.477.335 626.524.533 

TOTAL 5.602.042.788 5.602.042.788 5.602.042.788 5.602.042.788 5.602.042.788 5.602.042.788 5.602.042.788 3.700.729.396 3.700.729.396 1.850.364.698 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2017b. 
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Tabela 5 – Porcentagem das ações preferenciais da Petrobras, 2007-2016 

Ações 
Preferenciais  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

União Federal  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 

BNDES/BNDESPar  
23,71% 23,94% 23,94% 23,94% 23,94% 23,94% 23,94% 15,51% 15,51% 15,51% 

BNDES  
2,88% 2,88% 2,88% 2,88% 2,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundo de 
Participação 
Social – FPS  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundo Soberano – 
FFIE  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,88% 2,88% 0,00% 0,00% 0,00% 

ADR Nível 3 e 
Regra 144-A  

19,37% 19,11% 24,85% 26,30% 27,82% 28,50% 26,37% 35,19% 33,39% 36,52% 

Estrangeiros (Res. 
Nº 2689 C.M.N)  

24,86% 24,50% 17,48% 19,31% 16,39% 14,32% 14,01% 15,12% 13,63% 14,10% 

Outros  
29,18% 29,56% 30,84% 27,56% 28,92% 30,30% 31,57% 34,18% 37,46% 33,86% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2017b. 
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Tabela 6 – Capital Social da Petrobras, 2007-2016 

Capital Social  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

União Federal  3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.738.835.217 4.057.432.419 2.818.751.784 2.826.516.456 1.413.258.228 

BNDES/ 
BNDESPar  1.339.673.358 1.353.049.158 1.353.049.158 1.353.049.158 1.353.049.158 1.514.749.158 1.514.749.158 672.504.334 668.539.662 334.269.831 

BNDES  895.799.657 895.799.657 895.799.657 895.799.657 895.799.657 442.001.218 218.845.426 0 0 0 

Fundo de 
Participação 
Social - FPS  

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.433.460 8.433.460 8.433.460 0 0 0 

Fundo 
Soberano - FFIE  0 0 0 0 0 505.652.285 505.652.285 0 0 0 

ADR (Ações 
ON)  1.393.707.572 1.560.594.982 1.589.693.730 1.473.972.224 1.535.209.896 1.596.548.816 1.521.989.590 1.306.053.702 1.350.276.582 695.675.776 

ADR (Ações 
PN)  1.085.086.200 1.372.480.908 1.391.859.042 1.473.262.926 1.558.266.596 1.596.850.138 1.477.085.956 1.302.320.170 1.235.631.388 675.831.674 

FMP - FGTS 
Petrobras  198.989.527 137.697.678 144.695.769 151.822.179 163.501.398 173.760.453 183.772.748 177.777.693 186.749.197 102.326.421 

Estrangeiros 
(Res. nº 2689 
C.M.N)  

2.218.929.447 1.758.185.550 1.560.658.483 1.682.814.643 1.416.374.387 1.222.817.870 1.190.957.444 795.767.784 689.376.869 341.974.795 

Outros  2.165.840.358 2.220.218.186 2.362.270.280 2.267.305.332 2.373.391.567 2.244.848.315 2.365.578.444 1.700.901.273 1.816.986.586 823.701.645 

TOTAL 13.044.496.930 13.044.496.930 13.044.496.930 13.044.496.930 13.044.496.930 13.044.496.930 13.044.496.930 8.774.076.740 8.774.076.740 4.387.038.370 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2017b. 
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Tabela 7 – Porcentagem do Capital Social da Petrobras, 2007-2016 

Capital Social 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

União Federal 28,67% 28,67% 28,67% 28,67% 28,67% 28,66% 31,10% 32,13% 32,21% 32,21% 

BNDES/BNDESPar 10,27% 10,37% 10,37% 10,37% 10,37% 11,61% 11,61% 7,66% 7,62% 7,62% 

BNDES 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 3,39% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundo de 
Participação 
Social - FPS 

0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundo Soberano - 
FFIE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88% 3,88% 0,00% 0,00% 0,00% 

ADR (Ações ON) 10,68% 11,96% 12,19% 11,30% 11,77% 12,24% 11,67% 14,89% 15,39% 15,86% 

ADR (Ações PN) 8,32% 10,52% 10,67% 11,29% 11,95% 12,24% 11,32% 14,84% 14,08% 15,41% 

FMP - FGTS 
Petrobras 1,53% 1,06% 1,11% 1,16% 1,25% 1,33% 1,41% 2,03% 2,13% 2,33% 

Estrangeiros (Res. 
nº 2689 C.M.N) 17,01% 13,48% 11,96% 12,90% 10,86% 9,37% 9,13% 9,07% 7,86% 7,80% 

Outros 16,60% 17,02% 18,11% 17,38% 18,19% 17,21% 18,13% 19,39% 20,71% 18,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2017b
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A assembleia do dia 24/03/2008 deliberou e aprovou um novo desdobramento 

de ações da empresa na proporção de 100%. Isto significou uma distribuição gratuita 

de 1 (uma) nova ação para cada ação possuída da classe, considerando a posição 

acionária de 25/04/2008. Assim, em 28/04/2008 as cotações unitárias das ações 

foram divididas por dois e multiplicadas por dois simultaneamente, não havendo, 

portanto, nenhuma perda financeira para os acionistas.  

O objetivo deste desdobramento foi facilitar a compra de ações da Petrobras 

pelo pequeno e médio investidor e consequentemente ampliar a base de acionistas, 

tanto ordinários como preferenciais (PETROBRAS, 2017a). 

Com a Cessão Onerosa, a União passou de 2.818.751.784 ações ordinárias 

em 2009 para 3.991.413.128 em 2010, com acréscimo de 1.172.661.344 e de 

nenhuma ação preferencial em 2009 para 66.019.291 em 2010. 

O BNDESPAR passou de 98.457.000 ações ordinárias em 2009 para 

173.400.392 em 2010, um aumento de 74.943.392 e de 574.047.334 ações 

preferenciais em 2009 para 1.341.348.766 em 2010, ou seja, um acréscimo de 

767.301.432. 

O Capital Social registrou um acréscimo de 4.270.420.190 ações, sendo 

8.774.076.740 em 2009 para 13.044.496.930 ações em 2010. 

Em 2016, é possível verificar que a União detém 50% as ações ordinárias em 

detrimento de zero por cento de ações preferenciais. Em segundo lugar encontram-

se as ADRs nível 3 e por fim os estrangeiros. 

Com relação ao Capital Social observa-se que a União possui 29% em 2016, 

percentual inferior ao de 2009, quando registrou 34%. Em segundo lugar estão os 

estrangeiros com 17%.  

O capítulo 3 mostrará mais detalhadamente o Contrato de Cessão Onerosa da 

Lei nº 12276, como por exemplo: a) áreas cobertas pelo Contrato de Cessão Onerosa, 

b) o volume (em barris de óleo equivalente) que poderá ser extraído da área, c) preço 

a ser pago pela Cessão Onerosa e d) programa exploratório.  
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3. CESSÃO ONEROSA 
 

Em 3 de setembro de 2010, a Petrobras fechou um contrato com o governo 

federal brasileiro visando a cessão do direito de conduzir as atividades de exploração 

de produção (E&P) de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos em áreas 

do pré-sal especificadas, sujeitas a uma produção máxima de cinco bilhões de barris 

de óleo equivalente (boe). 

Embora o Contrato de Cessão Onerosa conceda certos direitos semelhantes 

àqueles de um contrato de concessão tradicional, o Contrato de Cessão Onerosa da 

Lei nº 12276 é um regime específico para exploração e produção como será visto 

oportunamente. 

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

prorrogação por, no máximo, 5 anos. Após a produção do volume de barris de óleo 

equivalente previsto em contrato, a Petrobras fica proibida de produzir, qualquer 

volume adicional de petróleo, gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos nas 

áreas cedidas. 

O Contrato de Cessão Onerosa cobre seis blocos, a saber: Florim, Franco, Sul 

de Guará, Entorno de Iara, Sul de Tupi, Nordeste de Tupi, além de um bloco apontado 

como contingente, Peroba. Todos estão localizados na área do pré-sal na Bacia de 

Santos e possuem características geológicas semelhantes às de outros locais nas 

áreas do pré-sal. 

A ANP possui a autoridade reguladora e os direitos de inspeção sobre as 

atividades nas áreas definidas no contrato entre outras. Contudo, as atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção serão realizadas por conta e risco da 

Petrobras. 

A negociação da Cessão Onerosa envolveu questões significativas, incluindo 

negociações em relação a área, volume de produção e preço como seguem: 

1. Áreas cobertas pela Cessão Onerosa, ou seja, os blocos exploratórios; 

2. Volume com base em barris de óleo equivalente que será extraído 

destas áreas; 

3. Preços a serem pagos pela Cessão Onerosa pelos 5 bilhões de boe; 

4. Os termos de uma revisão posterior quanto ao valor do contrato e 

volume de boe; 
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5. Os termos que determinarão a realocação dos volumes entre os blocos 

exploratórios cedidos à empresa. 

Com o intuito de avaliar o valor das áreas a serem cedidas, a ANP e a Petrobras 

contrataram entidades certificadoras independentes Gaffney,Cline and Associates e 

a DeGolyer and MacNaughton, respectivamente. Ambas empresas especializadas 

fizeram estimativas dos recursos contingentes e, em alguns casos, dos recursos 

prospectivos nessas áreas e utilizaram a metodologia do fluxo de caixa descontado 

para calcular o valor presente do barril de óleo equivalente.  

Com o intuito de atualizar a Resolução nº 17/2010 e o Regulamento Técnico 

ANP nº 2 de 10 de junho de 2010, a Resolução da ANP nº 47 de 03/09/2014 publicada 

no Diário Oficial da União (DOU) de 05/09/2014, classifica recursos contingentes e 

recursos prospectivos de forma atualizada como segue: 

Art. 2º, consideram-se as seguintes definições: 

IX  “ Recursos Contingentes: Quantidade de Petróleo ou Gás Natural 

potencialmente recuperável, de Reservatórios descobertos, por meio 

de projetos de Desenvolvimento, mas cuja Produção, na data de 

referência do Boletim Anual de Recursos e Reservas (BAR), não é 

comercialmente viável devido a uma ou mais contingências; 

XII   Recursos Prospectivos: Quantidade de Petróleo ou Gás Natural que, 

em uma determinada data, é potencialmente recuperável a partir de 

Acumulações não descobertas, porém passíveis de ser objeto de 

futuros projetos de Desenvolvimento. Possuem tanto a possibilidade 

associada à Descoberta, quanto ao Desenvolvimento e são 

subdivididos de acordo com o nível de certeza associado à 

possibilidade de serem produzidos. ” 

A seguir, as avaliações das empresas contratadas pela Petrobras e ANP, 

respectivamente. 

 

3.1 AVALIAÇÃO DAS ÁREAS POR DEGOLYER AND MACNAUGHTON 

 

De acordo com DeGolyer and MacNaughton (2010a) as estimativas dos 

recursos contingentes foram preparadas através do uso de métodos geológicos e de 

engenharia padrões aceitos pela indústria petrolífera. O método ou a combinação de 

métodos utilizados na análise de cada reserva foram enriquecidos pela experiência 
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obtida com reservas similares, estágio de desenvolvimento, qualidade e integridade 

dos dados básicos e histórico da produção. 

DeGolyer and MacNaughton (2010a) utilizaram o método volumétrico, mapas 

de isópacas2, interpretações petrofísicas, geofísicas, geológicas e a analogia aos 

poços ou reservas similares. 

O método volumétrico foi utilizado para estimar o volume de óleo antes da 

produção no local (Original Oil In Place, sigla em inglês – OOIP) ou de gás antes da 

produção no local (Original Gas In Place, sigla em inglês – OGIP). Para delinear cada 

reserva, mapas estruturais foram preparados e mapas de isópacas foram construídos 

para estimar o volume da reserva. Estimativas da recuperação final foram obtidas 

através da aplicação de fatores de recuperação aos OOIP e OGIP. 

Em certos casos, quando os métodos anteriormente citados (OOIP; OGIP) não 

puderam ser utilizados, os recursos contingentes foram estimados por analogia aos 

poços ou as reservas similares, dos quais dados mais completos encontravam-se 

disponíveis. 

Interpretações petrofísicas, geofísicas e geológicas foram feitas ao se estimar 

o volume líquido da rocha utilizado para estimar o volume do lugar.  

Os OOIP e OGIP foram estimados utilizando as propriedades da rocha e do 

fluido de cada uma das acumulações combinadas com a interpretação geológica da 

distribuição líquida da rocha. 

As pressões e temperaturas iniciais para as reservas foram baseadas em 

dados da pressão do alambre, dos testes de formação (em inglês drillstem test são 

procedimentos utilizados para determinar a capacidade produtiva, pressão, 

permeabilidade e/ou extensão de um reservatório. SCHLUMBERGER (2017a)) e 

tendências que podem ser desenvolvidas a partir destas informações para serem 

aplicadas aos campos onde este tipo de dados não estão disponíveis. 

Todas as quantidades de óleo, condensado e gás estimadas nestas áreas 

foram classificadas como recursos contingentes, devido à incerteza quanto à 

viabilidade econômica.  

