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はじめに

一般財団法人 石油開発情報センター（ICEP）は、経済産業省からの平成 28 年度 

産油・産ガス国開発支援協力事業の補助金を受けて、平成 28 年 6 月にブラジル連邦共和国

（以下ブラジル）にて、情報収集調査を実施しました。

ブラジルにおける埋蔵量は石油 130 億 Bbl、天然ガス 4,300 億㎥とされ、現在の生産量

は石油 230 万 Bbl/日、天然ガス 98 百万㎥/日となっています。（ANP 資料による）現在ポ

ストサルからの生産量は減退気味ですが、プレサルからの生産がこれを補い、今後のプレ

サルの開発によって更なる生産増加が見込まれます。

今般の調査におきましては、暫定政権による石油政策における方針変更等について注目

致しましたが、現在のところ大きな方針転換は見られないようです。これまでの方針にし

たがって、ペトロブラスのプレサルにおけるオペレータシップ義務の緩和等を行い、来年

には新規入札ラウンドを開催するとのことです。鉱山エネルギー省や入札を管轄する ANP

からこれらに関する情報を聴取し、また 150 億ドル規模の資産売却方針を発表しているペ

トロブラスからは売却方針や手続きについて聴取いたしました。

ここに報告書として取りまとめましたので、ご参考となれば幸甚に存じます。

なお、本調査実施にあたり、在京ブラジル連邦共和国大使館及び経済産業省、並びに在

ブラジル連邦共和国日本国大使館よりご協力を頂きました。ここに厚く御礼申し上げます。 

ICEP は引き続き同国及び各国の石油開発関連情報を適宜、皆様に提供してまいります。

これまで以上に、一層のご支援・ご協力お願い申し上げます。

平成 28 年 8 月 

一般財団法人 石油開発情報センター
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1. ICEP ブラジル連邦共和国情報収集調査報告概要

一般財団法人 石油開発情報センター（ICEP）は、経済産業省からの平成 28 年度 

産油・産ガス国開発支援協力事業の補助金を受けて、下記日程にてブラジル連邦共和国を

訪問し、情報収集調査を実施した。

出張日程：

6月 19 日 日 東京発 

6 月 20 日 月 リオデジャネイロ着 17:00 三菱商事 

6 月 21 日 火 ブラジリアに移動 15:30 日本大使館 17:00 外務省 

6 月 22 日 水 10:00 石油省 リオに移動 

6 月 23 日 木 10:00 ANP 15:00 Petrobras 16:30 Inpex 

6 月 24 日 金 リオデジャネイロ発 

6 月 25 日 土 機中 

6 月 26 日 日 東京着 

調査による各項目の概要は以下の通り。

a. 石油開発政策

ブラジルは減退を続けるポストサル油田を補うべく、プレサル油田の開発を推進。

現状、国内生産量と需要量は拮抗。（ただし、原油は輸出しつつ製品輸入を並行。国内

製油所の仕様の問題。）

将来的には、日産 400 万 Bbl を目標とし、100 万 Bbl 程度を輸出か。

b. プレサル開発促進策

Petrobras 以外の石油会社にもオペレータの機会を付与。

背景は、Petrobras の資金調達難、外国企業の不満等。

⇒法改正（俗称「プレサル開発法」を改正し、Petrobras 以外の社もオペレータ可能と

する。（ただし、Petrobras に選択権付与） 

c. 外国企業の参入促進

オペレータ権付与（上述）

ローカルコンテンツ規制（Decree レベル）の緩和

d. Unitization の課題クリア

ポストサル油層（コンセッション契約）とプレサル油層（PS 契約）が混在する鉱区や

鉱区の外側（オープン鉱区等）に油層が延伸している場合の、Unitization に関する基
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本的考え方を整理する予定。（入札にも関係：生産鉱区の隣接鉱区の入札など） 

 

以上の基本政策に関しては、暫定政権（テメル政権）になっても継続。（まだ一月強し

か経過していないが、上部からの特段の指示はなし。談：鉱山エネルギー省）石油政

策はブラジルにおいて主たる政治問題ではない様子。 

 

e. 次回入札 

2017 年半ばに予定。 

対象鉱区は、ポストサル、プレサル、陸上など。 

ANP は具体的な鉱区については明言を避けた。 

 

f. Petrobras の資産処分 

現時点で具体的な売却対象資産リストは存在しない、との説明。 

その時々のポートフォリオに応じて、売却対象を個別検討し、売却対象社を選別して

アプローチする。（Petrobras が購入能力がありそうな企業を選別） 

一方、購入希望社は、興味を有する物件を指定して Petrobras に申し込むアプローチ

も可能。（日本企業の選択肢） 

 

g. ガス 

国内ガス生産量は需要を満たせずに、パイプラインにえボリビアから、また各地から

LNG で輸入しているのが現状。沖合鉱区での生産ガスは、当初は陸上までのパイプラ

イン敷設のコスト問題から、ユーティリティ利用、油層への圧入、一部フレアで対応

していたが、現在は 2 本のパイプラインが稼働し、もう一本がコミッショニング中。 

ガスは発電用途が主であるが、主な発電源である水力が環境問題等で強化できない状

況にあり、今後はガスの需要が高まることが予想される。 

 

h. Petrobras について 

Petrobras は割高な国際市場から原油調達して、国内で安く売らねばならずこれが財政

悪化の原因であったが、最近は油価の低迷により逆鞘が解消し改善。 

しかし汚職問題等もあり信用力が低下し、資金調達は困難な状況。中国だけが貸し込

んでいる。 

新社長 Parente 氏は政治的干渉を避け、Petrobras の私企業と同じ経済活動を目指す。 
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2. ICEP ブラジル連邦共和国情報収集調査報告面談録 

*ICEP 側出席者は、いずれも鈴木理事長、河合業務部部長代理 

 

a. 三菱商事リオデジャネイロ事務所との面談 

日時  2016 年 6 月 20 日（月） 16：30～18:00 

場所  伯国三菱商事 リオデジャネイロ事務所 

出席者 浜野 浩司 リオデジャネイロ支店長 

  中西 淳二 エネルギー事業部長 

        ICEP 

 

会談内容 

三菱商事のブラジルでの活動の概要説明を受けた後、主に上流関連の諸問題についてヒア

リングを行った。 

 

①Petrobras について 

・Petrobras は社長が交代し、Pedro Parente 氏が新社長となった。 

同氏は、Petrobras の立て直しに積極的で、民間企業と同様に、経済的に不利な活動は行わ

ない方針。そのためにも政府の干渉は極力避けたい様子。組織改革も行い、一部 Director

クラスを GM に引き下げた。 

・Petrobras は 150 億ドルの大規模な資産売却を計画しているが、組織内では Financial and 

Investor Relation の Acquisition and Divestment 部門が担当している。 

・Petrobras はプレサルの開発に集中したい意向で、他の資産に関しては積極的な売却方針

を打ち出している。 

・組織において Exploration and Production の中で Libra だけが独立しているが、これは

2010 年の法改正（プレサル法）により、Libra のみが適用法が異なるため（Libra 以降の

プレサルは PSA 契約、以前はコンセッション契約）と思われる。Libra は現在 Appraisal 

Stage である。 

・法改正以降新規に鉱区付与されるプレサルは、PSA 契約が適用され、Petrobras が 30％

以上の権益を持つオペレータを務めることとなっているが、経済的、技術的能力の問題等

から法改正が検討されており、注目を集めている。 

・Petrobras の強みは豊富な埋蔵量と人材である。待遇が良いので人材確保には困っていな

いし、この状況は今後も続くであろう。技術力については、石油収入の一定割合を研究開

発費に充てられることとなっているので、油価が下がっても研究開発の優先順位は下がっ

ていない。 
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②ブラジルの上流事業について 

・現在ブラジルでは、230 万 BD 程度を生産しているが、このうち 200 万 BD 程度を精製

しており、ネットの輸出量は 30 万 BD 程度と思われる。つまりブラジルにおいては原油の

輸出は外貨獲得という意味では、それほど大きくなく、経済が原油輸出に頼っているわけ

ではない。輸出先は、ベネズエラ、エクアドル、ペルーなどである。 

・原油輸出においては、重質油を輸出して主に西アフリカの軽い油を購入している。 

・製油所は全て Petrobras のもので、製品価格は実質的には政府が決めている。インフレ

抑制のためにも価格は上げられず、不足分は Petrobras が国際価格で調達して安い価格で

販売しなければならない。これが Petrobras の財政を大きく圧迫していた。 

現在は、油価の下落によりこの逆鞘は解消され、Petrobras の経済状況は改善していると思

われる。 

・プレサルからの生産は、100 万 BD 程度で、API は 30 度程度の良質油であり、自国の製

油所での処理に適している。 

・ガスは、半分が海外からの輸入に頼っており、主にボリビアからパイプラインで輸入し

ている。他にトリニダードトバゴや、カタール、ナイジェリア等から LNG をスポット購入

している。LNG の輸入基地は 3 か所あり、全て Petrobras が輸入している。ガスの販売価

格は政府の指導による。ガスの用途は発電用が多い。最近はプレサルからの随伴ガスが増

えてきているので、今後の利用が期待できる。 

・プレサル開発の損益分岐は、＄40～＄50/Bbl と言われており、特に初期コストが高い。 

 

③石油政策について 

現在問題となっている石油関連問題は主に以下の 4 つである 

i)製品価格 

政府指導となっている製品価格を国際価格連動とすることができるか。 

ii)Petrobras とプレサル開発 

現在の法での 30％以上権益保持、Petrobras のオペレータ義務の見直しが検討されてい

る。 

iii)ローカルコンテンツ 

実質的にローカルコンテンツ条項の順守は不可能な状況で、如何に現実と向き合って解

決してゆくかが課題となっている。 

iv)Unitization 問題 

新規のプレサル鉱区は PSA 契約が適用されるが、旧鉱区はコンセッションのままである。 

古い複数鉱区にまたがって下部にプレサルが広がっている場合、unitize されると、プレサ

ル法（Petrobras オペレータ等）・PSA が適用されること、生産量による累進課税が適用さ

れてしまう点などが問題視されている。 
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b. 日本大使館との面談 

日時  2016 年 6 月 21 日（月） 15:30～16:30 

場所  在ブラジル連邦共和国日本国大使館（ブラジリア） 

出席者 梅田 邦夫 大使 

下司 剛生 書記官 

ICEP   

 

会談内容 

面談への謝辞を述べた後、ICEP の概要を説明。今回の訪問目的はブラジルの石油上流

事業の現況等を把握し ICEP の会員である石油企業等へ紹介する事、また場合によって

は ICEP セミナーの開催に係る可能性を確認することであると説明した。 

 

大使館説明 

①Petrobras について 

・Petobras は資金繰りが厳しい。理由は国内の需要が多く、割高な国際市場からの輸入

を余技なくされていることが主な原因。また、業者へのキックバック等の汚職問題が表

面化し、コンプライアンス上の問題から与信力が低下し資金調達に苦慮している。 

・Petrobras の損益分岐点は約＄42/Bbl と聞いている。 

・現在大規模な資産売却を行おうとしているが、買い手の大半は中国のようだ。資金供

与においても 100～130 億レアル規模の融資を繰り返している様子だ。中国はエネルギー

の確保を目的としており、採算性を重視しているわけではない。 

 

②プレサル開発について 

・プレサルは、新規開発は遅れているが、既存油田からの生産が順調の様子。 

・ブラジルの原油輸出量はあまり大きくないので、国際市場との係りはあまりない。 

現在は 7％程度の輸入超過で、原油を輸出し、製品を輸入する構造となっている。 

 

③暫定政権について 

・暫定政権による石油政策の変更は特にない。ブラジルにおいて石油は主たる政治問題

ではないからだ。 

・石油大臣は若く、石油の専門家ではないし、次官は電気関係の出身だ。 

もし暫定大統領が罷免されると、下院議長が次期大統領となるがいずれもグレーな人物

で、司法取引が盛んなブラジルではどのような新情報が出るか分からず、先は読めない。 

 

 ④入札ラウンドについて 

・プレサルの入札は 2017 年に行われる可能性が高い。 
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・2013 年に改正された法によりプレサルは PSA 契約となった。 

ロイヤルティは 15％で、コスト回収原油が 50％以上、プロフィットオイル（35％以上）

は、企業分の原油は 21％以下で、政府分は 14％以上となっている。 

（添付資料参照） 

 

 

c. 外務省との面談 

日時  2016 年 6 月 21 日（月） 17:00～18:00 

場所  外務省会議室（ブラジリア） 

出席者 Mr. Reinaldo Salgato   Deputy General of the Energy Department 

Mr. Nero Cunha Ferrira  

下司 剛生 書記官 

ICEP  

 

会談内容 

ICEP の訪問目的を説明した後、駐日ブラジル大使館の訪問協力に感謝し、主に外務省の

エネルギー部の役割に関しての会談となった。 

 

・エネルギー問題の直接の担当は鉱山エネルギー省だが、外務省はエネルギー関連の外

交問題を担当している。ビジネスレベルでの関与はしないが、エネルギー関連の外国と

の交渉において、例えば G20 における交渉等は外務省のエネルギー部が深く関与する。  

また、国際的な関係に関するエネルギー法制の策定においても当部が担当する。 

つまり国益に係るようなエネルギー問題を扱っている。例えばガスの輸入価格などだ。 

 

・日本との関係においては、特別な問題はないが日本の投資は歓迎する。 

Petrobras の資産売却においても日本の参加を期待する。市場商品ではあるが魅力的な資

産も多いと思う。特にプレサル関連の投資は日本にとっても魅力的なのではないか。 

 

 

d. 鉱山エネルギー省との面談 

日時  2016 年 6 月 22 日（水） 10:00～11:30 

場所  鉱山エネルギー省会議室（ブラジリア） 

出席者 Mr. Clayton de Souza Pontes   General-Coordinator and Deputy-DG 

Mr. Lauro Doniseti Bogniotti Project Manager  

下司 剛生 書記官 

ICEP   
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前田通訳 

 

会談内容 

面談への謝辞を述べた後、ICEP の概要を説明。今回の訪問目的はブラジルの石油上流

事業の現況等を把握し ICEP の会員である石油企業等へ紹介する事、また場合によって

は ICEP セミナーの開催に係る可能性を確認することであると説明した。面談にあたっ

ては、暫定の現状政権下、石油政策についてどのような考えを持っているのか、またど

のような変革が予見されるのかを問うた。 

 

 鉱山エネルギー省から ICEP 訪問への謝辞に続いて、以下説明を受けた。 

 

 ①Petrobras と新規入札について 

・ブラジルでは、石油開発における透明性を重視している。 

・開発においては、既発見量の 130 億 Bbl と新規に発見された 50 億 Bbl がある。 

・プレサル鉱区には PSA 契約を適用している。 

・現在は Petrobras がオペレータとして全てのプロジェクトに参加しなければならない

が、Petrobras の経済状況が良くないこともあり、この条件を外してゆくことを検討して

いる。オペレータは Petrobras が望まない場合、他社に渡すことができるようにする。

この法案は、先日上院を通過し、現在下院で審議中である。2～3 か月内には、新法案の

可決を見込んでいる。 

・石油の生産性が高い鉱区の効率的な開発が重要と考えており、2017 年中旬に有望な

Basin を対象とした新規入札ラウンドを予定している。 

・来年の入札ラウンドでは、3 種類の鉱区を予定している。つまり旧鉱区、新規鉱区、ま

たそれらにまたがる鉱区だ。プレサルは現在の契約鉱区を越えて広がっている可能性が

あるので、unitization が必要となる。新旧鉱区が共同で開発が可能となるような仕組み

を考えている。 

・プレサルは質の良い API30 度の油を産出し、最も生産性の高い油井からは一本で 

3.5 万 BD を生産する。 

・投資や生産に関しては英語のウェブサイトがある。入札情報や統計情報も載せている

のでそちらを参考にして欲しい。 

・入札ラウンドにおいては、CNPE(エネルギー政策員会)が方針や対象鉱区を決定し、決

定後 ANP が実務を取り仕切る。 

次回（第 14 回）の入札ラウンドは、2017 年の 6 月か 7 月頃を目指している。大臣及び

次官も代わったので、省内で今までの入札ラウンドを見直し、よりよくなるよう努力し

ている。 

・入札ラウンドの対象鉱区は、3 つのカテゴリーがある。 
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古くて生産の減退しているマージナル鉱区、まだ、未開発の開発が困難なフロンティア

地域、そしてプレサルだ。 

・プレサルは 300 億 Bbl の資源量があり、20 の unitization 対象鉱区がある。 

このうち次回の入札ラウンドでは、4 つ程度を対象とする予定だ。プレサル以外はコンセ

ッション契約のままとなる。 

 

②ローカルコンテンツについて 

・ローカルコンテンツも喫緊の検討課題としている。 

・今後、ローカルコンテンツの割合を下げるのか調整を行い、改善してゆく。何よりも

石油開発の妨げにならないようにしなければならない。そのため、供給者強化プログラ

ムを検討している。今までは未達に対して罰を与えていたが、今後は国内の供給者の育

成に力を入れてゆく。またこれに対する外国からの投資を促進する仕組みを作ってゆく

よう、省令レベルでの改革を行った。この件でも、外国からの投資と国内業者の事業の

透明性を重んじてゆく。 

・ローカルコンテンツの対象商品を規定した ANP20-2016 を改正した。 

実行面では、支払時期によって達成率のばらつきが出ないよう、ローカルコンテンツの

割合を平均して容認できるよう運用している。 

 

③主な質疑 

Q: 今後の油価レベルによって入札の実施時期が見直される可能性は 

A: 油価は、変動するものであるし、プロジェクトは長期に渡るものなので油価による

実施時期の遅れ等はない。中期的には油価は＄60/Bbl 程度で対応するつもりだ。 

 

Q：プレサルの掘削費はどのくらいか 

A: 従来、井戸一本 2 億 4 千万ドルかかったが、技術革新により現在は 6 千万ドル程度

に下がった。従来 120 日程度を要した掘削期間も現在は 1 か月程度となった。リグレー

トも下がっているし、プレサルには大規模かつ積極的な投資を期待している。 

 

Q: 従来はコンセッション契約だったが、新規のプレサルには PSA 契約を適用する理由

は何か。 

A:  コンセッションの場合、石油・ガスの販売は、開発会社の意思によることができる

が、ブラジルはプレサルの資源を大変重要視しており、PSA 契約にすることで石油資源

そのものを国家が扱えるようにした。（大使館より補足説明）よって契約も ANP ではな

く鉱山エネルギー省が直接行う。 
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e.  ANP（Agência Nacional do Pétroleo, Gás Natural e Biocombustíveis）との面談 

日時  2016 年 6 月 23 日（木） 10:00～12:30 

場所  ANP 会議室 

出席者 Mr. Olavo Colela   Junior Director Advisor 

Mr. Andre Regra  Director Advisor 

Mr. Fabio Cantinho   Superintendence of Communication and  

Instructional Relations  

          ICEP  

 

会談内容 

面談への謝辞を述べた後、ICEP の概要を説明。今回の訪問目的はブラジルの石油上流

事業の現況等を把握し ICEP の会員である石油企業等へ紹介する事、また場合によって

は ICEP セミナーの開催に係る可能性を確認することであると説明した。 

  その後、ANP の機能や予定されている入札ラウンドや変更等について尋ね、各事項につ

き詳細なプレゼンを受けた。 

   

①ブラジルにおける石油産業の管理体系について 

・ブラジルにおいては、1988 年に憲法により石油産業の国の独占が規定された。その後

1995 年に Petrobras の設立が決まり、1997 年の Oil Act により、CNPE（National Energy 

Policy Council）が設立され、国家による独占が廃止され自由競争が導入された。 

新体制においては、CNPEが政策を策定し、ANPが具体的な法制や実質管理を担当する。 

 