O status econômico dos recursos contingentes pode ser “Marginal” e “Sub-

Marginal”. Estas classificações são apropriadas por causa das incertezas quanto ao 

                                           
2  Mapas de isópacas, de acordo com a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 

Paleobiológicos (SIGEP), são linhas que representam em mapa a mesma espessura real de um corpo 
geológico. 
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comprometimento para o desenvolvimento, os custos de desenvolvimento, contratos 

de venda de gás, a existência de infraestrutura de produção e a escolha do tempo. 

As áreas de recursos contingentes como Iara e Franco, localizadas na Bacia 

de Santos foram avaliadas para este relatório como seguem. 

 

3.1.1 Área de Iara 
 

A área de Iara está localizada offshore do Brasil, aproximadamente 230 

quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. A área está dentro do bloco offshore 

BM-S-11 e a lâmina d’água é de aproximadamente 2.230 metros. 

A área foi descoberta em 2008 no poço 1-RJS-656, pelo consórcio formado 

pela Petrobras, que é a operadora (65%), BG Group (25%) e Galp Energia (10%), 

para a exploração do bloco BM-S-11 (PETROBRAS, 2008a). Os testes de formação 

confirmaram que os sedimentos de carbonato da “Era de Cretaceous” eram depósitos 

de petróleo. 

Constatou-se que as reservas produtivas descobertas no poço 1-RJS-656 se 

estendem além dos perímetros do bloco BM-S-11. 

As quantidades de recursos contingentes foram estimadas somente para as 

áreas fora dos limites do bloco BM-S-11 (chamado de área fora do bloco de Iara). 

Essas quantidades foram classificadas como estimativas medianas (2C) e altas (3C). 

Para a área de Iara, o plano de desenvolvimento exigiu o arrendamento de 

embarcações de produção flutuante, de produção, de armazenamento e de 

descarregamento (floating production storage and offloading (FPSO)) e os 

equipamentos submarinos relacionados. 

O plano de desenvolvimento para uma estimativa mediana (2C) para a área 

fora do bloco Iara considerou o uso de uma FPSO com capacidade de processamento 

30 mil barris de óleo por dia (30*10³BOPD). O plano de desenvolvimento para as 

estimativas altas (3C) para a área fora do bloco de Iara considerou quatro FPSOs (três 

com capacidade de processamento 100*10³BOPD e uma capacidade de 

70*10³BOPD). 

 

3.1.2 Área de Franco 
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A área de Franco está localizada offshore do Brasil aproximadamente 45 

quilômetros ao norte de Iara e com lâmina d’água próxima de 1.900 metros. 

O poço descoberto, número 2-ANP-1, foi perfurado em maio de 2010 pela ANP. 

A área offshore associada ao poço é controlada pela ANP. Ou seja, ainda estava sob 

a guarda da União para futura licitação (ANP, 2010). 

Os testes de formação confirmaram que os sedimentos de carbonatos são da 

“Era Cretaceous” e contém petróleo. 

O plano de desenvolvimento para estimativas de baixa produção (1C) para 

Franco considerou uma FPSO com capacidade de processamento de 125*10³ BOPD. 

Os planos para estimativas de média (2C) e alta (3C) produção consideraram, 

respectivamente, três e sete FPSOs, cada um com capacidade de processamento de 

150*10³ BOPD. 

Os recursos contingentes brutos estimados a partir de 1º de julho de 2010, 

avaliados no relatório estão resumidos conforme a figura 8, expressos em milhares de 

barris (10³bbl) para o óleo condensado e milhões de pés cúbicos (106ft³) para o gás 

natural. 

 
Figura 8 – Resumo dos recursos contingentes brutos elaborado por DeGolyer and MacNaughton 

 
Fonte: DeGolyer and MacNaughton, 2010a. 

 

DeGolyer and MacNaughton (2010a) consideraram as seguintes premissas nos 

cálculos dos valores das áreas cedidas:  

a) Taxa de desconto de 10%; 

b) Preços do petróleo tipo Brent e do gás natural em 2010 iguais a US$ 

79,23/boe e US$ 4,27/mil pés cúbicos, respectivamente. 
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3.2 AVALIAÇÃO DAS ÁREAS FEITA POR GAFFNEY, CLINE AND ASSOCIATES 

 

Na avaliação feita pela Gaffney, Cline and Associates (2010) foi examinada a 

interpretação técnica da ANP quanto às descobertas e prospectos da área do 

contrato, incluindo os dados sísmicos bidimensional (2D) e tridimensional (3D), o 

mapeamento estrutural e a estimativa do volume total da rocha. 

Os dados disponíveis sobre o poço, incluindo perfil do poço e dados de 

testemunho forneceram informações sobre o tipo e as propriedades do reservatório, 

como espessura efetiva do reservatório, porosidade, permeabilidade e valores de 

saturação do óleo. Os dados de teste e produção do poço forneceram informações 

sobre o tipo do fluído do reservatório, contatos do fluído (gás-óleo, óleo-água e/ou 

gás-água) e propriedades de pressão, volume e temperatura (PVT), incluindo pressão 

e índices de fluxo. A combinação desses dados coletivos forneceu o embasamento 

da estimativa probabilística volumétrica do óleo in situ e dos volumes recuperáveis 

prováveis. 

Para o cálculo da estimativa probabilística do OOIP foi requerida a definição de 

uma faixa de valores de entrada que incluíram: 

1) Volume Total da Rocha; 

2) Propriedades do Reservatório – razão líquida/bruta, porosidade e 

propriedades de saturação do óleo determinadas primariamente a partir 

do perfil do poço e dos dados de testemunho; 

3) Fator de Volume de Formação. 

A tabela 8 apresenta as estimativas feitas por Gaffney, Cline and Associates 

(2010) do petróleo in situ. 
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Tabela 8 – Estimativas de qualidade de petróleo in situ elaborado por Gaffney, Cline and Associates, 
2010 

Nome Estimativa baixa 
(Bbbl) 

Melhor estimativa 
(Bbbl) 

Estimativa alta 
(Bbbl) 

Sul de Tupi 0,08 0,18 0,32 
Entorno de Iara 2,3 4,12 6,7 
Franco 14,64 21,31 29,29 
Nordeste de Tupi 0,63 1,47 2,71 
Peroba 0,81 1,85 3,37 
Sul de Guará 0,1 0,24 0,4 
Florim 0,2 0,37 0,7 
Total 18,76 29,54 43,49 

Fonte: Gaffney, Cline and Associates, 2010. 

 

Gaffney, Cline and Associates (2010) adotaram os seguintes parâmetros:  

(a) Preço do petróleo fundamentado na curva de preço futuro do petróleo 

tipo Brent da Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque (New York Mercantile 

Exchange – NYMEX), ajustada para a qualidade esperada de óleo 

(preço médio do petróleo tipo Brent de US$ 81,04/boe em 2011 com 

elevação para US$ 92,58/boe em 2018); 

(b) Inflação de 2% posteior a 2018; 

(c) Imposto de renda (IR) baseado em uma depreciação linear de 20 anos 

para os FPSOs e de 8 a 10 anos para outros ativos. 

 

3.3 DETALHES DAS ÁREAS DO CONTRATO 

 

O Contrato de Cessão Onerosa estabelece os valores e volumes iniciais para 

cada área, como mostra a tabela 9. 
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Tabela 9 – Áreas do Contrato de Cessão Onerosa da Petrobras, 2010 

Área do Contrato Volume 
(Milhões de boe) 

Valor do Barril 
(US$/boe) 

Valor Inicial da Cessão 
Onerosa (US$) 

BLOCO 1 
Florim 467 9,0094 4.207.389.800 

BLOCO 2 
Franco 3.058 9,0400 27.644.320.000 

BLOCO 3 
Sul de Guará 319 7,9427 2.533.721.300 

BLOCO 4 
Entorno de Iara 600 5,8157 3.489.420.000 

BLOCO 5 
Sul de Tupi 128 7,8531 1.005.196.800 

BLOCO 6 
Nordeste de Tupi 428 8,5357 3.653.279.600 

BLOCO 7 
Peroba - - - 

Valor Inicial do Contrato em dólares-americanos (US$) 42.533.327.500 

Taxa de câmbio 1,7588 

Valor Inicial do Contrato em Reais (R$) 74.807.616.407 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 

 

A figura 9 apresenta no mapa, as áreas da Cessão Onerosa a Petrobras. 

 
Figura 9 – Mapa dos blocos da Cessão Onerosa, 2010 

 
Fonte: Gabrielli e Barbassa, 2010. 
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A área do bloco de Franco é equivalente a 1.255 km², Entorno de Iara 

corresponde a 611 km², Florim 292 km², Nordeste de Tupi 291 km², Sul de Guará 144 

km², Sul de Tupi 203 km² e Peroba 1069 km². Encontra-se no Anexo 1 a descrição 

das áreas do contrato mais detalhadamente. 

 

3.3.1 Fases de Exploração e Desenvolvimentos da Produção da Cessão Onerosa 
 

De acordo com o Contrato de Cessão Onerosa existem duas fases: 

1) Fase de exploração;  

2) Fase de desenvolvimento da produção.  

A fase de exploração compreende a avaliação com a finalidade de determinar 

a comercialidade de quaisquer descobertas de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluídos. A fase de exploração se inicia na data de celebração do 

Contrato de Cessão Onerosa e termina mediante declaração de comercialidade de 

cada reservatório descoberto em cada área coberta pelo respectivo contrato.  

A Petrobras possuiu quatro anos, extensíveis por um período adicional de dois 

anos, para estar em conformidade com o programa obrigatório de trabalho e outras 

atividades aprovadas pela ANP, conforme estabelecido no Contrato de Cessão 

Onerosa. Caso seja descoberto petróleo e seja decidido avaliar tal descoberta, será 

necessário emitir uma notificação de descoberta à ANP. Mediante a conclusão do 

programa de trabalho obrigatório de cada bloco, será possível notificar a ANP por 

escrito do encerramento da fase de exploração e da emissão da declaração de 

comercialidade ou da declaração de que a descoberta não justifica investimentos no 

desenvolvimento da produção. 

Durante a fase de exploração, a Petrobras executará as atividades do 

Programa de Exploração Obrigatório (PEO). Podem ser realizadas outras atividades 

fora do escopo do programa de exploração obrigatório, como por exemplo: Testes de 

longa duração (TLD) ao Sul de Guará, contanto que tais atividades sejam aprovadas 

previamente pela ANP. A tabela 10 mostra o Programa Exploratório Obrigatório para 

cada área da Cessão Onerosa. 
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Tabela 10 – Programa Exploratório Obrigatório das áreas da Cessão Onerosa 

Programa de Exploração Obrigatório 
Áreas Atividade 

Florim Perfuração de 1 poço + sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integralidade do Bloco. 

Franco Perfuração de 2 poços + TLD + sísmica 3D com migração em 
profundidade (PSDM) da integralidade do Bloco. 

Entorno de Iara 
Perfuração de 1 poço firme + 1 poço contingente + TLD 
(contingente) + sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integralidade do Bloco. 

Nordeste de Tupi Perfuração de 1 poço + TLD (contingente) + sísmica 3D com 
migração em profundidade (PSDM) da integralidade do Bloco. 

Sul de Tupi Perfuração de 1 poço + sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integralidade do Bloco. 

Sul de Guará Perfuração de 1 poço + sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integralidade do Bloco. 

Peroba 
Perfuração de 1 poço firme + 1 poço contingente + TLD 
(contingente) + sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integralidade do Bloco. 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 

 

A ANP irá aplicar multas por eventuais atrasos na realização do programa de 

exploração obrigatório. As multas serão de dois tipos: 

(a) Caso o atraso seja menor do que 24 meses, a multa será 

correspondente ao valor de tais atividades não realizadas, proporcional 

ao número de dias ainda pendentes; 

(b) Caso o atraso seja maior do que 24 meses, neste caso a multa será 

igual a duas vezes o valor das atividades do programa de exploração 

obrigatório para o bloco respectivo. 

Na declaração de comercialidade, a ANP notifica por meio da Resolução ANP 

nº 30/2014 de 19/05/2014, o Regulamento Técnico do Plano de Avaliação de 

Descoberta (PAD) de Petróleo e/ou Gás Natural a ser seguido pelos concessionários. 

Segundo este regulamento, uma vez concluído o PAD, o concessionário deverá enviar 

à ANP, um Relatório Final de Avaliação de Descoberta (RFAD), apresentando todas 

as atividades desenvolvidas neste período, bem como os seus resultados e 

conclusões. Após a apresentação do RFAD, o concessionário poderá declarar 

comercialidade de toda ou parte da área avaliada ou devolvê-la à ANP.  

Uma vez declarada a comercialidade, o concessionário deverá seguir o 

Regulamento Técnico do Plano de Desenvolvimento para os Campos de Petróleo e 

Gás Natural, definido pela Resolução ANP nº 17/2015, de 18/03/2015.  
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Uma área é declarada comercial quando, a critério do concessionário, contém 

petróleo ou gás natural em condições que, a preços de mercado, tornem possível o 

retorno dos investimentos durante a fase de produção. A tabela 11 apresenta as 

Declarações de Comercialidade realizadas nas áreas da Cessão Onerosa. 