②ANP について 

・ANP の役目は、石油・ガス及びバイオ燃料事業の関連法/規定の立案、政府を代理して

石油会社との契約を締結し、そしてこれらの事業が適正に法順守しているかを監督する

ことである。 

・ANP が管轄するブラジルにおけるエネルギー事業においては、上流事業では 93 社（ブ

ラジル企業 45、外国企業 48）がコンセッション契約を結んでおり、そのうち 26 社が生

産を行っている。中流事業としては、16 の製油所と、382 のエタノールプラントと、87

のバイオディーゼルプラントが操業している。下流事業については、187 の燃料油販売会

社があり、4 万か所のガスステーションがある。LPG については 19 の元売り会社と 61

の販売会社がある。 

・ANP の石油・ガス開発における役割は、地質データの管理、調査、鉱区入札管理、コ

ンセッション契約の管理等である。ANP は 2015 年から 2018 年にかけて、総額 12.4 億

レアルの探鉱関連の投資計画を持っている。 

・中流及び下流事業についても、上流と同様に法制の管理や制度の施行管理及びを行っ
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ている。 

 

③ブラジルの上流事業について 

・ブラジルの石油・ガス生産は継続的に増加しているが、近年の油価低迷によりペース

は遅くなってきている。 

・ブラジルの石油・ガス生産の増加はプレサルの開発に大きく依存している。しかし、

ポストサルからの生産は国内生産の半分以上を占め、ANP はポストサルの生産増加にも

注力している。 

・具体的には、ブラジルのエネルギー供給割合は、水力が 11％、再生可能エネルギーが

40％、石油が 39％、天然ガスが 14％程度である。 

・ブラジルは、現在約 250 万 BD 弱を生産しているが、需給はほぼバランスしている。

正確には石油は輸出超過、ガスは輸入超過となっている。詳細数値としては、確認埋蔵

量は、130 億 Bbl 及び 4,290 億㎥（2015 年 12 月時点）、生産量は石油および NGL が、

235 万 BOD、ガスが 97.7 百万㎥/D である。 

・現在までの生産は、ほとんどがポストサルからであったが、今後の石油および NGL の

生産は 2026 年の 430 万 BOD をピークに増加を見込み、その増加のほとんどはプレサル

からの生産である。 

・パイプラインに関しては、2012 年現在で総長 39,400 ㎞を敷設しており、そのうち 9,400

㎞が輸送用で、30,000 ㎞が国内供給網である。 

・プレサルでの生産は Lula 油田が中心で 340 千 BD を生産している。他に Jubarte、

Sapinhoa でも生産が行われ、現在 Libra の開発を進めているところである。また、海底

パイプラインの整備も進めている。 

 

④ローカルコンテンツについて 

ローカルコンテンツは重要な課題だが、一方で開発の障害にもなっていた。ブラジルで

は 2016 年 1 月に法令が発行し、今までの制裁処置から、国内企業の推進と海外投資の促

進へ方針を変えようとしている。 

 

⑤入札ラウンドについて 

・ANP は、現在までに陸域 500 万㎢、海域 250 万㎢、合計 750 万㎢の入札を行ってきた。

この中には 429 の石油・ガス田が含まれている。 

ブラジルにおける入札鉱区には 3 種類があり、Transfer of Right と、第一回プレサル入

札による PSA 契約鉱区、その他は全てコンセッション鉱区となっている。 

・入札の流れとしては、鉱区の決定の後、入札が発表され、Pre-Qualification を経て入

札及び契約となる。次回の入札だが、2016 年 3 月に CNPE による開催決定がなされてお

り、おそらく 2017 年央になると思われる。対象鉱区はポストサル、プレサル、陸域など
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いずれも対象だが、具体的な鉱区は検討中である。 

 

⑥主な質疑 

Q: コンセッション契約における政府側の契約者はだれか。 

A: ANP である。しかし PPSA（Pre-Sal Petroleo S.A.）が管理する（プレサルの）PSA

契約は政治的要素が大きいので、鉱山エネルギー省がサインする。 

 

Q: 地質データや、調査研究について教えて欲しい。 

A: 石油利益の 1％を調査研究に充てなければならない。調査研究はブラジル国内で行わ

なければならず、半分は外注してもよいが半分は自らが行わなければならない。 

 

Q: ブラジルにおける確認埋蔵量はどれくらいか。 

A: 約 130 億 Bbl である。だが経済性を考慮すると油価の低迷により少し減少している

かも知れない。 

 

Q: 沖合のガスを有効利用せず、ボリビア等からの輸入を続けている理由は何か。 

A: 沖合ガスの利用はコストが高く、輸入の方が経済的だからだ。 

 

Q: 生産量予測と消費予測はどう見ているか。石油を輸出し、ガスは輸入するというこ

とか。 

A: 現在製油所の建設計画はないので、輸出入のバランスは重要な問題だと考えている。

将来的には 100 万 BD 程度の輸出を行いたいと考えている。 

 

Q: 陸域のプレサルの可能性はどうか。 

A: 古い地層にはあるが性状が良くない。プレサルの中心はサントス Basin だ。 

 

Q: アマゾン流域に孤立したパイプラインがあるが、これは何か。 

A: マナウス地域での消費供給に使用している。 

 

Q: プレサルにおけるガス利用の状況は。 

A:  沖合鉱区での生産ガスは、当初は陸上までのパイプライン敷設のコスト問題から、

ユーティリティ利用、油層への圧入、一部フレアで対応していたが、現在は 2 本のパイ

プラインが稼働し、もう一本がコミッショニング中である。 

 Libra では Co2 の含有度が高いため、大半は再圧入用をなるだろう。 

 

 Q: PPSA（Pre-Sal Petroleo S.A.）はどのような組織か。すでに機能しているのか。 
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 A: PPSA は、政府の利益を代表し、生産分与契約の管理を行うことを目的に設立された。

すでに機能しており、プレサルの油田開発計画に関して拒否権を含む最終決定権を持つ。 

  

 Q: 鉱区の種類に、Transfer of Rights があるが、これはどのようなものか。 

 A: Petrobras に取得させることを前提とした 7 つのプレサル鉱区で、Petrobras がすべ

ての開発コストとリスクを負う一方で政府は Equity 出資を行うことになっている。 

  

 Q: 現在検討されているプレサル法の内容はどんなものか。 

 A: 現在プレサル鉱区では Petrobras のオペレータシップが規定されているが、これを

Petrobras が選択できるようにするもの。最低 30％出資の規定は変わらない。 

 また、Unitization 関連の項目は入っていない。 

  

 Q: Unitization は何を意図しているのか。 

 A: 旧コンセッション鉱区と、新鉱区にまたがってプレサルが存在している場合がある

ので、これらを Unitize しようとするものだ。 

 

 Q: 来年予定しているとの入札ラウンド開催には、いわゆるプレサル法の可決時期は影

響するのか。 

 A: プレサル法は、近々に可決されると思う。次回の入札開催は CNPE が 2016 年 3 月

に決定しており、具体的な実行案を検討している。 

 

 Q: 次回の入札ラウンドではどのような鉱区が対象となるのか。プレサル鉱区も対象と

なっているか。 

 A: 現在検討中だ。コンセッション鉱区や Unitization 鉱区など、プレサル以外にも上質

な鉱区がたくさんある。 

  

 Q: 第 13 回入札ラウンドには Petrobras は入札しなかったが、理由は何か。 

 A: 推測だが、プレサル鉱区が対象でなかったことと、油価による資金力の問題ではな

いか。 

 

 Q: 今までは、一般の入札ラウンドとプレサル入札が区分されていたが、今後はどうな

るのか。 

 A: 次回からは区分せず、同入札にて行う予定である。 

 

 Q: 旧政権から現在の暫定政権に代わって、石油政策に変更はあったか。 

 A: まだ政権が変わったばかりで、分からないが、現時点では何も変更はない。可能性
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があるとすればプレサル関係かも知れない。 

 

 

f. Petrobras との面談 

日時  2016 年 6 月 23 日（木） 15:00～16:30 

場所  Petrobras 会議室 

出席者 Mr. Jose Jorge de Moraes Junior   Management General Manager  

   Integrated Asset E & P  

Mr. Joao Jeunon de Sousa Vargas     Manager Business Development  

Ms. Rafaela Monteiro             Manager External Affairs 

Mr. Marcio Kahn                    Manager Projects Evaluation and 

       Risk Management. 

ICEP 

 

会談内容 

 

面談への謝辞を述べた後、ICEP の概要を説明。今回の訪問目的はブラジルの石油上流

事業の現況等を把握し ICEP の会員である石油企業等へ紹介する事、また場合によって

は ICEP セミナーの開催に係る可能性を確認することであると説明した。 

 

  その後、Petrobras の操業状況や、資産売却等につき説明を受けた。 

 

 ①Petrobras の概要 

 ・Petrobras は 8 か国において、コンセッション契約、PSA 契約、及びサービス契約を

締結して活動している。具体的には、メキシコ、コロンビア、ボリビア、アルゼンチン、

米国、ベネズエラ、ナイジェリア、タンザニアの 8 か国である。 

 ・ブラジル国内においては、21 の堆積盆地において 146 の探鉱鉱区を保有し、288 の生

産鉱区を保有している。探鉱のサクセスレートは 78％で、生産量は 260 万 BOD である。 

 埋蔵量は、129 億 Bbl（14.2 年分）である。従業員は 2 万 5 千人程度である。 

 ・ブラジルにおいては生産量の 70％がカンポス Basin から生産されている。カンポス

Basinは 1977から生産開始され、徐々に生産減退し現在は 149万BODを生産している。

2015 年時点での残存埋蔵量は 65 億 BOE である。 

 ・サントス Basin は今後生産拡大が期待されるエリアで 2015 年の生産量は過去 6 年で

60％の増加を続け、2015 年の生産量は 39.5 万 BOD となっている。同年の残存埋蔵量は

52 億 BOED と見込まれる。 

・ Petrobras は、ブラジルにおけるすべてのプレサル開発のオペレータで、サントス Basin
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では 8 社と共同開発を行っている。プレサルからの生産は 10 年足らずで 100 万 BOD に