 
Tabela 11 – Declarações de comercialidade da nas áreas da Cessão Onerosa, 2013-2014 

Área Campo Bacia Data 
IARA_ENT ATAPU Santos 29/12/2014 
IARA_ENT SUL DE SURURU Santos 29/12/2014 
IARA_ENT NORTE DE SURURU Santos 29/12/2014 
IARA_ENT SUL DE BERBIGÃO Santos 29/12/2014 
IARA_ENT NORTE DE BERBIGÃO Santos 29/12/2014 
GUARA_SUL SUL DE SAPINHOÁ Santos 03/09/2014 
FLORIM ITAPU Santos 03/09/2014 
TUPI_NE SÉPIA Santos 03/09/2014 
FRANCO BÚZIOS Santos 19/12/2013 
TUPI_SUL SUL DE LULA Santos 19/12/2013 

Fonte: ANP, 2017b. 

 

Ao realizar uma análise da tabela 11, pode-se notar que as declarações de 

comercialidade das áreas do Entorno de Iara, Sul de Guará, Florim e Nordeste de Tupi 

foram feitas até 2014, ou seja, dentro do prazo estipulado para a Petrobras. Conforme 

foi destacado anteriormente, no contrato consta o prazo de quatro anos, extensíveis 

por um período adicional de dois anos. A figura 10 destaca a duração das etapas de 

E&P da Cessão Onerosa. 

 
Figura 10 – Duração das fases de E&P do contrato de Cessão Onerosa. 

 
Fonte: Gabrielli e Barbassa, 2010. 

 

Com as declarações de comercialidade realizadas e confirmadas dentro do 

prazo, o capítulo 4 apresentará uma análise atual da produção nas áreas do contrato.  
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4. ANÁLISE ATUAL DAS ÁREAS DA CESSÃO ONEROSA 
 

4.1 FASE DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO 

 

A fase de produção de acordo com a ANP, se inicia quando o concessionário 

declara uma descoberta como comercial e inclui também as atividades de 

desenvolvimento da produção. Estas atividades se destinam a instalar equipamentos 

e sistemas que tornem possível a produção de um campo de petróleo e/ou gás natural. 

A data da declaração de comercialidade de uma descoberta marca o início do 

prazo para que o concessionário entregue o Plano de Desenvolvimento (PD), 

documento que descreve, entre outras coisas: 

(a) O modelo geológico da área do campo; 

(b) As bases de projeto das instalações a serem implantadas; 

(c) Prevê a curva de produção de fluidos; 

(d) Fixa diretrizes de segurança e meio ambiente para a 

implantação, a operação e a desativação do sistema de 

produção e escoamento;  

(e) Apresenta os aspectos econômicos do projeto. 

Como exemplo, encontra-se no Anexo 2, o PD dos campos de Búzios e Sépia. 

A ANP poderá solicitar modificações no Plano de Desenvolvimento antes de 

aprová-lo e, tendo-o aprovado, ele passará a ser de cumprimento obrigatório pelo 

concessionário. 

Além das obrigações que o Plano de Desenvolvimento representa, o 

concessionário está também sujeito a outros compromissos oriundos do Contrato de 

Concessão para a realização das atividades de desenvolvimento. 

As atividades de desenvolvimento podem entrar na fase de produção, mesmo 

após o campo ter começado a produzir. Para efeito de simples classificação dos 

campos, eles são ditos “em desenvolvimento” quando ainda não iniciaram a produção 

(conhecida como antes do ‘primeiro óleo’). 

O acompanhamento da execução das atividades previstas no Plano de 

Desenvolvimento se faz por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orçamento 

(PAT).  

O PAT é apresentado logo após a aprovação do PD e os seguintes a cada ano.  
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A tabela 12 apresenta os campos na etapa de desenvolvimento da produção 

da Cessão Onerosa. 

 
Tabela 12 – Campos na Fase de desenvolvimento da produção na Bacia de Santos, 2016 

Campos na etapa de 
desenvolvimento da Produção 

na Bacia de Santos 
Itapu³ 

Norte de Berbigão³ 
Norte de Sururu³ 

Sépia³ 
Sul de Berbigão³ 

Sul de Lula³ 
Sul de Sururu³ 

Sul de Sapinhoá³ 
Fonte: ANP, 2017c. 

A partir do momento em que o campo começa a produzir, ele passa a estar 

sujeito a procedimentos adicionais de acompanhamento e fiscalização. 

A medição da produção é feita por sistemas construídos de acordo com 

regulamentos e normas específicos da ANP e do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e esses sistemas serão fiscalizados durante toda 

a vida produtiva do campo. Da mesma forma, a segurança operacional das 

instalações será fiscalizada de acordo com normas específicas. A tabela 13 apresenta 

os campos na fase de produção. 

 
Tabela 13 – Campos na fase de produção na Bacia de Santos, 2016 

Campos na etapa de Produção 

Atapu 
Búzios 

Fonte: ANP, 2017d. 

 

Além de consolidar o total produzido, a ANP acompanhará as reavaliações das 

reservas de petróleo e gás existentes no país e publicará anualmente um inventário 

no Balanço Energético Nacional (BEN). 

A última etapa da operação dos campos de produção é a desativação das 

instalações e a devolução da área de concessão. As atividades de desativação devem 



48 

 

ser feitas conforme padrões estabelecidos em normas e é uma etapa com garantias 

financeiras específicas, estabelecidas no Contrato de Concessão, cujo objetivo é 

evitar prejuízos à União ou danos ambientais remanescentes. 

             
Figura 11 – Procedimentos a serem realizados nos campos da Cessão Onerosa 

 
Fonte: ANP, 2017d. 

 

A figura 12 representa o mapa da Bacia de Santos indicando o escoamento de 

petróleo. Salienta-se que o gasoduto – rota 3 – encontra-se em construção. 

O Gasoduto Rota 3 interligará o pré-sal da Bacia de Santos à unidade de 

processamento de gás natural localizada no Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), em Itaboraí, para o escoamento de até 18 milhões de m³/dia. O 

gasoduto terá 355 km de extensão, dos quais 307 km estarão no mar e 48 km em 

terra. A conclusão está prevista para 2019 (PETROBRAS, 2016f). 

O Gasoduto Rota 2 interliga o pré-sal da Bacia de Santos ao Ativo de 

Processamento de Cabiúnas (APCAB), no Rio de Janeiro. Com 401 km e capacidade 

inicial para escoar 13 milhões de m³/dia, começou a operar em fevereiro de 2016. Em 

agosto, foi concedida, pela ANP, autorização de operação do gasoduto para 16 

milhões de m³/dia, após estudo atestando a possibilidade do aumento da capacidade 

de escoamento (PETROBRAS, 2016f). 

O Gasoduto Rota 1, em operação desde 2011, possui capacidade de 

escoamento de 10 milhões de m³/dia. Com 359 quilômetros de extensão, o Rota 1 é 

composto por dois trechos: a) o trecho Lula-Plataforma de Mexilhão e b) o trecho que 

liga a Plataforma de Mexilhão até a Unidade de Tratamento de Gás (UTGCA) Monteiro 

Lobato, instalada em Caraguatatuba, São Paulo (PETROBRAS, 2016a), 
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Figura 12 – Gasodutos na Bacia de Santos, 2017 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em Brasil-rounds, 2017. 

 

4.2 PLATAFORMAS EM OPERAÇÃO 

 

Os campos da Cessão Onerosa ainda não possuíam um sistema definitivo em 

operação. As produções realizadas nesses campos eram feitas por testes de 

produção ou formação. 

O navio-plataforma Dynamic Producer, atualmente localizado no campo de 

Búzios, é utilizado para a realização de Testes de Longa Duração (TLDs) e Sistemas 

de Produção Antecipada (SPAs). A capacidade de processamento da plataforma é de 

até 30 mil barris de petróleo por dia e de armazenamento de 492.041 barris. Os TLDs 

de acordo com a empresa SCHLUMBERGER (2017b) são usados para avaliar a 

produtividade e as características de um reservatório. A compreensão do potencial do 

reservatório ajuda os operadores a reduzir os riscos. Os TLDs também são usados 

para estimar o volume do reservatório. 
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Figura 13 – Navio-plataforma Dynamic Producer, 2017 

 
Fonte: Petroserv Marine, Inc, 2017. 

 

O navio-plataforma BW Cidade de São Vicente, atualmente no campo de Sépia, 

é utilizado para a realização de TLDs e SPAs na área do pré-sal da Bacia de Santos. 

A capacidade de processamento da plataforma é de até 30 mil barris de petróleo por 

dia e sua capacidade de armazenamento é de 470.000 barris. 

 
Figura 14 – Navio-plataforma BW Cidade de São Vicente, 2017 

 
Fonte: Offshore Energy Today, 2012. 
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4.3 ANÁLISE DOS POÇOS 

 

4.3.1 Nomenclatura dos Poços 
  

Para indicar uma nomenclatura de poço são utilizados diferentes números e 

letras que apresentam funções como: identificação, classificação, ordenação, 

localização geográfica e ambiente do poço (PETROBRAS, 2015b). 

Os poços exploratórios apresentam duas diferentes nomenclaturas, “ANP” e 

“Petrobras”. Já os poços de produção ou exploratórios apresentam apenas a 

nomenclatura “ANP”. 

A tabela 14 apresenta a finalidade do poço, bem como o seu código para a 

determinação da nomenclatura. A tabela 15 mostra o tipo de poço e a letra a ser 

utilizada. 

 
Tabela 14 – Nomenclatura de poço: Categoria/Finalidade do poço 

Categoria/Finalidade Código 

Poço pioneiro 1 

Poço estratigráfico 2 

Poço de extensão 3 

Poço pioneiro adjacente 4 

Poço para jazida mais rasa 5 

Poço para jazida mais profunda 6 

Poço de produção 7 

Poço de injeção 8 

Poço especial 9 
* Em vermelho - poços exploratórios, em preto - poços 
de produção. 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2015a, 2015b. 
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Tabela 15 – Nomenclatura de poço: Tipo de poço 

Tipo Letra 

Poço vertical Não é acrescida letra neste caso. 
Poço direcional D. 
Poço horizontal H. 

Poço repetido 
Letras do alfabeto, com exceção de D, H e P. Por 
exemplo, se um poço foi repetido pela primeira vez, 
inclui-se a letra A; depois a B, e assim por diante. 

Poço partilhado ou multilateral P. 
Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2015b. 

 

Conforme a PETROBRAS (2015a, 2015c), a nomenclatura de um poço 

exploratório de posse da ANP e da Petrobras, se dá conforme as figuras 15 e 16, 

respectivamente. 

A nomenclatura ANP de um poço exploratório é feita com o primeiro número 

representando a categoria/finalidade do poço (números de 1 a 6 para poços 

exploratórios), seguido pelo nome dado pela ANP aos poços exploratórios do 

Operador (neste trabalho, Petrobras), em seguida, o número do poço perfurado pela 

ANP na área, a referência geográfica do estado e a letra “s” no final para quando a 

operação for submarina. 

 
Figura 15 – Nomenclatura de um poço exploratório da ANP 

 
Fonte: PETROBRAS, 2015a. 
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A nomenclatura Petrobras de um poço exploratório é feita com o primeiro 

número representando a categoria/finalidade do poço (números de 1 a 6 para poços 

exploratórios), seguido pela referência geográfica do estado, a letra “s” quando a 

operação for submarina e a ordem de perfuração. 

 
Figura 16 – Nomenclatura de um poço exploratório da Petrobras 

 
Fonte: PETROBRAS, 2015c. 

 

A figura 17, apresenta como é feita a nomenclatura ANP de um poço produtor. 

O primeiro número representando a categoria/finalidade do poço (números de 7 a 9 

para poços produtores), seguido pelo nome do campo, em seguida, a ordem de 

perfuração, a letra para identificar o tipo de poço (quando vertical, não é acrescida 

letra) a referência geográfica do estado e a letra “s” no final para quando a operação 

for submarina. 
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Figura 17 – Nomenclatura de um poço produtor da ANP 

 
Fonte: PETROBRAS, 2015b. 