達する予定で、今後も成長を見込んでいる。 

 

 ②主な質疑 

 

 Q: 探鉱のサクセスレートが 78％とのことだが、これは Commercial success か、ある

いは Geological Success か。 

 A:  Oil Show を含めたもので、Commercial ベースではない。 

  

 Q: 150 億ドルの資産売却を行うとのことだが、その内訳は何か。 

 A: 売却対象のうち約 30％が上流資産である。150 億ドルは売却規模であり、どの資産

を売却するというリストを開示しているのではない。選定した資産の順次売却手続きを

行っている。 

 

 Q: 売却対象は決めていないということか。 

 A: その通り、条件が合えば Libra でも売却する。しかし Transfer of Right 資産は売却

できない。 

 

 Q: どのような売却手続きを取っているのか。国外の資産も対象にしているのか。 

 A; Petrobras から提示する場合もあるし、会社側からアプローチしても良い。興味があ

れば、会社側から LOI を提示し交渉を行う。双方の条件が合えば売却する。国外資産に

ついても同じである。 

  通常は、ポートフォリオに従って Petrobras が売却資産を決めて候補会社に案内を送付

し、オークションを行う。候補会社は Petrobras がある基準によって選定している。 

  

 Q: たとえば日本の会社に購入意思がある場合、Petrobras からの招待を待たなければな

らないのか？Petrobras の基準を満たしていなければ、自動的に除外されてしまうが。 

 A: 会社側から購入意思を示してもらえれば、こちらからの招待リストに加える。福数

社による共同オファーも可能だ。 

 

 Q: 先ほど、会社から LOI を提示して購入意思を伝えても良いとのことだが、資産売却

は、双方からアプローチが可能ということか。 

 A: その通りだ。 

 

 Q: オークションにおける選定方法はどのようなものか、公開入札を行うのか。 

 A: 入札情報の公開は行わない。Petrobras が Competitive なオファーを内部手続きに従
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って選定する。外部審査も入っている大変公正なものだ。もちろん資格審査は行うが。 

 

 Q: 資産売却を進めるにあたり、何か Incentive を考えているか。 

 A: 特に考えていない。Pure Competition だ。 

 

 Q: 油価の低迷によって現在の資産売却方針の変更等はないか。 

 A: 油価のリスクはいつでもあり、中期的な視野を持って対処している。 

 

 Q: Petrobras は第 13 回入札ラウンドに参加しなかったがその理由は。 

 A: 入札資産の検討はしたが、ポートフォリオに合致するものがなかったので入札しな

かっただけだ。 

 

 Q: ローカルコンテンツの問題について、Petrobras の立場はどうか。 

 A: 調達タイミングや、価格競争力や、国内での調達可能性等色々な問題がある。石油

操業に必要なレベルに達していなければ困るが、Petrobras が扱える問題ではないので

ANP と相談していきたい。 

 

 Q: 2016 年から 2020 年までの中期計画がまだ発表されていないが、生産目標等はどう

か。 

 A: 現在内部で検討中で、発表時期は決めていない。今年 3 月に資産売却等の基本方針

は発表している。 

 

 Q: 暫定政権になって、石油政策に変化や影響は出ているか。 

 A: 特にないが、今後海外からの投資促進に力を入れて行くのではないか。 

 

 Q: Petrobras として、日本の会社に期待する売却対象資産はあるか。 

 A: 魅力的なオファーをしてもらえば、なんでも歓迎である。 

 

 Q: Petrobras は世界的にも最も成功している国営会社の一つだと思うが、その要因は何

だと考えるか。特に大水深において。 

 A: 何よりもテクノロジーへの投資だ。人材を大切にし、地道な努力を続けてきた結果

だと思う。大水深については技術を高めるニーズがあった。 

  

  

g. Inpex リオデジャネイロ事務所との面談 

日時  2016 年 6 月 23 日（木） 17:00～18:00 
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場所  Inpex リオデジャネイロ事務所会議室 

出席者 浦野 剛 General Manager Rio de Janeiro Office 

岡本 祐介 Deputy General Manager Rio de Janeiro Office 

          井川 海   

 

会談内容 

 今回の ICEP の調査目的を説明し、Inpex のブラジルにおける操業概況の説明を受けた。

その後、ICEP 面談を行ってきた組織、機関より聴取した情報につき意見交換を行った。 
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3.入手資料リスト      

 *資料本体は巻末に添付 

 

a. 鉱山エネルギー省 

① Zoneamento Naciaonal de recursos de oleo e gas (Natioaonal zoning of oil and gas 

resources) (ポルトガル語) 

 

b.  ANP 

① ANP presentation ICEP 

② Brazilian Gas Act 

③ Legislation for Exploration and Production of Oil and Natural Gas  

④ Exploration and Production’s database 2014 

⑤ Biofuels in Brazil 2014 

⑥ Fuel and Lubricant Quality Monitoring 

⑦ What is ANP 

⑧ Local Content Clause 

⑨ Inspection of Operational Safety 

 

c.  Petrobras 

① Petrobras Brief E&P Overview 

 

d. 在ブラジル日本国大使館 

① プレサル開発におけるロイヤルティ分配 
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4. 面談者との写真 

（1）鉱山エネルギー省との面談 

 
（2）ANP との面談-1 
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（３）ANP との面談-2 

 
（４）Petrobras との面談 
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（５）ペトロブラス外観 

 

（６）外務省との面談 
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I NT R ODUÇ Ã O 

O ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS (ZNMT) é um estudo contínuo realizado em ciclos pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para apoiar o Ministério de Minas e Energia (MME) na elaboração do planejamento energético. Seu 
objetivo geral é a obtenção de uma base de informações georreferenciadas - BIZROG1 que permite representar zonas, na forma de mapas, 
sobre a importância relativa das diversas áreas do país para o desenvolvimento econômico nacional do setor de petróleo e gás. Tal base de 
informações constitui-se em importante instrumento para o planejamento energético, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE), do 
Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT). 

O ciclo de estudo pioneiro foi iniciado pela EPE em Convênio com o MME em fins de 2005 e relatado em 2007 [EPE, 2007; PONTES, 
2008]. Em fins de 2010 iniciou-se a primeira atualização, publicada em 2013 [EPE, 2012], seguindo o mesmo arcabouço metodológico do 
ciclo pioneiro, envolvendo duas perspectivas, geológica e econômica. O presente relatório encerra o terceiro ciclo de estudo (e segunda 
atualização) do ZNMT iniciado em 2013, com o cerne metodológico dos ciclos anteriores, porém com melhorias nos processos das 
perspectivas geológica e econômica. 

Na perspectiva geológica, as bacias sedimentares são abordadas por meio da análise de plays exploratórios2 pela qual é combinado 
o passado com o futuro das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, especialmente em termos de poços pioneiros, 
possíveis prospectos, acumulações (jazidas) e campos. Neste ciclo (2013-2015), a partir da interpretação de significativa quantidade de dados 
e informações que não haviam sido incorporadas em ciclos anteriores, além da atualização de atributos de plays já definidos e da 
caracterização de novos plays, foram estabelecidas associações geológicas de todas as jazidas dos campos brasileiros com plays. Tais 
associações fundamentaram a avaliação dos volumes dos potenciais de petróleo e gás natural das bacias sedimentares brasileiras, constituindo-
se num dos principais aperfeiçoamentos trazidos neste ciclo e que propiciou a reformulação do argumento de Prospectividade, na perspectiva 
econômica.   

A partir da base de informações resultante do processo da perspectiva geológica, no desenvolvimento da perspectiva econômica são 
elaborados mapas para representar a Importância Petrolífera de Área (IPA), conforme vários pontos de vista ou argumentos. Além de 
elementos geológicos, é considerada a proximidade de áreas sob contrato com empresas para atividades de Exploração e Produção (E&P) e 
de instalações de infraestrutura de abastecimento de petróleo e gás natural. Os mapas de IPA, individualmente, permitem a cada ciclo de 
atualização do estudo observar o dinamismo das atividades do setor de petróleo e gás, especialmente no segmento de E&P e, combinados por 
meio de uma função multiargumentos, sintetizam a importância relativa das diversas áreas do Brasil. 

O Capítulo 1 desse relatório é dedicado à descrição das metodologias utilizadas, sendo dividido em Metodologia para a Perspectiva 
Geológica (item 1.1) e Metodologia para a Perspectiva Econômica (item 1.2). Os principais itens de aprimoramentos com relação ao ciclo 
anterior são apresentados, especialmente o da quantificação de volumes de petróleo e gás natural a descobrir nas bacias, incluindo 
considerações quanto aos recursos não convencionais.  

O Capítulo 2 aborda as principais informações de E&P, particularmente na perspectiva geológica, das bacias sedimentares 
brasileiras, contidas na BIZROG. Para os plays exploratórios são apresentados mapas de chance de descoberta e de expectativa de fluidos, 
seguidos de tabela com informações sobre os atributos dos plays. Possibilidades de recursos não convencionais são consideradas por bacia. 
Aprimoramentos com relação ao ciclo anterior são apresentados e discutidos, incluindo a extensão de áreas de bacias efetivas da margem 
continental brasileira, considerações quanto à Elevação de Rio Grande e mapas de superplays com especificação de um superplay pré-sal 
geológico. 

O Capítulo 3, que aborda a perspectiva econômica, é dedicado à exposição de mapas consolidados para todo o Brasil, com ênfase nos 
argumentos de importância relativa das áreas (IPA), parciais e combinados. Com relação aos mapas de IPA do ciclo anterior, os de 
prospectividade e de infraestrutura são os que trazem as maiores alterações, pela incorporação de componentes volumétricos e do sistema 

                                                 
1 BIZROG é a sigla para Base de Informações do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás. A data de referência dessa base para o presente estudo é 30 de junho de 2014. 

2 Um play exploratório é uma parte da bacia sedimentar considerada relativamente homogênea em termos dos controles geológicos para a formação de acumulações de petróleo e gás natural. (COBURN; YARUS, 
2000; DOUST, 2010) 
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elétrico nacional. Além dos mapas de IPA, são apresentados mapas de bacias efetivas segmentadas numa representação probabilística 
conforme avaliações de riscos exploratórios e de expectativa de fluidos.  