 

4.3.2 Características dos poços 
 

Procedeu-se uma análise de todos os poços perfurados nos campos de Búzios, 

Itapu, Atapu, Sul de Berbigão, Sépia, Sul de Lula e Sul de Sapinhoá. Foram 

destacadas as seguintes características: 

• Nome do poço ANP; 

• Início da perfuração; 

• Término da perfuração (quando houver); 

• Latitude; 

• Longitude; 

• Lâmina d’água; 

As tabelas 16-22 apresentam estas características organizadamente e as 

figuras 18-22 mostram a localidade destes poços nos campos, considerando suas 

latitudes e longitudes, bem como a localização da FPWSO Dynamic Producer e da 

FPSO BW Cidade de São Vicente que são as plataformas que estão sendo utilizadas. 
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Tabela 16 – Perfurações realizadas no campo de Búzios, 2002-2017 

BÚZIOS 

Nome Poço 
ANP 

Início 
Perfuração 

Término 
Perfuração Latitude Longitude Lâmina 

d’Água (m) 

1BRSA137RJS 17/03/2002 29/03/2002 -24:31:02,062 -42:33:37,356 1.672 
2ANP1RJS 18/12/2009 13/05/2010 -24:37:47,228 -42:29:27,263 1.894 

3BRSA944RJS 17/05/2011 21/05/2011 -24:34:43,882 -42:32:29,677 1.863 
3BRSA944ARJS 28/07/2011 26/11/2011 -24:34:44,167 -42:32:29,245 1.860 
3BRSA1053iRJS 17/02/2012 19/02/2012 -24:47:10,690 -42:28:35,058 2.022 
3BRSA1064iRJS 20/03/2012 22/03/2012 -24:41:41,825 -42:28:01,936 2.031 
3BRSA1053RJS 28/04/2012 27/08/2012 -24:47:08,864 -42:28:33,522 2.024 
3BRSA1064RJS 28/09/2012 12/02/2013 -24:41:42,544 -42:28:02,768 2.032 
9BRSA1159RJS 20/02/2013 07/06/2013 -24:38:54,461 -42:27:37,792 1.955 
3BRSA1184RJS 27/06/2013 11/10/2013 -24:39:55,197 -42:25:36,097 2.015 
9BRSA1191RJS 01/08/2013 30/10/2013 -24:39:41,168 -42:28:46,216 2.013 
9BRSA1197RJS 27/08/2013 28/11/2013 -24:44:55,628 -42:28:07,466 2.024 
3BRSA1195RJS 28/08/2013 12/12/2013 -24:32:07,732 -42:26:12,227 1.769 

9BUZ1RJS 18/03/2014 31/05/2014 -24:43:07,385 -42:28:43,452 2.018 
9BUZ2RJS 19/06/2014 21/09/2014 -24:47:31,357 -42:28:10,963 2.032 
9BUZ4RJS 19/08/2014 27/11/2014 -24:37:46,921 -42:26:58,790 1.913 
7BUZ6RJS 28/09/2014 08/12/2014 -24:39:19,057 -42:29:47,423 2.031 
9BUZ3RJS 15/12/2014 30/04/2015 -24:48:49,016 -42:29:21,273 2.046 
8BUZ5RJS 12/01/2015 24/04/2015 -24:37:03,995 -42:29:34,477 1.938 
9BUZ7RJS 12/03/2015 28/05/2015 -24:34:45,562 -42:31:10,976 1.940 
9BUZ8RJS 30/07/2015 01/10/2015 -24:42:10,517 -42:30:40,376 2.031 
8BUZ9RJS 30/07/2016 08/01/2017 -24:42:15,060 -42:27:33,370 2.029 

8BUZ11RJS 31/07/2016 25/09/2016 -24:37:50,970 -42:26:03,990 1.946 
7BUZ12RJS 01/09/2016 26/11/2016 -24:39:36,780 -42:26:05,100 2.005 
7BUZ10RJS 07/10/2016 09/02/2017  -24:47:27,420 -42:29:12,370 2.027 

8BUZ11ARJS 05/11/2016 31/01/2017  -24:37:50,970 -42:26:03,990 1.945 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 

 
Tabela 17 – Perfurações realizadas no campo de Itapu, 2012-2016 

ITAPU 

Nome Poço 
ANP 

Início 
Perfuração 

Término 
Perfuração Latitude Longitude Lâmina 

d’Água (m) 

1BRSA1116RJS 20/09/2012 05/04/2013 -24:48:06,173 -42:42:13,712 2.009 
3BRSA1215RJS 10/12/2013 19/02/2014 -24:44:27,895 -42:42:19,863 1.972 

9ITP1RJS 27/06/2015 30/09/2015 -24:45:19,425 -42:41:41,159 2.004 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 
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Ao analisar a tabela 16, conclui-se que foram perfurados em Búzios, até 2016, 

7 poços exploratórios (um pioneiro, um estratigráfico e 5 poços de extensão) e 15 

poços de produção (três de produção, três de injeção e nove especiais). Já a tabela 

17 mostra que até 2016, Itapu possuía dois poços exploratórios (um pioneiro e um de 

extensão) e um produtor (especial). A figura 18 aponta a localização dos mesmos. 

 
Figura 18 – Localização dos poços nos campos de Búzios e Itapu, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017f. 

 
Tabela 18 – Perfurações realizadas no campo Sul de Berbigão, 2014-2016 

SUL DE BERBIGÃO 
Nome Poço 

ANP 
Início 

Perfuração 
Término 

Perfuração Latitude Longitude Lâmina 
d’Água (m) 

4BRSA1226RJS 20/02/2014 26/04/2014 -25:05:51,164 -42:38:07,226 2.244 
8SBBG1RJS 22/07/2016 18/09/2016  -25:04:03,560 -42:39:24,210 2.294 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 
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Tabela 19 – Perfurações realizadas no campo de Atapu, 2012-2017 

ATAPU 
Nome Poço 

ANP 
Início 

Perfuração 
Término 

Perfuração Latitude Longitude Lâmina 
d’Água (m) 

1BRSA1146RJS 18/12/2012 22/04/2013 -24:58:31,873 -42:26:18,323 2.266 
3BRSA1172iRJS 29/04/2013 01/05/2013 -24:55:36,623 -42:29:00,796 2.250 
3BRSA1172RJS 22/08/2013 17/02/2014 -24:55:36,121 -42:28:59,880 2.251 
9BRSA1284RJS 12/11/2014 03/02/2015 -24:59:46,937 -42:25:16,872 2.295 

9ATP1RJS 15/07/2015 29/11/2015 -24:57:14,912 -42:29:33,582 2.284 
9ATP3RJS 28/08/2015 01/11/2015 -24:57:23,016 -42:26:12,188 2.288 
8ATP5RJS 04/08/2016 24/09/2016 -24:59:40,090 -42:26:11,700 2.293 

8ATP4DRJS 15/10/2016 27/01/2017  -24:55:07,230 -42:29:30,500 2.223 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 

 

A tabela 18 mostra que foram perfurados até 2016, um poço exploratório 

(pioneiro adjacente) e um poço de produção (injeção) no sul de Berbigão. A tabela 19 

apresenta que até 2016, Atapu possuía dois poços exploratórios (um pioneiro e um 

de extensão) e cinco produtores (dois de injeção e três especiais). A figura 19 aponta 

a localização dos mesmos. 

 
Figura 19 – Localização dos poços nos campos de Atapu e ao Sul de Berbigão, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017f. 
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Tabela 20 – Perfurações realizadas no campo de Sépia, 2011-2017 

SÉPIA 
Nome Poço 

ANP 
Início 

Perfuração 
Término 

Perfuração Latitude Longitude Lâmina 
d’Água (m) 

1BRSA976iRJS 11/08/2011 13/08/2011 -25:13:25,436 -42:31:25,538 2.137 
1BRSA976RJS 16/08/2011 11/02/2012 -25:13:24,333 -42:31:25,561 2.131 
3BRSA1201RJS 13/09/2013 16/12/2013 -25:14:30,156 -42:32:39,248 2.133 
9BRSA1254RJS 27/07/2014 23/11/2014 -25:14:37,432 -42:31:36,833 2.127 

9SEP1RJS 28/01/2015 18/05/2015 -25:13:06,748 -42:32:46,961 2.140 
8SEP2RJS 27/12/2016 02/02/2017 -25:15:34,760 -42:31:45,500 2120 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 

 

A tabela 20 mostra que foram perfurados até 2016, dois poços exploratórios 

(pioneiro adjacente e de extensão) e três poços de produção (um de injeção e dois 

especiais) em Sépia. A figura 20 apresenta as suas localizações. 

 
Figura 20 – Localização dos poços no campo de Sépia, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017f. 

 



59 

 

Tabela 21 – Perfurações realizadas no campo Sul de Lula, 2012-2016 

SUL DE LULA 
Nome Poço 

ANP 
Início 

Perfuração 
Término 

Perfuração Latitude Longitude Lâmina 
d’Água (m) 

4BRSA1047iRJS 11/02/2012 14/02/2012 -25:42:12,507 -42:50:52,201 2.182 
4BRSA1047RJS 24/10/2012 14/01/2013 -25:42:10,672 -42:50:50,675 2.182 

8SLL1DRJS 20/06/2016 07/08/2016 -25:39:37,836 -42:47:51,144 2.182 
 

 

A tabela 21 mostra que foram perfurados até 2016, um poço exploratório 

(pioneiro adjacente) um poço de produção (injeção) ao sul de Lula. A figura 21 mostra 

as suas localizações. 

 
Figura 21 – Localização dos poços no campo ao Sul de Lula, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017f. 

 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 
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Tabela 22 – Perfurações realizadas no campo Sul de Sapinhoá, 2012 

SUL DE SAPINHOÁ 
Nome Poço 

ANP 
Início 

Perfuração 
Término 

Perfuração Latitude Longitude Lâmina 
d’Água (m) 

1BRSA1045iSPS 07/02/2012 08/02/2012 -25:57:16,968 -43:11:31,785 2.202 
1BRSA1045SPS 02/04/2012 08/07/2012 -25:57:15,137 -43:11:30,236 2.202 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 

 

A tabela 22 mostra que foi perfurado até 2016, um poço exploratório (pioneiro) 

ao sul de Sapinhoá e a figura 22 mostra a sua localização. 

 
Figura 22 – Localização dos poços no campo ao Sul de Sapinhoá, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017f. 

 

4.4 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE ÓLEO 

 

De acordo com a Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, para e extração de 

petróleo é necessária a autorização para extração de petróleo e gás natural.  

As licenças de operação nº 1284/2015, 1318/2015, 1342/2016 que autorizaram 

os TLD nos poços 2ANP1RJS, 3RJS699 e 9BUZ4RJS, respectivamente, no campo 

de Búzios; nº 1297/2015 que autoriza o TLD no poço 3RJS722 em Atapu; e a licenças 

de operação nº 1330/2016 para o poço 1RJS691A em Sépia, encontram-se no Anexo 

3. 
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As tabelas 23-25 apresentam as instalações de destino da produção de 

petróleo e gás natural nos anos de 2014 a 2016. Nota-se que nem todos os meses há 

produção nos campos pelo fato dos campos ainda não possuírem um sistema 

definitivo de produção. As instalações de destino são navios ou plataformas de 

perfuração e os navios-plataforma Dynamic Producer e BW Cidade de São Vicente. 

 
Tabela 23 – Instalação de destino da produção dos poços, 2014 

Período 
Nome do Poço 

Campo Instalação de Destino 
ANP Operador 

2014/01 1BRSA1146RJS 1RJS711 Atapu Schahin Amazonia 
2014/02 1BRSA1146RJS 1RJS711 Atapu Schahin Amazonia 
2014/04 3BRSA1201RJS 3RJS721 Sépia Schahin Amazonia 
2014/04 9BRSA1191RJS 9RJS708 Búzios Navio Sonda 42 
2014/04 9BRSA1197RJS 9RJS716 Búzios Navio Sonda 33 
2014/05 3BRSA1201RJS 3RJS721 Sépia Schahin Amazonia 
2014/05 9BRSA1191RJS 9RJS708 Búzios Navio Sonda 42 
2014/06 9BRSA1197RJS 9RJS716 Búzios Navio Sonda 33 
2014/07 9BUZ1RJS 9BUZ1RJS Búzios Odn Delba III 
2014/07 4BRSA1226RJS 4RJS728 Sul de Berbigão Navio Sonda 36 
2014/08 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Amaralina Star 
2014/09 3BRSA1215RJS 3RJS725 Itapu Odn Delba III 
2014/10 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Amaralina Star 
2014/11 3BRSA1184RJS 3RJS723 Búzios Norbe VIII 
2014/12 3BRSA1184RJS 3RJS723 Búzios Norbe VIII 
2014/12 9BUZ2RJS 9BUZ2RJS Búzios Navio Sonda 42 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 
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Tabela 24 – Instalação de destino da produção dos poços, 2015 

Período 
Nome do Poço 

Campo Instalação de Destino 
ANP Operador 

2015/01 9BRSA1254RJS 9RJS733 Sepia Carolina 
2015/02 7BUZ6RJS 7BUZ6RJS Búzios Odn Delba III 
2015/02 9BRSA1254RJS 9RJS733 Sepia Carolina 
2015/03 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/04 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/04 9BRSA1284RJS 9RJS730 Atapu Carolina 
2015/05 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/05 9BRSA1284RJS 9RJS730 Atapu Carolina 
2015/05 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/06 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/06 3BRSA1053RJS 3RJS699 Búzios Ssv Victoria 
2015/06 9BRSA1284RJS 9RJS730 Atapu Carolina 
2015/06 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/06 9BUZ3RJS 9BUZ3RJS Búzios Sevan Brasil 
2015/07 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/07 3BRSA1053RJS 3RJS699 Búzios Ssv Victoria 
2015/07 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/07 9SEP1RJS 9SEP1RJS Sépia Carolina 
2015/07 9BUZ3RJS 9BUZ3RJS Búzios Sevan Brasil 
2015/08 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/08 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/08 9SEP1RJS 9SEP1RJS Sepia Carolina 
2015/08 9BUZ3RJS 9BUZ3RJS Búzios Sevan Brasil 
2015/09 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/09 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/10 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/10 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/11 2ANP1RJS 2ANP1RJS Búzios Dynamic Producer 
2015/11 3BRSA1172RJS 3RJS722 Atapu Fpso Cidade de São Vicente 
2015/11 9BUZ8RJS 9BUZ8RJS Búzios Petrobras 10000 
2015/12 9ATP3RJS 9ATP3RJS Atapu Sevan Brasil 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 
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Tabela 25 – Instalação de destino da produção dos poços, 2016 

Período 
Nome do Poço 

Campo Instalação de Destino 
ANP Operador 

2016/01 3BRSA1053RJS 3RJS699 Búzios Dynamic Producer 
2016/01 9ATP1RJS 9ATP1RJS Atapu Navio Sonda 33 
2016/02 3BRSA1053RJS 3RJS699 Búzios Dynamic Producer 
2016/02 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/02 9ATP1RJS 9ATP1RJS Atapu Navio Sonda 33 
2016/03 3BRSA1053RJS 3RJS699 Búzios Dynamic Producer 
2016/03 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/04 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/05 3BRSA1053RJS 3RJS699 Búzios Dynamic Producer 
2016/05 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/06 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/07 9BUZ4RJS 9BUZ4RJS Búzios Dynamic Producer 
2016/07 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/08 9BUZ4RJS 9BUZ4RJS Búzios Dynamic Producer 
2016/08 1BRSA1116RJS 1RJS704 Itapu Norbe VIII 
2016/08 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/09 1BRSA976RJS 1RJS691A Sépia Fpso Cidade de São Vicente 
2016/09 9BUZ4RJS 9BUZ4RJS Búzios Dynamic Producer 
2016/10 9BUZ4RJS 9BUZ4RJS Búzios Dynamic Producer 
2016/11 9BUZ4RJS 9BUZ4RJS Búzios Dynamic Producer 
2016/12 9BUZ4RJS 9BUZ4RJS Búzios Dynamic Producer 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017d. 

 

As figuras de 23-25 destacam a produção de petróleo no campo de Búzios, nos 

poços 2ANP1RJS, 3RJS699 e 9BUZ4RJS; 3RJS722 em Atapu; e 1RJS691A em 

Sépia, respectivamente, onde foram autorizados os TLD. 
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Figura 23 – Histórico da produção de petróleo no campo de Búzios, 2015-2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 
Figura 24 – Histórico da produção de petróleo no campo de Atapu, 2015 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 
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Figura 25 – Histórico da produção de petróleo no campo de Sépia, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

As figuras de 26-28 destacam a produção de gás natural no campo de Búzios, 

nos poços 2ANP1RJS, 3RJS699 e 9BUZ4RJS; 3RJS722 em Atapu; e 1RJS691A em 

Sépia, respectivamente, mediante a realização do TLD. 

 
Figura 26 – Histórico da produção de gás natural no campo de Búzios, 2015-2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 
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Figura 27 – Histórico da produção de gás natural no campo de Atapu, 2015 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 
Figura 28 – Histórico da produção de gás natural no campo de Sépia, 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

A tabela 26 apresenta as médias de produção de cada campo e de cada poço 

utilizando somente as plataformas FPSO Cidade De São Vicente e Dynamic Producer, 

devido a capacidade de realização de TLD. 
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Tabela 26– Média de óleo e gás natural produzida por dia nos campos em produção, 2015-2016 

Campo  Poço (ANP) Óleo Gás Natural 
(Bbl/dia) (Mm³/dia) 

Búzios  
2ANP1RJS  8.490,0318 298,2482 
3BRSA1053RJS  5.003,4250 172,6943 
9BUZ4RJS 13.971,7358 515,4002 

Atapu 3BRSA1172RJS  13.144,0335 449,7419 
Sépia 1BRSA976RJS  12.314,5798 390,1519 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

De acordo com a Cessão Onerosa, as áreas estão sujeitas a uma produção 

máxima de cinco bilhões de barris de óleo equivalente (boe)3. A tabela 27 indica a 

produção média convertida de barris por dia (b/d) para boe por dia de acordo com o 

poço e o campo nos anos de 2015 a 2016, quando foram autorizados os TLD nesses 

campos. 

 
Tabela 27 – Produção nos campos da Cessão Onerosa, 2015-2016 

Campo Poço (ANP)  
Óleo Óleo Gás Natural Gás Natural Total 

(Toe/dia) (Boe/dia) (Ft3/dia) (Boe/dia) (Boe/dia) 

Búzios  
2ANP1RJS 1.154,64 8.463,54 10.532.534,5157 1.861,0988 10.324,6417 
3BRSA1053RJS 680,47 4.987,81 6.098.640,9152 1.077,6298 6.065,4442 
9BUZ4RJS  1.900,16 13.928,14 18.201.184,1006 3.216,1492 17.144,2932 

Atapu 3BRSA1172RJS  1.787,59 13.103,02 15.882.483,3977 2.806,4348 15.909,4589 
Sépia 1BRSA976RJS  1.674,78 12.276,16 13.778.082,6610 2.434,5872 14.710,7455 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

Supondo que a produção definitiva se inicie em 2020, haverá um período de 30 

anos de produção. A tabela 28 apresenta uma estimativa de produção total em cada 

um dos campos da tabela 27, onde é considerada uma produção média por dia. 

 

                                           
3 Sendo boe uma medida de energia, serão necessárias algumas contas de conversão para 

poder extrapolar a medida de produção dos campos de Búzios, Atapu e Sépia. De acordo com a SPE 
(2017), 1 bbl equivale a 0,136 tonelada de óleo equivalente (sigla em inglês toe) e, 1 toe equivale a 
7,33 boe. Ainda de acordo com a SPE (2017), 1 pé cúbico (sigla em inglês ft3) equivale a 0,02831685 
metros cúbicos e 1 ft3 de gás natural equivale a 0,0001767 boe. 
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Tabela 28 – Estimativa de produção total para 30 anos 

Campo  Poço (ANP) 
Total Total 30 anos 

(Boe/dia) Boe 

Búzios  
2ANP1RJS  10.324,6417 113.054.827,1592 
3BRSA1053RJS 6.065,4442 66.416.613,5927 
9BUZ4RJS  17.144,2932 187.730.010,7030 

Atapu 3BRSA1172RJS  15.909,4589 174.208.575,3038 
Sépia 1BRSA976RJS  14.710,7455 161.082.663,4136 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

A tabela 29 apresenta a comparação entre a extrapolação realizada com as 

médias de produção durante os TLD das localidades de Búzios, Atapu e Sépia (tabela 

28) e o volume estabelecido em contrato. 

 
Tabela 29 – Comparação entre o volume contratado e o volume extrapolado (em 30 anos) 

Área do Contrato Volume contratado 
(Milhões de boe) 

Volume extrapolado 
(Milhões de boe) 

Franco 3.058 367 

Entorno de Iara 600 174 
Nordeste de Tupi 428 161 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

De acordo com as análises, o volume extrapolado para as áreas de Franco, 

Entorno de Iara e Nordeste de Tupi não atingiriam o volume de contrato, conforme 

pode-se verificar na tabela 29. Porém, deve-se levar em consideração que até 

dezembro de 2016, somente foram perfurados 22 poços em Búzios e a extrapolação 

do volume utilizou somente três poços. No PD de Búzios, o sistema de produção seria 

composto pela instalação de seis Unidades Estacionárias de Produção (UEP) e 54 

poços produtores. Desta forma, de acordo com o PD, Búzios atingiria o volume de 

contrato se a produção dos outros poços permanecesse a mesma do volume 

extrapolado.  

Para o campo de Sépia foi feita uma extrapolação considerando apenas um 

poço perfurado e, em seu sumário externo, Sépia possuirá nove poços produtores e, 

desta maneira, atingirá o volume de contrato. 
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4.5 PRODUÇÃO DOS CAMPOS DA CESSÃO ONEROSA 

 

A produção dos campos da Cessão Onerosa a Petrobras já é uma realidade. 

As tabelas 30-34 apresentam a produção total de petróleo e gás natural nas 

áreas entre 2014 e 2016. 

  
Tabela 30 – Produção total acumulada em Atapu, 2014-2016 

Data Dias 
no mês 

Óleo 
(Bbl/dia) 

Óleo 
(Bbl/mês) 

Gás Natural 
(Mm³/dia) 

Gás Natural 
(Mm³/mês) 

Produção Total 
(Boe) 

2014/01 31 194,1360 6.018,2160 5,7579 178,4949 7.113,2653 
2014/02 28 656,7977 18.390,3356 20,9524 586,6672 21.993,8203 
2014/08 31 577,5222 17.903,1882 16,3352 506,3912 21.007,2624 
2014/10 31 252,3411 7.822,5741 7,4822 231,9482 9.245,5478 
2015/04 30 204,0750 6.122,2500 5,8617 175,8510 7.200,4766 
2015/05 31 13.517,5869 419.045,1939 466,9196 14.474,5076 508.060,1602 
2015/06 30 14.462,7996 433.883,9880 500,0883 15.002,6490 526.148,3129 
2015/07 31 15.673,4842 485.878,0102 535,1955 16.591,0605 587.891,9617 
2015/08 31 12.647,4160 392.069,8960 430,3227 13.340,0037 474.089,6065 
2015/09 30 15.695,1327 470.853,9810 534,4594 16.033,7820 569.437,3334 
2015/10 31 15.150,1680 469.655,2080 515,5560 15.982,2360 567.920,6483 
2015/11 30 5.248,7311 157.461,9330 177,2196 5.316,5880 190.146,6971 
2015/12 31 196,3374 6.086,4594 6,0993 189,0783 7.247,3373 
2016/01 31 412,9565 12.801,6515 11,4771 355,7901 14.981,8765 
2016/02 29 395,4946 11.469,3434 10,3743 300,8547 13.310,9227 

TOTAL 95.284,9790 2.915.462,2283 3.244,1012 99.265,9024 3.525.795,2290 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

Como pode-se verificar a partir da tabela 30, Atapu produziu 3.525.795,2290 

de boe mediante somatório do período de 2014/1 a 2016/2. Isso representa uma 

contribuição de 0,5876% para o atingimento dos 600.000.000 de boe no Entorno de 

Iara estabelecido em contrato. 
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Tabela 31 – Produção total acumulada em Búzios, 2014-2016 

Data Dias 
no mês 

Óleo 
(Bbl/dia) 

Óleo 
(Bbl/mês) 

Gás Natural 
(Mm³/dia) 

Gás Natural 
(Mm³/mês) 

Produção Total 
(Boe) 

2014/04 30 520,9304 15.627,9120 16,8200 504,6000 18.727,9078 
2014/05 31 211,2463 6.548,6353 6,1685 191,2235 7.721,4575 
2014/06 30 393,8218 11.814,6540 13,3649 400,9470 14.279,7420 
2014/07 31 266,0022 8.246,0682 9,3005 288,3155 10.019,4583 
2014/11 30 230,2133 6.906,3990 8,4035 252,1050 8.458,0117 
2014/12 31 697,7205 21.629,3355 25,6800 796,0800 26.529,4715 
2015/02 28 381,4051 10.679,3428 11,0300 308,8400 12.573,2160 
2015/03 31 9.449,7416 292.941,9896 329,8541 10.225,4771 355.836,0190 
2015/04 30 8.185,0094 245.550,2820 288,6439 8.659,3170 298.819,1766 
2015/05 31 2.232,5072 69.207,7232 77,9145 2.415,3495 84.063,8196 
2015/06 30 13.876,7298 416.301,8940 485,4632 14.563,8960 505.883,2120 
2015/07 31 15.187,4077 470.809,6387 533,2874 16.531,9094 572.501,4947 
2015/08 31 9.595,0139 297.445,4309 336,3934 10.428,1954 361.590,3922 
2015/09 30 7.938,0170 238.140,5100 270,4503 8.113,5090 288.026,6261 
2015/10 31 7.807,5046 242.032,6426 281,3941 8.723,2171 295.711,2553 
2015/11 30 3.456,5316 103.695,9480 118,6742 3.560,2260 125.588,5860 
2016/01 31 3.444,0484 106.765,5004 118,6682 3.678,7142 129.387,9397 
2016/02 29 13.159,8767 381.636,4243 454,0552 13.167,6008 462.612,8757 
2016/03 31 20,1903 625,8993 0,0000 0,0000 623,9465 
2016/05 31 3.389,5847 105.077,1257 118,0536 3.659,6616 127.585,9426 
2016/07 31 597,6677 18.527,6987 132,5915 4.110,3365 44.118,8066 
2016/08 31 15.098,0802 468.040,4862 533,6949 16.544,5419 569.819,8100 
2016/09 30 13.195,5643 395.866,9290 461,8525 13.855,5750 481.092,0096 
2016/10 31 14.071,0070 436.201,2170 494,0457 15.315,4167 530.410,0141 
2016/11 30 15.277,6403 458.329,2090 530,0441 15.901,3230 556.125,0812 
2016/12 31 25.590,4552 793.304,1112 940,1723 29.145,3413 972.698,8716 

TOTAL 184.273,9172 5.621.953,0066 6.596,0205 201.341,7185 6.860.805,1437 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

Como pode-se verificar a partir da tabela 31, Búzios produziu 6.860.805,1437 

de boe mediante somatório do período de 2014/4 a 2016/12. Isso representa uma 

contribuição de 0,2244% para o atingimento dos 3.058.000.000 de boe em Franco 

estabelecido em contrato. 
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Tabela 32 – Produção total acumulada em Itapu, 2014-2016 

Data Dias 
no mês 

Óleo 
(Bbl/dia) 

Óleo 
(Bbl/mês) 

Gás Natural 
(Mm³/dia) 

Gás Natural 
(Mm³/mês) 

Produção Total 
(Boe) 

2014/09 30 262,1802 7.865,4060 2,3222 69,6660 8.275,5888 
2016/08 31 222,1723 6.887,3413 1,6973 52,6163 7.194,1838 

TOTAL 484,3525 14.752,7473 4,0195 122,2823 15.469,7726 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

A tabela 32 mostra que Itapu produziu 15.469,7726 de boe mediante somatório 

do período de 2014/09 a 2016/08. Isso representa uma contribuição de 0,0033% para 

o atingimento dos 467.000.000 de boe na área de Florim estabelecido em contrato. 