O Capítulo 4 contém as conclusões e indicações de melhoria na continuidade do trabalho voltado para o ZNMT. Esse relatório 
apresenta ainda, além da bibliografia utilizada, um capítulo de Anexos, contendo a descrição da BIZROG, com caracterização dos atributos 
pertencentes à base de dados georreferenciados que suporta a elaboração de todos os mapas apresentados nos Capítulos 2 e 3. 
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1 M E T ODOL OG I A  

Neste capítulo são descritas as metodologias aplicadas no desenvolvimento deste estudo, em parte reapresentações do ciclo anterior. 
São abordadas as duas perspectivas utilizadas: geológica e econômica. 

1.1 Metodologia para a Perspectiva Geológica 

Para a avaliação geológica das bacias sedimentares brasileiras, utilizou-se o método da análise de plays exploratórios. Os conceitos 
fundamentais envolvidos nessa abordagem são a seguir reapresentados, destacando-se play efetivo, expectativa de fluido predominante e 
bacia efetiva. 

1.1.1 Play Efetivo 

Conceitualmente, o termo play efetivo compreende a parte de uma bacia sedimentar que apresenta controles geológicos análogos 
para a formação e preservação de acumulações de hidrocarbonetos. Também chamado de play fairway1, um play efetivo é expresso como a 
área obtida pela superposição das áreas favoráveis de ocorrência dos fatores que representam os controles geológicos2. 

Nesse estudo, adotou-se uma abordagem metodológica segundo Hood et al. (2000), onde o  play é o conceito geológico chave e o 
Sistema de  Informação Geográfica (SIG) é a ferramenta computacional. A Figura 1. 1 ilustra esquematicamente a junção espacial dos 
seguintes componentes individuais do play, resultando no mapa de play efetivo, também denominado de “play summary map”: carga, 
reservatório e trapa. Tais fatores do play efetivo são, assim, definidos: 

• Carga: considera a geração (quantidade e maturidade da matéria orgânica na rocha geradora), os caminhos, a frente de 
migração e o sincronismo entre a migração de hidrocarbonetos e o reservatório em situação de trapa; 

• Reservatório: considera a ocorrência de condições geológicas para existência de reservatório com espessura e 
permoporosidade favoráveis à formação de acumulações; 

• Trapa: considera a ocorrência de condições geológicas favoráveis para a retenção do petróleo ou gás migrado, a existência e 
a eficiência de rochas selantes (ou capeadoras) sobrepostas ou laterais ao reservatório, a geometria da interface reservatório - 
selante e a preservação do hidrocarboneto depois de acumulado até o tempo presente. 

A análise de uma bacia sedimentar é um processo contínuo de interpretação geológica e, portanto, diferentes especialistas e 
organizações podem estabelecer diferentes plays. Nesse estudo, os seguintes pontos são considerados básicos para a definição de plays 3: 

a) Concepção dos modelos de acumulação calcada nas jazidas descobertas na bacia ou em bacias geologicamente análogas. 
Rigorosamente, a heterogeneidade da bacia deve ser representada na diversidade de plays e a homogeneidade deve ser 
característica dentro de cada play. Entretanto, misturas na concepção dos fatores podem eventualmente ser aceitas no estudo, 
como é o caso de mais de um gerador para um mesmo play, litologias diferentes de reservatório ou selantes;  

                                                      
1 Mudge e Holdoway (2005) e Cooper; Ferster e Chameroy (2006). 
2 Neste estudo, em algumas bacias, por escassez de dados que permitam delimitar a área favorável de ocorrência de um ou mais fatores geológicos, o mapa de um ou mais 

plays pode ocupar praticamente toda a área sedimentar da bacia. 
3 A depender da disponibilidade de dados e conhecimento de uma bacia, os pontos básicos na definição de plays são abordados com mais ou menos critérios de coerência 
(de ideias) e consistência (de dados). Os dados fundamentais de E&P considerados no estudo residem nos acervos na ANP. O conhecimento geológico concentra-se na 
equipe técnica de E&P da EPE, com significativa contribuição das equipes da ANP e MME/SPG/DEPG.                  
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b) Representação em seção geológica de cada fator (carga, reservatório e trapa) do modelo de cada play. Para o fator carga, 
representam-se o gerador e os caminhos de migração; para trapa, o selante e o tipo (geometria) de trapeamento; 

c) Mapeamento da(s) carga(s) para todos os possíveis plays/reservatórios da bacia, o que significa representar o(s) limite(s) da(s) 
frente(s) de migração associada a cada rocha geradora. Nesse mapeamento, é destacada a “cozinha” que é limitada pela(s) 
rocha(s) geradora(s) com matéria orgânica em quantidade, qualidade e maturidade adequadas para formação de acumulações de 
petróleo e gás. Nesse sentido, incorpora-se o conceito de sistema petrolífero na definição dos plays; 

d) Mapeamento de cada fator até o limite das possibilidades geológicas de ocorrência de acumulações que possam ser 
economicamente aproveitáveis, ainda que não atualmente, num horizonte de longo prazo. Com o aumento de dados e 
conhecimentos, em novos ciclos do estudo, cada limite pode ser alterado e reduzido, num processo de detalhamento.  

Utilizando-se técnicas de geoprocessamento4, os segmentos de cada um dos fatores de play são avaliados qualitativamente quanto à 
favorabilidade geológica. Classificando-se o play conforme seu status exploratório5, é atribuído um Grau de Chance (atributo correspondente 
à “adequacy” definida em HOOD et al., 2000) para cada segmento. Combinando-se os graus de chance dos três fatores, conforme esquema 
mostrado na Figura 1. 1, avalia-se a Chance do Play que é uma medida probabilística de sucesso exploratório em escala de play. O 
complemento desta chance é chamado de risco de play. 

 
Figura 1. 1: Junção espacial dos mapas de cada componente do play efetivo. 

Fonte: Modificado de Doust (2010) e Hood et al. (2000) com base em EPE (2007). 

                                                      
4 O sistema ArcGIS é o software padrão de sistema de informações geográficas na EPE. Para todos os mapas elaborados nesse trabalho foi usada a projeção policônica 
utilizada oficialmente pelo IBGE nos mapas de escala de país. 
5 De acordo com EPE (2007), o status exploratório predominante de um play expressa a necessidade de redução de incertezas geológicas de caráter regional. Tal necessidade 
é avaliada com base no número de descobertas comerciais e no significado das mesmas com relação à extensão regional do play. Assim, os plays exploratórios são 
classificados, conforme seu status, em: estabelecido - situação em que se acredita que já estejam confirmadas as condições geológicas regionais necessárias e suficientes 
para existência de vários campos na área do play efetivo. Em princípio, plays com pelo menos uma descoberta comercial são considerados estabelecidos. Porém, para plays 
com relativamente grande expressão geográfica, neste estudo, são requeridas mais do que três descobertas comerciais para considerá-los estabelecidos; imaturo - situação 
em que já foi confirmada a existência de acumulação de hidrocarboneto no play, por meio de descobertas subcomerciais, ou raras comerciais (até três), no caso de área 
relativamente grande, mas ainda com significativa incerteza exploratória quanto à extensão regional das condições geológicas para existência de vários campos no play; 
fronteira - situação em que nenhum tipo de descoberta foi feita no play, nem mesmo subcomercial, mas apenas conceitualmente podem ser esperadas condições geológicas 
regionais para descobertas. O estabelecimento de conexões entre plays e descobertas comerciais resultou da análise das bacias com foco nos reservatórios (e zonas 
produtoras) dos campos de petróleo e gás no Brasil conforme registros de reservas da ANP.  Esta análise permitiu a caracterização de outros plays, Além da atualização da 
classificação do status exploratório dos plays já definidos no ciclo anterior do estudo. 
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Conforme a segmentação de cada um dos fatores de play, a combinação dos três mapas resulta no mapa de play efetivo segmentado 
em subplays6. Cada subplay corresponde a uma área cujos fatores geológicos podem ser interpretados como análogos e, portanto, com 
equivalente chance exploratória. Tal chance é avaliada pela probabilidade conjunta de sucesso para os fatores reservatório, carga e trapa, 
assim expressando quantitativamente a expectativa geológica da existência de acumulações de petróleo ou gás natural. Embora rigorosas 
avaliações econômicas não sejam o escopo deste estudo, está implícita neste Grau de Chance a expectativa de que as acumulações por 
descobrir sejam de tamanho minimamente econômico.  

1.1.2 Fluidos Predominantes Esperados nos Plays Efetivos 

Em cada play efetivo, são geologicamente7 avaliadas as chances para gás natural não associado (complementares às chances para 
petróleo), condicionais à descoberta de jazida de hidrocarboneto. Como resultado, a área do play pode ser segmentada em polígonos de 
chances equivalentes que são classificados em termos do fluido predominante esperado, se petróleo, gás não associado, ou petróleo e gás não 
associado, conforme as relações de chances indicadas na Tabela 1. 1. De modo semelhante, a qualidade do petróleo também é avaliada em 
termos probabilísticos, como leve, mediano ou pesado. 

Com relação ao ciclo anterior desse estudo, foi incorporada uma análise de consistência estatística das classificações resultantes da 
avaliação geológica das chances de fluidos nos plays, com base em analogias8 e em registros volumétricos (sob gestão da ANP) dos tipos de 
hidrocarboneto das jazidas dos campos brasileiros.   

         

Tabela 1. 1: Fluido predominante esperado nos subplays em função da chance de gás não associado. 
Chance de Gás Não Associado Fluido Predominante Esperado 

< 1/3 PETRÓLEO 
1/3< x <2/3 PETRÓLEO E GÁS 

> 2/3 GÁS 

1.1.3 Bacia Efetiva 

Bacia efetiva é a parte da bacia sedimentar com chances para a existência de acumulações de petróleo ou de gás natural. Fora dela, 
considera-se que a prospectividade da área sedimentar é praticamente nula, conforme o conhecimento vigente na época da avaliação. 
Adotam-se duas formas de representação em mapa: geográfica e probabilística. 