 
Tabela 33 – Produção total acumulada em Sépia, 2014-2016 

Data Dias 
no mês 

Óleo 
(Bbl/dia) 

Óleo 
(Bbl/mês) 

Gás Natural 
(Mm³/dia) 

Gás Natural 
(Mm³/mês) 

Produção Total 
(Boe) 

2014/04 30 293,1995 8.795,9850 8,6790 260,3700 10.393,2766 
2014/05 31 418,1587 12.962,9197 11,5331 357,5261 15.153,4743 
2015/01 31 297,4066 9.219,6046 6,5439 202,8609 10.456,7119 
2015/02 28 352,1979 9.861,5412 8,9317 250,0876 11.391,3450 
2015/07 31 302,2720 9.370,4320 6,9338 214,9478 10.682,4922 
2015/08 31 324,1261 10.047,9091 7,8303 242,7393 11.531,2773 
2016/02 29 4.038,4289 117.114,4381 104,9619 3.043,8951 135.743,2535 
2016/03 31 19.127,1174 592.940,6394 516,8803 16.023,2893 691.077,6059 
2016/04 30 16.721,6192 501.648,5760 460,1041 13.803,1230 586.216,3121 
2016/05 31 16.793,2997 520.592,2907 467,1619 14.482,0189 609.337,3013 
2016/06 30 19.357,6807 580.730,4210 540,5433 16.216,2990 680.109,8834 
2016/07 31 2.754,3961 85.386,2791 483,2584 14.981,0104 178.602,8898 
2016/08 31 19.303,0414 598.394,2834 538,1173 16.681,6363 700.622,3862 
2016/09 30 421,0546 12.631,6380 10,1882 305,6460 14.499,4892 

TOTAL 100.503,9988 3.069.696,9573 3.171,6672 97.065,4497 3.665.817,6988 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

A partir da tabela 33 verifica-se que Sépia produziu 3.665.817,6988 de boe 

mediante somatório do período de 2014/04 a 2016/09. Isso representa uma 

contribuição de 0,8565% para o atingimento dos 428.000.000 de boe ao Nordeste de 

Tupi estabelecido em contrato. 

 



72 

 

Tabela 34 – Produção total acumulada ao Sul de Berbigão, 2014-2016 

Data  Dias 
no mês 

Óleo 
(Bbl/dia) 

Óleo 
(Bbl/mês) 

Gás Natural 
(Mm³/dia) 

Gás Natural 
(Mm³/mês) 

Produção Total 
(Boe) 

2014/07 31 742,8022 23.026,8682 7,1427 221,4237 24.336,7306 
TOTAL 742,8022 23.026,8682 7,1427 221,4237 24.336,7306 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

A tabela 34 apresenta o Sul de Berbigão, onde obteve-se uma produção de 

24.336,7306 de boe mediante somatório do período de 2014/07. Isso representa uma 

contribuição de 0,004056% para o atingimento dos 600.000.000 de boe ao Entorno 

de Iara estabelecido em contrato. 

A tabela 35 informa, de forma resumida, o total de petróleo e gás natural já 

produzidos e comparados ao volume estabelecido em contrato. 

É importante destacar que se os campos considerados no Contrato de Cessão 

Onerosa atingirem o volume contratado terão que interromper a produção vide a 

cláusula 32ª.: extinção do contrato). Neste caso, uma revisão do volume de contrato 

deverá ser alvo de elaboração conjunta entre a ANP e Petrobras num futuro próximo. 

 
Tabela 35 – Produção total acumulada nos campos da Cessão Onerosa, 2014-2016 

Área Campo 
Volume (boe) Percentual 

(b)/(a) Contrato(a) Produzido(b) 
Florim Itapu 467.000.000 15.469,77 0,0033% 
Franco Búzios 3.058.000.000 6.860.805,14 0,2244% 
Sul de Guará Sul de Sapinhoá 319.000.000 - - 

Entorno de Iara  

Atapu 

600.000.000 

3.525.795,23 - 
Sul de Sururu - - 
Norte de Sururu - - 
Sul de Berbigão 24.336,73 0,5917% 
Norte de Berbigão - - 

Sul de Tupi Sul de Lula 128.000.000 - - 
Nordeste de Tupi Sépia 428.000.000 3.665.817,70 0,8565% 
TOTAL   5.000.000.000 14.092.224,57 0,2818% 

Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

Nota-se que o volume já produzido é de aproximadamente 0,282% do total, ou 

seja, um valor muito pequeno frente ao esperado. 
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A tabela 36 apresenta a produção nacional de petróleo, LGN e gás natural da 

Petrobras no Brasil. Ao relacionar a produção das áreas do contrato (tabela 35) com 

a nacional, nota-se a existência de uma margem de produção representativa. 

 
Tabela 36 – Produção nacional de petróleo, LGN e gás natural da Petrobras no Brasil, 2007-2016 

Ano Petróleo e LGN (Brasil) 
(Mil barris/dia) 

Gás Natural (Brasil) 
(Mil barris/dia) 

Total (Brasil) 
(Mil barris/dia) 

Variação total 
(Porcentagem) 

2007 1.792 273 2.065 - 
2008 1.855 321 2.176 5,38% 
2009 1.971 317 2.288 5,15% 
2010 2.004 334 2.338 2,19% 
2011 2.022 355 2.377 1,67% 
2012 1.980 375 2.355 -0,93% 
2013 1.931 389 2.320 -1,49% 
2014 2.034 426 2.460 6,03% 
2015 2.128 469 2.597 5,57% 
2016 2.144 485 2.629 1,23% 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2008b, 2009, 2010c, 2011a, 2012a, 2013a, 
2014a, 2015d, 2016e, 2017c. 

 

Para fins de comparação, é destacada a produção de petróleo nacional, frente 

a da bacia de Santos e de poços do pré-sal nos campos de Lula e Sapinhoá (lista 

encontra-se no Anexo 4). A figura 29 localiza no mapa, os campos da bacia de Santos. 

 
Figura 29 – Mapa da Bacia de Santos, 2017 

 
Fonte: PETROBRAS, 2016a. 
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De acordo com a ANP (2011), em janeiro de 2011, o poço 9BRSA716RJS era 

o único produtor na área do pré-sal na bacia de Santos. Ele apresentou naquele 

momento uma produção de aproximadamente 13.188,18 bbl/dia. É importante 

salientar que a média de produção nos TLDs dos poços: 9BUZ4RJS em Búzios foi de 

aproximadamente 13.971,74 bbl/dia, 3BRSA1172RJS de Atapu foi de 13.144,03 

bbl/dia e 1BRSA976RJS em Sépia (tabela 26) foi de 12.314,58 bbl/dia. Se 

comparados ao poço 9BRSA716RJS, pode-se dizer que estes apresentam um grande 

potencial de produção. A figura 30 mostra a produção de petróleo nacional, da bacia 

de Santos e do pré-sal na bacia de Santos. 

 
Figura 30 – Produção Nacional, da Bacia de Santos e do pré-sal da Bacia de Santos, 2011-2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

A figura 30 permite verificar que a produção do pré-sal na bacia de Santos vem 

aumentando significativamente ao longo dos anos frente a produção nacional. 

Adicionalmente, a tabela 37 compara a produção nacional e o somatório da produção 

dos campos de Lula e Sapinhoá. Em 2010, estes campos do pré-sal representavam 

0,84% da produção nacional. Em 2016, estes mesmos campos já representavam 

26,73%, ou seja, um crescimento vertiginoso, principalmente a partir de abril de 2016. 
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Tabela 37 – Produção nacional total e do pré-sal na bacia de Santos, 2010-2016 

Ano 
Produção de petróleo (bbl) Percentual 

(b) / (a) Nacional (a) Pré-sal (b) 
2010 749.952.360,67 6.295.730,84 0,84% 
2011 768.466.691,89 10.362.813,45 1,35% 
2012 754.407.172,29 31.005.053,51 4,11% 
2013 738.713.381,74 39.569.464,30 5,36% 
2014 822.928.206,04 82.298.354,19 10,00% 
2015 889.665.622,14 179.945.170,06 20,23% 
2016 863.845.301,76 230.841.330,39 26,72% 
Fonte: Elaboração do autor com base em ANP, 2017a. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E CORRELAÇÕES 

 

O capítulo 4 apresentou uma análise atual das áreas da Cessão Onerosa. Até 

dezembro de 2016, nenhum campo possuía um sistema de produção definitivo. Logo, 

essas áreas produziram muito pouco até este ano, frente ao estabelecido em contrato. 

Ao realizar uma comparação entre os campos de Búzios, Atapu e Sépia (tabela 

26, 30, 31 e 33) com os campos de Lula e Sapinhoá no pré-sal na bacia de Santos 

através da figura 30, nota-se que os primeiros apresentaram valores muito parecidos 

com os últimos especialmente ao longo do ano de 2011, mostrando-se promissores. 

No próximo capítulo (5) será apresentada a saúde financeira da Petrobras no 

período de 2007-2016. O objetivo é saber se a empresa tem atingido marcas positivas 

frente aos gastos com investimentos em E&P e com a Cessão Onerosa. 
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5. SAÚDE FINANCEIRA 
 

A saúde financeira da Petrobras será analisada observando o balanço 

patrimonial da empresa entre os anos de 2007 e 2016. Primeiramente, é necessário 

entender o conceito de balanço patrimonial que é dividido em ativo e passivo. De 

acordo com Marion (2009), ativo é o conjunto de bens e direitos controlados pela 

empresa. São itens positivos do patrimônio, pois trazem benefícios e proporcionam 

ganhos para a empresa.  

Segundo o art. 178 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, parágrafo 1º, 

no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 

elementos nelas registrados, como ativo circulante e ativo não circulante, este 

composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangíveis. 

O art. 179 desta mesma lei mostra que as contas serão classificadas como 

seguem: 

I  “No ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no 

curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em 

despesas do exercício seguinte; 

II  No ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término 

do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, 

adiantamentos ou empréstimos as sociedades coligadas ou 

controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes no lucro 

da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do 

objeto da companhia; 

III  Em investimentos: as participações permanentes em outras 

sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no 

ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da 

companhia ou da empresa; 

IV  No ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 

destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa 

ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 

operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle 

desses bens; 
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V  No intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 

destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. ” 

O passivo representa obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que 

serão cobradas. O passivo se classifica de acordo com o prazo de realizações das 

obrigações: circulante e não circulante. 

No passivo circulante classificam-se todas as dívidas com terceiros que serão 

pagas a curto prazo, como dívidas com fornecedores de mercadorias, salários a 

pagar, impostos a pagar, empréstimos bancários a pagar, encargos a pagar, etc 

(MARION, 2017). 

O passivo não circulante são as dívidas de longo prazo, normalmente se 

referindo aos financiamentos obtidos junto a terceiros (MARION, 2017). 

O patrimônio líquido é a diferença entre os valores do ativo e do passivo de 

uma empresa e representa o total das aplicações dos proprietários na empresa. A Lei 

nº 6404 de 15 de dezembro de 1976 classifica o patrimônio líquido como parte do 

passivo (SÓCONTABILIDADE, 2017). 

A tabela 38 apresenta o balanço patrimonial da Petrobras no período de 2007 

a 2016. 

 
Tabela 38 – Balanço Patrimonial da Petrobras, 2007-2016 (em milhões de dólares americanos) 

Ano Ativo 
Circulante 

Ativo não 
Circulante 

Total do 
Ativo 

Passivo 
Circulante 

Passivo 
não 

Circulante 
Patrimônio 

Líquido 
Total do Passivo 

e Patrimônio 
Líquido 

2007 29.140 100.575 129.715 24.468 37.736 67.511 129.715 
2008 26.758 98.937 125.695 24.756 38.371 62.528 125.655 
2009 42.644 157.626 200.270 30.965 73.885 95.420 200.270 
2010 63.863 244.820 308.683 33.552 91.734 183.397 308.683 
2011 64.592 255.322 319.914 36.364 106.440 177.110 319.914 
2012 57.794 273.851 331.645 34.070 128.536 169.039 331.645 
2013 52.655 268.768 321.423 35.226 137.074 149.123 321.423 
2014 50.832 247.855 298.687 31.118 150.591 116.978 298.687 
2015 43.179 187.342 230.521 28.573 135.893 66.055 230.521 
2016 44.769 202.214 246.983 24.903 144.530 77.550 246.983 

Fonte: Elaboração do autor com base em Petrobras e SEC, 2007-2016. 

 

Nota-se que o melhor resultado do Ativo Circulante foi em 2011, quando 

registrou US$ 64.592 milhões. Após o ano de 2011, o valor do Ativo Circulante iniciou 
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uma trajetória de queda até o ano de 2015, em virtude de as demonstrações contábeis 

estarem em Reais (R$), enquanto que a moeda de apresentação das demonstrações 

contábeis consolidadas auditadas incluídas no FORM 20-F da SEC é o dólar norte-

americano. Em 2016, iniciou um processo de recuperação de 3,68% em relação a 

2015. 

O Ativo não Circulante apresentou seu melhor resultado no ano de 2012, 

quando registrou US$ 273.851 milhões e, após este ano, seu resultado começou a 

diminuir até 2015. Somente em 2016 iniciou seu processo de recuperação de 

aproximadamente 7,94%. 

O total do Ativo seguiu a mesma trajetória do Ativo não Circulante. Seu melhor 

resultado foi 2012, quando registrou US$ 331.645 milhões, decaindo até 2015 e 

apresentando uma recuperação de 7,14% em 2016. 

O Passivo Circulante apresentou seu maior valor em 2011, quando registrou 

US$ 36.364 milhões e, após o ano de 2013 apresentou diminuição até 2016. 

O Passivo não Circulante apresentou seu maior valor em 2014, contabilizando 

US$ 150.591 milhões. Este cresceu no período, exceto no ano de 2015. 

O Patrimônio Líquido apresentou uma grande variação (aproximadamente 

92,2%) entre os anos de 2009 e 2010 devido à Cessão Onerosa. De acordo com a 

Petrobras (2011a), em 2009 as 3.700.729.396 ações preferenciais representavam 

US$ 15.106 milhões e as 5.073.347.344 ordinárias representavam US$ 21.088 

milhões. Em 2010, com a Cessão Onerosa, 5.602.042.788 ações preferenciais 

representavam US$ 45.840 milhões e 7.442.454.142 ações ordinárias US$ 63.906 

milhões. Vale destacar que o Patrimônio Líquido varia conforme o preço das ações 

PETR3 e PETR4 (figuras 5 e 6 – capítulo 2). 

De acordo com SEC (2013), os empréstimos e financiamentos se destinam ao 

desenvolvimento de projetos de produção de petróleo e gás natural, à construção de 

navios e de dutos, bem como à construção e ampliação de unidades industriais, dentre 

outros usos diversos. Estas rubricas estão alocadas como parte do Passivo Circulante 

(dívidas de curto prazo) e Passivo não Circulante (dívidas de longo prazo). 

A tabela 39 apresenta os empréstimos realizados pela Petrobras entre os anos 

de 2007 a 2016. 
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Tabela 39 – Financiamentos a curto e longo prazo Petrobras, 2007-2016 

Ano 
Financiamento 
a curto prazo 

Financiamento 
a longo prazo Total 

Em milhões de dólares americanos 
2007 1.458 13.421 14.879 
2008 2.399 17.562 19.961 
2009 8.431 49.041 57.472 
2010 8.960 60.471 69.431 
2011 10.067 72.718 82.785 
2012 7.479 88.484 95.963 
2013 8.001 106.235 114.236 
2014 11.868 120.218 132.086 
2015 14.683 111.482 126.165 
2016 9.755 108.371 118.126 

Fonte: Elaboração do autor com base em Petrobras e SEC, 2007-2016. 

 

De acordo com SEC (2012), a dívida de longo prazo consiste principalmente: 

(a) Da emissão de títulos em mercados de capital internacionais; 

(b) Debêntures emitidas em mercados de capital nacionais; 

(c) Valores em aberto garantidos por agências de crédito de exportação e 

agências multilaterais e 

(d) Empréstimos do BNDES e outras instituições financeiras e 

financiamentos de projeto, incluindo obrigações de arrendamento. 

A tabela 40 indica como a dívida de longo prazo é constituída. 
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Tabela 40 – Repartição da dívida de longo prazo, 2007-2016 

Ano 
Financiamento a longo prazo 

Em milhões de dólares americanos 
Moeda estrangeira Moeda local 

2007 10.186 3.235 
2008 12.133 5.429 
2009 22.797 26.244 
2010 29.534 30.937 
2011 41.169 31.549 
2012 56.190 32.294 
2013 75.975 30.260 
2014 89.601 30.617 
2015 85.043 26.439 
2016 85.204 23.167 

Fonte: Elaboração do autor com base em Petrobras e SEC, 2007-2016. 

 

A tabela 41 destaca o lucro líquido da Petrobras quanto do segmento de E&P, 

sendo este último responsável por incluir as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção no Brasil, vendas e transferências de petróleo nos 

mercados nacionais e estrangeiros, transferências de gás natural para o segmento de 

Gás e Energia e vendas dos derivados produzidos nas usinas de processamento de 

gás natural no período de 2007 a 2016. Vê-se que o lucro líquido apresentou 

resultados negativos já em 2014, enquanto que o lucro líquido da E&P somente em 

2015. Ou seja, os resultados mostram que outros fatores influenciaram no declínio do 

lucro.  
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Tabela 41 – Lucro líquido da Petrobras e no segmento de E&P, 2007-2016 

Ano 
Lucro líquido 

Petrobras 
Lucro líquido 

Segmento E&P 
Em milhões de Reais 

2007 21.512 26.828 
2008 32.988 37.617 
2009 28.982 19.601 
2010 35.901 29.558 
2011 33.110 40.575 
2012 20.959 45.452 
2013 23.007 42.266 
2014 -21.924 32.070 
2015 -35.171 -12.984 
2016 -13.045 4.559 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2008b, 2009, 2010c, 2011a, 2012a, 2013a, 
2014a, 2015d, 2016e, 2017c. 

 

A tabela 42 apresenta o lucro líquido atribuível aos acionistas da Petrobras, o 

número médio ponderado de ações em circulação no ano e o lucro líquido por ação 

média ponderada em circulação entre os anos de 2007 e 2016. Percebe-se que o ano 

de 2010 foi decisivo para o aumento do número médio de ações no mercado, mas 

não para impedir os resultados negativos no lucro líquido. Salienta-se que o contrato 

de Cessão Onerosa foi assinado em setembro de 2010. 

 
Tabela 42 – Lucro líquido atribuível aos acionistas da Petrobras, número médio ponderado de ações 

em circulação e lucro líquido por ação, 2007-2016 

Ano 
Lucro líquido atribuível 

aos acionistas da 
Petrobras (R$) 

Número médio 
ponderado de ações 

em circulação 

Lucro líquido 
por ação 

(R$) 
2007 21.512 4.387.038.370 4,90  
2008 32.988 8.774.076.740 3,76  
2009 28.982 8.774.076.740 3,30  
2010 35.189 9.872.826.065 3,57  
2011 33.313 13.044.496.930 2,55  
2012 21.182 13.044.496.930 1,62  
2013 23.570 13.044.496.930 1,81  
2014 -21.587 13.044.496.930 -1,65  
2015 -34.836 13.044.496.930 -2,67  
2016 -14.824 13.044.496.930 -1,14  

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2008b, 2009, 2010c, 2011a, 2012a, 2013a, 
2014a, 2015d, 2016e, 2017c. 
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Sendo a Petrobras uma empresa de energia, o preço do petróleo afeta 

diretamente seu resultado financeiro, porque o valor de venda interfere na receita da 

empresa e na capacidade de novos investimentos. Desta forma, a tabela 42 

apresenta, no período de 2007 a 2016, o preço de venda do petróleo Brent e o dólar 

médio de venda no período. 

 
Tabela 43 – Preço do Petróleo Brent e Dólar médio de venda, 2007-2016 

Ano Petróleo Brent 
(US$/bbl) 

Variação Petróleo 
Brent (%) 

Dólar Médio de 
Venda (R$) 

Variação Dólar 
Médio de Venda (%) 

2007 72,52 - 1,95 - 
2008 97 33,76% 1,84 -5,64% 
2009 61,51 -36,59% 2,00 8,70% 
2010 79,47 29,20% 1,76 -12,00% 
2011 111,27 40,02% 1,67 -5,11% 
2012 111,58 0,28% 1,96 17,37% 
2013 108,66 -2,62% 2,16 10,20% 
2014 98,99 -8,90% 2,35 8,80% 
2015 52,46 -47,00% 3,34 42,13% 
2016 43,69 -16,72% 3,48 4,19% 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2008b, 2009, 2010c, 2011a, 2012a, 2013a, 
2014a, 2015d, 2016e, 2017c. 

 

Cabe ressaltar também que o custo de extração de petróleo afeta diretamente 

no fluxo de caixa da empresa. Desta maneira, a tabela 43 apresenta o custo de 

extração de petróleo sem e com participação governamental em dólares americanos 

e Reais. 
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Tabela 44 – Custo de extração de petróleo no Brasil, 2007-2016 

Custo de extração de petróleo (lifting cost) no Brasil: 

 Ano  

Custos 
(US$/barril) 

Custos 
(US$/barril) 

Custos 
(R$/barril) 

Custos 
(R$/barril) 

Sem participação 
governamental 

Com participação 
governamental 

Sem participação 
governamental 

Com 
participação 

governamental 
2007 7,7 19,39 14,88 37,03 
2008 9,26 26,08 17,08 47,61 
2009 8,78 20,51 17,2 39,49 
2010 10,03 24,64 17,58 43,48 
2011 12,59 32,52 21,19 55,04 
2012 13,92 33,83 27,22 66,16 
2013 14,76 32,98 31,94 71,66 
2014 14,57 30,54 34,26 72,04 
2015 11,95 18,53 39,31 61,52 
2016 10,64 16,27 36,33 55,12 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2008b, 2009, 2010c, 2011a, 2012a, 2013a, 
2014a, 2015d, 2016e, 2017c. 

 

De acordo com o relatório de Destaques Operacionais da Petrobras (2016), o 

custo de extração no pré-sal, no primeiro trimestre de 2016, ficou abaixo de US$ 

8,00/boe. Comparando com a tabela 43, este custo foi inferior à média de US$ 10,64 

referente ao ano de 2016. Desta maneira, o pré-sal é visto pela empresa como uma 

ótima opção para a produção de petróleo e gás natural, dado o custo inferior à média 

nacional. 

Ao analisar as tabelas 41-43, pode-se notar que em alguns anos (2014, 2015 

e 2016) a empresa obteve resultados negativos. Em seu Relatório ao Mercado 

Financeiro (RMF), a Petrobras destacou que esses prejuízos se deveram a: 

(a) Em 2014, o prejuízo deveu-se ao impairment4 de ativos, principalmente 

relacionados às atividades de refino, exploração e produção de 

petróleo e gás natural (de R$ 1.238 milhões em 2013, a reversão/perda 

no valor de recuperação de ativos passou para R$ 44.636 milhões em 

2014, um aumento maior que 3.500%); 

                                           
4 De acordo com a PETROBRAS (2016d) impairment significa a redução do valor recuperável 

de ativos. 
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(b) Em 2015, o prejuízo foi devido ao impairment de ativos e de 

investimentos (R$ 47.676 milhões), declínio dos preços do petróleo, 

incremento nas taxas de desconto, perda do grau de investimento, 

despesas de juros e perda cambial; 

(c) Em 2016, o prejuízo da empresa foi principalmente pelo impairment de 

ativos e de investimentos (R$ 20.297 milhões). 

Analisando-se somente o segmento de exploração e produção no período de 

2007 a 2016, pode-se destacar os seguintes fatores: 

(a) Em 2008, a elevação do resultado decorreu dos maiores preços médios 

do petróleo nacional e o aumento da produção diária de óleo e LGN; 

(b) Em 2009, a redução refletiu a mudança no patamar das cotações 

internacionais do petróleo e a despesa extraordinária com participação 

especial; 

(c) Em 2010, o maior lucro líquido decorreu do aumento do preço de 

petróleo e o incremento da produção; 

(d) Em 2011, o aumento do lucro líquido decorreu dos maiores preços de 

venda do petróleo nacional e o acréscimo no volume de produção de 

petróleo e LGN; 

(e) Em 2012, aumento do lucro líquido devido aos maiores preços de 

venda do petróleo nacional; 

(f) Em 2013, redução do lucro líquido decorreu do menor volume de 

produção de petróleo e LGN; 

(g) Em 2014, redução do lucro líquido principalmente pelo impairment de 

ativos; 

(h) Em 2015, o prejuízo decorreu dos menores preços de venda de 

petróleo e impairment nos campos de produção; 

(i) Em 2016, houve um aumento da depreciação e redução das despesas 

com impairment. 

Cabe ressaltar que apesar da Petrobras ter obtido resultados negativos em seu 

lucro líquido nos anos 2014-2015 e no segmento de E&P no ano de 2015, o preço do 

petróleo tipo Brent apresentou baixas de 2012 a 2016. Porém, a produção de petróleo 

e gás natural continuou crescendo e os custos de extração diminuíram. Pode-se inferir 

que o custo de extração no pré-sal (abaixo de US$ 8,00/boe no primeiro trimestre de 

2016 (PETROBRAS, 2016c)) e o aumento da produção no pré-sal foram de extrema 



85 

 

importância para a retomada dos resultados positivos em E&P. De acordo com a 

Petrobras, em 2014 os custos exploratórios para extração de petróleo e gás natural 

foram de R$ 7.135 milhões, em 2015 de R$ 6.467 milhões e R$ 6.056 milhões em 

2016 apesar da produção nacional de petróleo, LGN e gás natural da empresa ter 

sido, de acordo com a tabela 36, 2.460 mbbl/dia em 2014, de 2.597 mbbl/dia em 2015 

e 2.629 mbbl/dia em 2016. 

A tabela 45 apresenta os valores dos investimentos realizados pela Petrobras 

e no segmento de E&P entre 2007 e 2016. Percebe-se que os investimentos totais 

iniciaram uma trajetória de crescimento durante o período analisado, com algumas 

interrupções, 1ª em 2011, e a 2ª de 2014 a 2016. Por outro lado, os investimentos em 

E&P aumentaram de 2007 a 2013. Após registram queda em 2014 e 2016. O último 

ano (2016) apresentou percentual de -25,38%. 