A representação geográfica consiste na união das áreas dos plays efetivos da bacia, sem qualquer segmentação interna, para 
evidenciar o contraste com a parte da bacia sedimentar sem expectativa de acumulações de hidrocarbonetos. 

Na representação probabilística, para evidenciar a diversidade de expectativas quanto à existência de acumulações, a bacia efetiva é 
segmentada conforme a superposição dos plays e subplays que a compõem, sendo que para cada segmento é atribuída uma chance em nível 
de bacia. Admitindo-se independência geológica entre os plays, a chance de existência de condições favoráveis para acumulações, em nível 
regional de bacia, pode ser expressa pela seguinte função9, para cada segmento: 

                                                      
6 Subplay significa o que também é chamado, em Cooper; Ferster e Chameroy (2006), por exemplo, de “common risk segment”. 
7 Idealmente, a avaliação de uma região (bacia, play ou prospecto) em termos de fluido esperado deve envolver dados específicos (da região), estatísticas e modelagem de 
bacias (aplicação de conceitos geoquímicos em análise de bacias com foco na geração de hidrocarbonetos).      
8 No caso de plays (estabelecidos e imaturos) com dados de jazidas, de modo geral, não foi necessária a aplicação de analogias geológicas, ao contrário de plays fronteira. 
9 A função de chance da bacia efetiva corresponde ao complemento da chance conjunta de insucesso dos plays componentes. A hipótese de independência na combinação de 
chances de plays pode não ser aceitável, no caso, por exemplo, de um único gerador para vários plays fronteira. CCOP (2000) aborda em detalhes os diversos aspectos 
envolvidos em avaliação de risco exploratório. 
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Chance BEfetiva = 1 – [(1 – Chance subplay1) (1 – Chance subplay2)…(1 – Chance subplayN)] 

Para o mapeamento das expectativas de fluidos predominantes, no âmbito de bacia efetiva, combinam-se os fluidos esperados em 
cada subplay classificado conforme abordagem do item 2.1.2. Tal combinação considera as intersecções (em prismas da bacia) de diversos 
plays, de modo que casos onde não há dominância de propensões ou para petróleo ou para gás (não associado) são indicados como de 
petróleo e gás.    

 

1.2 Metodologia para a Perspectiva Econômica 

Neste item estão descritas as abordagens utilizadas para representar a importância econômica de áreas do território nacional para o 
setor produtivo de petróleo e gás natural. Seis argumentos são representados em mapas de Importância Petrolífera de Área (IPA), que 
expressam diversos interesses do setor, principalmente para a atividade de E&P. O mapa síntese resultante da combinação desses argumentos 
é denominado mapa de Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total). 

Denomina-se FIMA (Função de Importância Multiargumentos de Área) a função que trata do conjunto de argumentos de cada área 
do território nacional com a finalidade de embasar a atribuição de importância da mesma. O termo argumento é empregado genericamente 
neste estudo com o significado de atributo ou critério. Desta forma, uma função multiargumentos pode ser considerada tanto uma função 
multiatributos quanto multicriterial10. Para distinguir dos atributos da BIZROG, abordada no Anexo A, chamamos os componentes da FIMA 
de argumentos.  

Assim, a importância petrolífera de uma determinada área equivale à aplicação, naquela área, da função de importância 
multiargumentos definida da seguinte forma: 

( )AREAFIMAIPA =  

Os seis argumentos de importância representados em mapa são: 1) Intensidade Explotatória11; 2) Atividade Exploratória12; 3) 
Prospectividade13; 4) Evidência Direta de Hidrocarbonetos14; 5) Necessidade de Conhecimento15 e 6) Infraestrutura de Abastecimento16.  

Estes argumentos foram escolhidos de modo a contemplar três tipos básicos de áreas que podem ter importância para o setor de 
petróleo e gás: áreas com recursos descobertos; áreas com interesse predominante de recursos não descobertos e áreas de infraestrutura de 
abastecimento de petróleo e gás (Tabela 1. 2). As informações que suportam os argumentos estão contidas na BIZROG (Anexo A). 

No caso de alguns argumentos (Intensidade Explotatória, Prospectividade e Necessidade de Conhecimento) foram utilizados 
subargumentos para compor o argumento final e, nesses casos, também foi aplicada a metodologia da FIMA. 

                                                      
10 Uma função multiatributos, ou multivariada, é aquela que relaciona uma variável dependente com vários atributos ou variáveis independentes. Uma função multicriterial é 
aquela que possui mais de uma variável dependente ou critério de decisão.       
11 Envolve a localização dos recursos descobertos (reservas e contingentes); tratado no item 2.2.1.   
12 Envolve a localização dos blocos exploratórios; tratado no item 2.2.2. 
13 Envolve a percepção de riscos exploratórios e volumes para novas descobertas; tratado no item 2.2.3. 
14 Envolve a localização da presença confirmada de petróleo ou gás natural; tratado no item 2.2.4. 
15 Envolve a carência de informações exploratórias nas bacias sedimentares; tratado no item 2.2.5. 
16 Envolve a localização de instalações para escoamento, processamento e armazenamento de petróleo e gás natural; tratado no item 2.2.6.  
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Os seis argumentos escolhidos não são totalmente independentes, isto é, há alguma correlação, ou redundância, entre eles. 
Entretanto, esse aspecto dificilmente é evitado em complexos problemas multivariados como o enfrentado nesse estudo e, além disso, não se 
espera que ele possa conduzir a conclusões equivocadas, mas levar algumas áreas a uma realçada importância relativa. 

 

 

Tabela 1. 2: Áreas e argumentos de importância 
Característica predominante de área Argumentos 

Recursos descobertos Intensidade Explotatória 

Recursos não descobertos 

Atividade Exploratória  
Prospectividade  

Evidência Direta de Hidrocarbonetos 
Necessidade de Conhecimento 

Infraestrutura de abastecimento Infraestrutura de Abastecimento 

 

Na aplicação da metodologia da FIMA, há três etapas até a obtenção dos mapas de IPA, em ordem crescente de subjetividade e, 
portanto, de dependência de avaliação em grupo para maior representatividade:  

• Mensuração. Cada argumento possui um contexto e uma medida representativa. 

• Padronização. Todos os argumentos possuem a mesma base de medida, de modo a permitir operações entre eles. O conceito 
que suporta essa padronização é o da importância relativa de uma área para o setor produtivo de petróleo e gás natural. A 
escala de medida estabelecida como padrão foi a de números inteiros variando de 1 a 9, sendo o valor 1 indicativo de áreas 
com importância relativa menor e o valor 9 de áreas com a maior importância para o setor.  

• Ponderação. Posterior à padronização, a última etapa para a obtenção do mapa de IPA Total consiste no estabelecimento dos 
pesos relativos para cada argumento, de modo a satisfazer a seguinte expressão da FIMA, aplicada a uma área elementar 
componente de qualquer área do território nacional:  

( ) ( ) i
i

i PxyAxyIPA ∗= ∑
=

6

1
, onde: 

 xy : área elementar de aplicação, correspondente a um pixel de 1 km²; 

 ( )xyAi  : valor padronizado do i-ésimo argumento em xy; 

 iP  : peso relativo do i-ésimo argumento, tal que 0,1
6

1
=∑

=i
iP .  

A depender do argumento de IPA, subargumentos podem ser definidos, mensurados, padronizados e ponderados pela mesma função 
FIMA.  

1.2.1 Intensidade Explotatória 

O argumento Intensidade Explotatória é composto por dois subargumentos que são combinados pela função FIMA.  

O primeiro subargumento tem sentido espacial e representa a importância da distância de um dado ponto (xy) da bacia sedimentar a 
uma descoberta de petróleo ou gás natural, em avaliação ou comercial (campo). Foi atribuída maior importância às áreas mais próximas das 
descobertas e menor importância às áreas distantes, tanto do ponto de vista operacional quanto geológico.  
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O segundo subargumento tratado na definição da Intensidade Explotatória está vinculado à dimensão volumétrica dos recursos 
descobertos de petróleo e gás das bacias sedimentares. Neste caso, quanto maior o volume descoberto em uma bacia, maior a sua 
importância. 

Assim, para conjugar esses dois subargumentos, espacial e volumétrico, foram estabelecidas as seguintes abordagens para as etapas 
de mensuração, padronização e ponderação. 

Para o subargumento espacial (1): 

• Mensuração (1): Para todo o ponto (xy) de uma bacia sedimentar17, mede-se a distância (km) ao lado do polígono da 
descoberta (área em avaliação ou campo) de petróleo ou gás natural mais próxima na área formada pela bacia e pela(s) 
bacia(s) adjacente(s) na mesma situação (terra ou mar). Desse modo, com relação ao ciclo anterior do Zoneamento, amplia-
se o conjunto de contexto de distância para a bacia e sua(s) adjacente(s), assim valorizando a importância das bacias vizinhas 
mais próximas em contato direto. Para obter-se uma medida relativa, divide-se essa distância pela raiz quadrada da área da 
bacia que contem o ponto (xy).  

A medida de distância relativa utilizada neste e em outros argumentos visa facilitar a comparação das distâncias, de forma 
padronizada, em bacias de características dimensionais muito distintas. Uma mesma distância absoluta pode ser considerada tanto 
curta, para uma bacia de grandes dimensões, como longa para bacias de tamanho reduzido. 

• Padronização (1): O conjunto de medidas de distâncias relativas de todas as bacias foi classificado em oito classes (1 a 8), 
ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. Tal classificação foi aplicada para cada bacia, sendo a 
importância de valor 9 atribuída aos polígonos com descobertas (em avaliação ou campo). 

Para o subargumento volumétrico (2): 

• Mensuração (2): Consideram-se os volumes de Recursos Descobertos (RD) em áreas contratadas para atividades de E&P de 
cada uma das bacias sedimentares, com base nas informações e definições utilizadas para elaboração de planos de energia do 
MME.  

• Padronização (2): Os volumes de RD agregados por bacia sedimentar foram tabulados, ordenados e classificados de 1 a 9, 
conforme a Tabela 1. 3. 

 

Tabela 1. 3: Classificação do volume de Recursos Descobertos (RD) por bacia. 

Volume (MM boe) Classe 
0 – 100 1 

100 – 500 2 

500 – 3.000 3 

3.000 – 7.000 4 
7.000 – 11.000 5 

11.000 – 15.000 6 

15.000 – 20.000 7 

20.000 – 30.000 8 
30.000 – 40.000 9 

 

                                                      
17 Situações de terra ou de mar são tratadas separadamente. Também são consideradas as bacias sedimentares fora do território nacional e adjacentes às bacias brasileiras.    
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• Ponderação: Para a composição do mapa de IPA de Intensidade Explotatória utilizou-se o peso de 0,50 (50%) para cada um 
dos dois subargumentos abordados acima (1 e 2). 

1.2.2 Atividade Exploratória 

Atividade Exploratória é o argumento da importância das áreas contratadas pela União para atividades de E&P que ainda estão na 
fase exploratória, sendo representado pela distância de blocos exploratórios18 a todo e qualquer ponto de uma bacia. As áreas mais próximas 
de blocos exploratórios foram consideradas mais atrativas do que áreas mais distantes, tanto do ponto de vista operacional (movimentação de 
pessoas, materiais, equipamentos e instalações) quanto geológico. Para a composição do IPA deste argumento adotou-se: 

• Mensuração: Para todo o ponto (xy) de uma bacia sedimentar, mede-se a distância (km) ao lado do polígono de bloco 
exploratório mais próximo na área formada pela bacia e pela(s) bacia(s) adjacente(s) na mesma situação (terra ou mar). 
Desse modo, análogo ao do argumento de Intensidade Explotatória, com relação ao ciclo anterior do Zoneamento, amplia-se 
o conjunto de contexto de distância para a bacia e sua(s) adjacente(s), assim valorizando a importância das bacias vizinhas 
mais próximas em contato direto. Para obter-se uma medida relativa, divide-se essa distância pela raiz quadrada da área da 
bacia que contem o ponto (xy). A motivação para esse procedimento já foi explicada anteriormente (item 1.2.1). 

• Padronização: O conjunto de medidas de distâncias relativas de todas as bacias foi classificado em oito classes (1 a 8), 
ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. Tal classificação foi aplicada para cada bacia, sendo a 
importância de valor 9 atribuída aos polígonos de blocos em atividade. 

1.2.3 Prospectividade 

O argumento de Prospectividade refere-se ao potencial petrolífero das áreas de uma bacia sedimentar e é representado, neste estudo, 
por dois subargumentos que são combinados pela função FIMA.   

O primeiro subargumento refere-se ao risco exploratório na perfuração de poços pioneiros. Assim, quanto maior o risco, ceteris 
paribus, menor a importância da área, ou dito de modo complementar, quanto maior a chance de sucesso exploratório de uma área, maior 
sua importância. No ciclo anterior desse estudo, apenas este componente representava o argumento de Prospectividade.    

O segundo subargumento na definição da Prospectividade, incorporado nesse ciclo do estudo, está vinculado à dimensão volumétrica 
dos recursos não descobertos (potencial) de petróleo e gás das bacias sedimentares. Neste caso, quanto maior a medida volumétrica do 
potencial petrolífero em uma bacia, maior a sua importância. 

Assim, para conjugar esses dois subargumentos, risco exploratório e volumétrico, foram estabelecidas as seguintes abordagens para 
as etapas de mensuração, padronização e ponderação. 

Para o subargumento de risco exploratório (1): 

• Mensuração (1): Estima-se a chance de sucesso exploratório (CSE) de uma área para perfuração de poços pioneiros visando 
descobertas comerciais, conforme a seguinte fórmula, que combina as escalas regional (play) e local (prospecto) na avaliação 
de risco:  

CSE = ChanceBEfetiva x PCS 

 

                                                      
18 Foram considerados os blocos exploratórios sob contrato até a data de referência deste estudo que é 30 de junho de 2014.  
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O risco exploratório pode ser estimado pelo complemento (1 – CSE) da chance de sucesso exploratório. A chance de bacia efetiva 
(BEfetiva), que responde pela escala regional, é avaliada para cada segmento obtido pela intersecção de plays, conforme abordado no 
item 1.1.3.  

A chance na escala local é avaliada sob a hipótese de que em escala regional todas as condições geológicas são satisfeitas, por meio 
de uma Probabilidade Condicional de Sucesso (PCS). Nas bacias produtoras, um índice de sucesso exploratório, obtido de histórico 
recente19, foi utilizado para estimar essa probabilidade. Para as bacias não produtoras, PCS foi estimada por analogia geológica com 
as bacias produtoras, transferindo-se delas os índices de sucesso mais conservadores, para minimizar a possibilidade de 
inconsistências entre bacias nos mapas de Prospectividade.  

• Padronização (1): O logaritmo do intervalo de valores encontrados para a CSE, calculada conforme descrito acima, foi 
classificado de 1 a 9, sendo os maiores valores de CSE atribuídos às classes mais altas.  

Para o subargumento volumétrico (2): 

• Mensuração (2): Consideram-se os volumes de Recursos Não Descobertos (RND) como foco de medida, em termos de um 
teor de hidrocarbonetos definido como o volume de petróleo e gás por km² de área efetiva de bacia. Os teores são medidos 
conforme os seguintes passos: 

o Elaboração de shape de prospectos mapeados e postulados, sendo um dos atributos a estimativa da área da possível 
jazida20. 

o Estabelecimento de relações estatísticas entre áreas e volumes de jazidas geologicamente análogas (mesmos plays, 
principalmente). 

o Aplicação das relações estatísticas entre áreas e volumes aos prospectos mapeados e postulados. 

o Consolidação dos volumes estimados dos prospectos para todos os plays, tanto em áreas efetivas contratadas quanto 
não contratadas pela União para atividades de E&P, em cada uma das bacias sedimentares analisadas. 

o Estimativa dos teores de hidrocarbonetos (volumes consolidados) por km² das áreas efetivas das bacias.  

• Padronização (2): Os (logaritmos dos) teores de hidrocarbonetos em todas as bacias analisadas são ordenados e classificados 
de 1 a 9. 

• Ponderação: Para a composição do mapa de IPA de Prospectividade utilizou-se o peso de 0,50 (50%) para cada um dos dois 
subargumentos abordados acima (1 e 2). 

1.2.4 Evidência Direta de Hidrocarbonetos (HC) 

O argumento de Evidência Direta de Hidrocarbonetos representa a ideia de que áreas fora de acumulações de petróleo ou gás natural 
em avaliação exploratória ou já comerciais (campos) que sejam próximas à ocorrência de indícios ou confirmações da presença de 
hidrocarbonetos são mais importantes que as áreas mais distantes, na razão direta dessa proximidade 21. Ou seja, quanto menor essa distância, 
maior a importância da área. 

                                                      
19 Como histórico recente, consideraram-se como sucesso os poços descobridores e produtores comerciais no último terço da série de poços exploratórios (objetivos 
pioneiros, adjacentes, jazida mais rasa e mais profunda) perfurados em cada bacia produtora.   
20 De acordo com o conceito visibilidade, os prospectos podem ser classificados em: identificados (quando bem definidos a partir da integração e interpretação de dados 
exploratórios); indicados (prospectos com fraca ou moderada definição; leads); ou postulados (prospectos presumidos apenas por analogia geológica, por falta de dados ou 
trabalhos adicionais de interpretação exploratória). Tanto os prospectos identificados quanto os indicados possuem elementos geológicos que sustentam sua localização em 
mapa sem a necessidade de analogia; são prospectos mapeados.  
21 Admite-se que as evidências de HC nos poços dentro de polígonos de áreas em avaliação exploratória ou de campos foram confirmadas pelas próprias acumulações que 
caracterizam tais áreas. 
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Essas evidências diretas da presença de hidrocarbonetos foram classificadas em dois grupos distintos: 1) evidências em poços 
perfurados; e, 2) evidências de exsudações (seeps) ou de resultados positivos de análise geoquímica de superfície22, indicando presença de 
HC de origem termogênica. Vale ressaltar, no entanto, que um poço seco sem indícios não necessariamente condena toda a coluna 
estratigráfica ou sua vizinhança. 

• Mensuração: A influência das evidências de hidrocarbonetos se estende por toda a área da bacia sedimentar. Para todo o 
ponto (xy) mede-se a distância (km) ao poço (evidências do Grupo 1), fora de área em avaliação exploratória ou campo, mais 
próximo da mesma bacia, cujo resultado tenha indícios ou confirmação de presença de hidrocarbonetos. De forma similar, 
para todo ponto (xy) mede-se a distância (km) à exsudação mais próxima da mesma bacia, ou ao ponto com resultado de 
geoquímica positivo (evidências do Grupo 2).  

Considera-se que a influência dos resultados dos poços é maior do que a das exsudações ou aos resultados de geoquímica de 
superfície. Por isso, optou-se por utilizar amplificadores para as distâncias medidas do Grupo 2, no sentido de representar  tal 
influência relativa diferenciada23. No caso de bacias com evidências dos dois grupos, a distância atribuída ao ponto (xy) é a que for 
menor entre a medida para o Grupo 1 e a ampliada do Grupo 2. Para obter-se uma medida de distância relativa, para efeito de IPA, 
divide-se a distância atribuída ao ponto (xy) pela raiz quadrada da área da bacia. A motivação para esse procedimento foi explicada 
anteriormente (item 1.2.1). 

• Padronização: O conjunto de medidas de distâncias relativas de todas as bacias foi classificado em nove classes (1 a 9), 
ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. Tal classificação foi aplicada para cada bacia. 

1.2.5 Necessidade de Conhecimento das Bacias Sedimentares 

O grau de incerteza na avaliação dos fatores geológicos regionais que controlam a formação de recursos de petróleo ou gás natural 
em uma bacia sedimentar é um argumento de importância, chamado de Necessidade de Conhecimento, no sentido de indicar a necessidade 
de aquisição, processamento e/ou interpretação adicional de dados. Neste caso, foram considerados dois subargumentos para obtenção do 
mapa de IPA, combinados por meio da metodologia da FIMA: 1) status exploratório dos plays analisados na bacia e 2) disponibilidade de 
dados sobre a bacia24.  