 
Tabela 45 – Investimentos realizados pela Petrobras e no segmento E&P, 2007-2016 

Ano Investimento total5 
Petrobras (Milhões de reais) 

Variação 
(Porcentagem) 

Investimentos em E&P 
(Milhões de reais) 

Variação 
(Porcentagem) 

2007 45.285 - 24.177 - 
2008 53.349 17,81% 29.914 23,73% 
2009 70.757 32,63% 34.989 16,97% 
2010 76.411 7,99% 36.616 4,65% 
2011 72.546 -5,06% 38.202 4,33% 
2012 84.137 15,98% 47.619 24,65% 
2013 104.416 24,10% 64.585 35,63% 
2014 87.140 -16,55% 60.072 -6,99% 
2015 76.315 -12,42% 63.321 5,41% 
2016 55.348 -27,47% 47.250 -25,38% 

Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS, 2008b, 2009, 2010c, 2011a, 2012a, 2013a, 
2014a, 2015d, 2016e, 2017c. 

 

A tabela 45 apresenta os gastos com investimentos feitos pela Petrobras nas 

áreas da Cessão Onerosa de 2011 a 2016. De acordo com o Relatório de Gestão da 

Petrobras (2015) estes investimentos se referem a: 

(a) Aquisições de Dados de Reservatório (ADR); 

(b) TLD; 

(c) Implantação de infraestrutura. 

                                           
5 Consolidação dos gastos com investimentos nos segmentos de Exploração e Produção, 

Abastecimento, Gás e Energia, Distribuição, Biocombustíveis e Corporativo (PETROBRAS, 2016g). 
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Tabela 46 – Investimentos com a Cessão Onerosa, 2011-2016 

Ano Programação anual 
(R$) 

Realizado 
(R$) 

2011 344.547.000 312.086.076 
2012 344.547.000 312.086.076 
2013 1.112.000.000 1.152.006.455 
2014 2.760.997.000 2.587.417.728 
2015 5.550.766.000 5.178.560.240 
2016 3.570.799.000 3.269.567.896 

Fonte: PETROBRAS, 2017d. 

 

Comparando os gastos realizados com investimentos na E&P e o realizado na 

Cessão Onerosa, percebe-se que os valores não chegam a 10% do total nos anos 

analisados (2011-2016). 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E CORRELAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Ao longo dos anos 2007-2016, a Petrobras obteve prejuízo nos anos 2014, 

2015 e 2016 e, em E&P, no ano de 2015. Estes resultados foram muito influenciados 

pelo impairment de ativos da empresa. 

Em 2013 a reversão/perda no valor de recuperação de ativos foi de R$ 1.238 

milhões, e em 2014 de R$ 44.636 milhões (um aumento percentual de 3.500%), de 

R$ 47.676 milhões em 2015 e de R$ 20.297 milhões em 2016.  

No segmento de E&P, o impairment no ano de 2014 foi de R$ 9 milhões em 

2013, de R$ 5.665 milhões em 2014, de R$ 38.292 milhões em 2015 (um aumento 

percentual de 575%) e R$ 10.700 milhões em 2016. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS – COMPARAÇÕES GERAIS 

 

Para um maior entendimento dos valores gerados pela produção dos campos 

da Cessão Onerosa, todos os valores das tabelas 30-34 de produção de petróleo 

foram somados e separados por ano. Destes valores, considerou-se o preço de venda 

do petróleo tipo Brent e a conversão de dólares americanos para reais da tabela 41, 

visando estimar o ganho dos campos entre os anos de produção 2014-2016. 
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Os valores obtidos foram comparados com os investimentos realizados na 

Cessão Onerosa da tabela 45 e apresentados graficamente (figura 31). A figura 31 

apresenta uma comparação entre os investimentos com a Cessão Onerosa e seus 

ganhos estimados com a produção de óleo em milhões de reais. É possível notar que 

os investimentos realizados nos campos foram expressivamente maiores que seus 

ganhos.  

 
Figura 31 – Comparação entre os investimentos e os ganhos com as áreas da Cessão Onerosa, 

2011-2016 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em PETROBRAS 2017d. 

 

Apesar dos investimentos serem maiores que os ganhos, cabe ressaltar que 

até 2016 não havia um sistema de produção definitivo nos campos contratados. 

Contudo, estes apresentavam quantidades promissoras, ao se comparar a produção 

durante os TLD com a de campos que já possuem um sistema de produção definitivo. 
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6. CONCLUSÕES 
 

A partir de 2010, uma série de novas Leis foi sancionada pelo Presidente da 

República visando alterar sensivelmente o marco regulatório do setor petrolífero 

brasileiro. 

As Leis referentes ao Regime de Partilha para as áreas do pré-sal e 

estratégicas e criação do Fundo Social (FS), criação da PPSA e Cessão Onerosa para 

a Petrobras de 5 bilhões de barris de óleo equivalentes geraram incertezas até o 

momento irreversíveis. 

Diante deste quadro pouco transparente, o objetivo geral deste trabalho visou 

entender a Lei da Cessão Onerosa e as consequências produtivas e financeiras ao 

longo dos anos (2010-2016) para a Petrobras. Como objetivos específicos buscou-se: 

a) identificar as áreas produtivas conforme a Lei da Cessão Onerosa, apontando o 

volume de óleo e gás natural estipulado e o obtido; b) detalhar a arquitetura financeira 

a partir da Cessão Onerosa e os reflexos na saúde financeira da Petrobras. 

Inicialmente descreveu-se e analisou-se o processo de capitalização da 

Petrobras a fim de viabilizar a Cessão Onerosa dos 5 bilhões de barris de óleo 

equivalentes na área do pré-sal brasileiro previamente selecionada. Os investimentos 

previstos foram apontados à época como condição necessária para a elevação das 

curvas de produção e manutenção da razão Reserva/Produção. Em outras palavras, 

sem a capitalização, a empresa não teria condições mínimas de iniciar as pesquisas 

para a E&P das áreas da Cessão Onerosa. 

Após detalhou-se as áreas da Cessão Onerosa, mostrando os estudos de duas 

empresas contratadas pela Petrobras e ANP, respectivamente, a saber: DeGolyer and 

MacNaughton e Gaffney, Cline and Associates para as áreas selecionadas visando a 

concretização da produção almejada em contrato. 

Como um primeiro resultado dos estudos apontou-se as dimensões e volume 

de boe de cada área. A saber: a área do bloco de Franco é equivalente a 1.255 km² e 

possui um volume de contrato de 3.058 milhões de boe, Entorno de Iara corresponde 

a 611 km² e volume de contrato de 600 milhões de boe, Florim 292 km² e volume de 

contrato de 467 milhões de boe, Nordeste de Tupi 291 km² e volume de contrato de 

428 milhões de boe, Sul de Guará 144 km² com volume de contrato de 319 milhões 

de boe, Sul de Tupi 203 km² com volume de 128 milhões de boe. 
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Na sequência foram estabelecidas as fases do contrato (exploração e 

desenvolvimento da produção) e seus prazos de conclusão (maturidades). Para isso, 

analisou-se em detalhe as áreas do contrato no que se refere ao estágio exploratório 

e ao nível da produção. 

Um segundo bloco de resultados apontou que até dezembro de 2016, nenhum 

campo possuía um sistema de produção definitivo, ou seja, ainda se encontrava na 

fase de realização de testes (TLD) e nem todos os poços estavam permanentemente 

ativos. Logo, essas áreas produziam muito pouco até este ano, frente ao estabelecido 

em contrato. 

Na sequência, realizou-se uma comparação entre os campos de Búzios, Atapu 

e Sépia com os campos de Lula e Sapinhoá no pré-sal na bacia de Santos. Como 

resultado, percebeu-se que os primeiros apresentaram valores muito parecidos com 

os últimos, especialmente ao longo do ano de 2011, mostrando que existem condições 

concretas de aumento da produção conforme estimado em contrato. 

Num segundo momento, buscou-se saber os reflexos da Cessão Onerosa a 

Petrobras sobre as suas finanças no período de 2010-2016. Ou seja, o quanto foi 

gasto em relação ao ganho obtido. 

Verificou-se que ao longo dos anos 2007-2016 a Petrobras obteve prejuízo 

líquido nos anos 2014, 2015 e 2016 e na rubrica E&P, o prejuízo foi registrado no ano 

de 2015. Pode-se afirmar que os resultados foram muito influenciados pelo impairment 

de ativos da empresa, além da forte alavancagem proporcionada pela Cessão 

Onerosa. 

Especificamente em relação aos gastos e ganhos, apontou-se que os valores 

utilizados na rubrica investimentos nas áreas contratadas foram maiores que os 

ganhos com a produção. Entre os anos 2011-2016, aproximadamente R$ 12,8 bilhões 

foram gastos em investimentos nas áreas estabelecidas em contrato e ganhos na 

ordem de R$ 1,9 bilhão, ou seja, o retorno foi de 15% do valor investido. 

Por fim, conclui-se que entre os anos de 2007-2016, os investimentos 

realizados nas áreas contratadas somaram valores maiores ao retorno da produção. 

Porém, a curva de produção aponta para a possibilidade crescente de produção num 

futuro próximo. 

Tendo em vista que a Cessão Onerosa a Petrobras contempla um período de 

40 anos prorrogáveis para a E&P dos 5 bilhões de boe, aponta-se como “muito cedo” 

qualquer afirmação sobre o que será produzido até a depleção completa. Por outro 
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lado, é preciso que a empresa busque melhorar a governança quanto aos 

investimentos em E&P nas áreas da Cessão Onerosa. Por este motivo, indica-se a 

necessidade de acompanhamento em tempo contínuo do volume de hidrocarbonetos 

extraídos das áreas concedidas em contrato, bem como do quanto é investido para 

este fim.   
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Anexo 1 
ÁREA DO CONTRATO 

I. BLOCOS DEFINITIVOS 
 

Figura 32 – Área do contrato: Florim 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 
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Figura 33 – Área do contrato: Franco 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 

   
Figura 34 – Área do contrato: Sul de Guará 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 
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Figura 35 – Área do contrato: Entorno de Iara 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 
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Figura 36 – Área do contrato: Sul de Tupi 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 

 
Figura 37 – Área do contrato: Nordeste de Tupi 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 
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II. BLOCO CONTINGENTE 

 
Figura 38 – Área do contrato: Peroba 

 
Fonte: República Federativa do Brasil, 2010. 
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Anexo 2 
I. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE BÚZIOS 

 
Figura 39 – Plano de Desenvolvimento de Búzios 

 
Fonte: ANP, 2017e.  
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Figura 40 – Plano de Desenvolvimento de Búzios 

 

Fonte: ANP, 2017e. 
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Figura 41 – Plano de Desenvolvimento de Búzios 

 
Fonte: ANP, 2017e. 
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Anexo 2 
II. SUMÁRIO EXTERNO DE SÉPIA 

 
Figura 42 – Sumário Externo de Sépia 

 

Fonte: ANP, 2017e. 
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Figura 43 – Sumário Externo de Sépia 

 
Fonte: ANP, 2017e. 
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Figura 44 – Sumário Externo de Sépia 

 

Fonte: ANP, 2017e. 
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Anexo 3 
I. Licença de operação nº 1284/2015 

 
 

Figura 45 – Licença de operação nº 1284/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017. 
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Figura 46 – Licença de operação nº 1284/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017. 
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Figura 47 – Licença de operação nº 1284/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017. 
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II. Licença de operação nº 1318/2015 
 

Figura 48 – Licença de operação nº 1318/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017. 
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Figura 49 – Licença de operação nº 1318/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 50 – Licença de operação nº 1318/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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III. Licença de operação nº 1342/2016 
 

Figura 51 – Licença de operação nº 1342/2016 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 52 – Licença de operação nº 1342/2016 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 53 – Licença de operação nº 1342/2016 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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IV. Licença de operação nº 1297/2015 
 

Figura 54 – Licença de operação nº 1297/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 55 – Licença de operação nº 1297/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 56 – Licença de operação nº 1297/2015 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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IV. Licença de operação nº 1330/2016 
 

Figura 57 – Licença de operação nº 1330/2016 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 58 – Licença de operação nº 1330/2016 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Figura 59 – Licença de operação nº 1330/2016 

 
Fonte: IBAMA, 2017 
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Anexo 4 
POÇOS DO PRÉ-SAL NOS CAMPOS DE LULA E SAPINHOÁ 

 
Campo Poço 
LULA 3BRSA496RJS 
LULA 4BRSA711RJS 
LULA 9BRSA716RJS 
LULA 3BRSA821RJS 
LULA 9BRSA908DRJS 
LULA 9LL2RJS 
LULA 7LL3DRJS 
LULA 7LL8HRJS 
LULA 9LL6ARJS 
LULA 7LL11RJS 
LULA 9LL12DRJS 
LULA 7LL17DRJS 
LULA 9LL20DRJS 
LULA 9LL19RJS 
LULA 7LL22DRJS 
LULA 7LL27RJS 
LULA 7LL31DRJS 
LULA 7LL28DRJS 
LULA 7LL36ARJS 
LULA 7LL41DRJS 
LULA 7LL51RJS 
LULA 8LL50RJS 
LULA 7LL60DRJS 

SAPINHOÁ 3BRSA788SPS 
SAPINHOÁ 9BRSA928SPS 
SAPINHOÁ 7SPH2DSPS 
SAPINHOÁ 7SPH4DSPS 
SAPINHOÁ 7SPH1SPS 
SAPINHOÁ 7SPH6SPS 
SAPINHOÁ 7SPH5SPS 
SAPINHOÁ 7SPH7DSPS 
SAPINHOÁ 7SPH8SPS 
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