 Conforme o subargumento do status exploratório, quanto maior a incerteza geológica na análise de uma bacia sedimentar em plays, 
maior a necessidade de conhecimento em nível regional, de bacia, de sistema petrolífero, de play ou subplay, para eliminação das dúvidas 
geológicas. Abordados no início deste capítulo, no item de play efetivo, os status exploratórios são: fronteira, imaturo e estabelecido. 

 Conforme o subargumento da disponibilidade de dados, quanto menor o acervo de dados geológicos e geofísicos levantados numa 
bacia sedimentar, maior a necessidade de conhecimento. Os dados considerados são a área dos levantamentos gravimétricos, 
magnetométricos e eletromagnéticos, a quilometragem de linhas sísmicas 2D, a área de levantamentos sísmicos 3D, e o número de poços 
exploratórios25. 

Para a mensuração e padronização do primeiro subargumento, o status exploratório dos plays, atribuiu-se valor (1 a 9), conforme o 
status e a chance do play na Tabela 1. 4, para cada play efetivo interceptado por uma vertical passando por cada ponto (xy) da bacia efetiva. 
O valor final atribuído ao ponto (xy) da bacia efetiva é a média dos valores atribuídos aos plays interceptados.  

                                                      
22 Estão incluídas neste argumento as informações das tabelas de exsudações de hidrocarbonetos disponíveis na presente versão da BIZROG-E&P, para as Bacias de Pelotas 
e Parecis, bem como resultados de análises geoquímicas para as Bacias de Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Parnaíba e Acre-Madre de Dios. 
23 A amplificação estabelecida para as distâncias das evidências do Grupo 2 é a seguinte: nas bacias onde não há evidências do Grupo 1 (de poços), utiliza-se uma distância 
ampliada quatro vezes maior que a distância medida; nas bacias em que há evidências dos dois grupos, a distância medida é ampliada em nove vezes.  
24 Onde há estudo de bacia efetiva (considerando a unidade bacia/situação), aplica-se a FIMA com os dois subargumentos; onde somente há o argumento da disponibilidade 
de dados, aplica-se somente este, sem ponderação. 
25 O subargumento de disponibilidade de dados foi desenvolvido a partir de documento que expressa a visão da ANP do grau de necessidade de aquisição de dados em áreas 
das bacias sedimentares brasileiras, no âmbito dos trabalhos integrados entre a EPE, ANP e MME/SPG/DEPG em 2014. 
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Tabela 1. 4: Atribuição de valores de conhecimento para os plays 

Status do play Chance do play ==> valor atribuído 
fronteira > 50% ==> 7 30% a 50% ==> 8 < 30% ==> 9 
imaturo > 70% ==> 4 40% a 70% ==> 5 < 40% ==> 6 

estabelecido > 80% ==> 1  60% a 80% ==> 2 < 60% ==> 3 

 

Para a mensuração e padronização do segundo subargumento, da disponibilidade de dados, utilizaram-se os tipos e quantidades de 
dados disponíveis no Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), o banco de dados georreferenciados das bacias sedimentares 
brasileiras, administrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Conforme a Tabela 1. 5, para os 
diversos tipos de dados foram calculadas densidades (quantidade de dados por km²) que, padronizadas e ponderadas por pesos diferenciados, 
permitiram relativizar as áreas das bacias sedimentares em termos da disponibilidade de dados.  As densidades calculadas foram divididas 
pela maior densidade encontrada obtendo-se densidades relativas variando de 0 a 1. No caso de poços, a densidade relativa foi exponenciada, 
de modo a representar a ideia de valor superior dos poços diante dos dados geofísicos, no que se refere a atributos fundamentais de rocha e 
fluido. O inverso do somatório ponderado das densidades relativas de todos os dados, para cada bacia, permite classificar as áreas de todas as 
bacias sedimentares na escala de 1 a 9, conforme a padronização dos demais argumentos de IPA.  

 

Tabela 1. 5: Tipos de dados e pesos das densidades 

Tipo de dado Peso 
Área de levantamentos gravimétricos  1 

Área de levantamento magnetométricos  1 

Área de levantamentos eletromagnéticos  1 

Quilometragem de linhas sísmicas 2D  2 
Área de levantamentos sísmicos 3D  2 

Número de poços exploratórios Exponencial 

 

Na composição final do argumento Necessidade de Conhecimento nas áreas externas às bacias efetivas foi considerado apenas o 
subargumento da disponibilidade de dados. Nas áreas de bacia efetiva aplicou-se a metodologia da FIMA, com o peso de 0,5 (50%) para 
cada um dos dois subargumentos considerados. 

1.2.6 Infraestrutura de Abastecimento 

O argumento da Infraestrutura de Abastecimento representa a importância, operacional e econômica, atribuída às áreas mais 
próximas de instalações que possibilitem o aproveitamento da produção de petróleo e gás natural pela sociedade, em comparação com 
aquelas mais longínquas, considerando-se inclusive as planejadas e em construção.26 Do ponto de vista econômico, esse argumento de 
importância está atrelado à tendência de melhor aproveitamento econômico de um campo de petróleo ou gás natural, descoberto ou não, que 
esteja mais próximo de infraestrutura do que aquele mais distante. Com relação ao ciclo anterior de estudo do Zoneamento, elementos do 

                                                      
26 Neste estudo, as atividades da indústria do petróleo - incluindo o gás conforme a Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997 (BRASIL, 1997) -, que não as de upstream (E&P), 
especialmente as de midstream e downstream, são consideradas como a parte fundamental da infraestrutura de abastecimento do país em derivados de petróleo e gás. 
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sistema elétrico foram incluídos nesse argumento, tendo em vista o aproveitamento do gás natural pela instalação de usinas termelétricas 
(UTE) e interconexão destas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).     

Na elaboração do mapa de importância desse argumento, as instalações de infraestrutura foram classificadas em três categorias: 
dutos, unidades de processamento e instalações elétricas.  Cada categoria foi abordada de acordo com o status de realização, de planejamento 
até a efetiva conclusão da construção. A Mensuração e a Padronização do argumento foram então analisadas, para cada grupo de instalações 
com mesma categoria e status, conforme a Tabela 1. 6 e descrição a seguir. 

• Mensuração: A partir do centro de cada instalação de infraestrutura foi definida uma faixa (buffer) de influência principal 
(máxima), cujo raio depende da categoria e do status da instalação:  

o Dutos e Unidades de Processamento: 2,5 km para infraestrutura existente/construção e 10 km para planejada27.  Esta 
faixa de influência principal foi considerada tanto dentro como fora da área das bacias sedimentares. 

o Instalações Elétricas: 1 km para instalação elétrica existente e 3 km para planejada. Neste caso, a faixa de influência 
principal somente foi considerada dentro das bacias sedimentares. 

Adicionalmente, para cada ponto (xy) de uma bacia sedimentar, mediu-se a distância (km) à faixa de influência principal 
da instalação de infraestrutura de abastecimento mais próxima, mesmo que esta esteja fora da bacia. Nesse caso, foi 
mantida a distância absoluta como medida do argumento, uma vez que ela preserva melhor os aspectos econômicos de 
projetos de E&P, especialmente aqueles localizados em terra. Entretanto, tal medida foi limitada a valores que variam, 
conforme o grupo da instalação, por ser considerado que além dessas distâncias, já não valeria o argumento de 
importância de infraestrutura.  

• Padronização: O intervalo de distâncias absolutas dentro das bacias sedimentares, para cada grupo, foi estabelecido como 
sendo: dutos existentes/construção, 250 km; dutos planejados, 100 km; unidades de processamento existentes/construção, 50 
km; unidades de processamento planejadas, 20 km; instalações elétricas existentes, 24 km; e, instalações elétricas planejadas, 
8 km28. Esses intervalos foram classificados de 1 a 8, ficando as menores distâncias nas classes dos maiores valores. A 
importância de valor 9 foi atribuída à faixa de influência principal (descrita acima). Fora de bacia sedimentar, somente a 
classe de valor 9 foi atribuída à faixa de influência principal, para o caso dos dutos e unidades de processamento. 

A composição final do IPA desse argumento considerou, após a padronização, o valor máximo atribuído a cada ponto (xy) dentro das 
bacias sedimentares, dentre os valores possíveis para os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 Instalações ainda em fase de planejamento podem ter localização alterada na fase de execução, razão de se estabelecer maior faixa de influência principal (máxima). Essa 
abordagem faz com que um ponto (xy) localizado na faixa de distância entre 2,5 km e 10 km de um duto ou unidade de processamento em planejamento tenha uma 
importância maior do que se estivesse à mesma distância de uma instalação existente ou em construção. 
28 Tais intervalos são escolhidos de modo a representar a percepção dos limites da zona de influência das instalações. No caso dos dutos existentes/construção considerou-se 
a maior distância no país de um campo (reserva) até o duto mais próximo. 
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Tabela 1. 6: Parâmetros para Mensuração e Padronização do argumento Infraestrutura de Abastecimento. 

Categoria Status 

Bacia Sedimentar Embasamento 
Área de Influência Buffer 

Distância (km) IPA Distância 
(km) IPA 

Unidades de Processo 
(Refinarias, Centrais  

Petroquímicas, UPGN, 
terminais, UTEs GN) 

Existentes/Construção 
2,5 9 

2,5 9 
50 8 faixas de 6,25km 8->1 

Em Planejamento (estudos/projetos) 
10 9 

10 9 
20 8 faixas de 2,5km 8->1 

Dutos 

Existentes/Construção 
2,5 9 

2,5 9 
250 8 faixas de 31,25km 8->1 

Em Planejamento 

Projetos 
10 9 

10 9 
100 8 faixas de 12,5km 8->1 

Estudos 
10 9 

10 9 
40 8 faixas de 5km 8->1 

Instalações Elétricas 

Existentes/Construção 
1 9 

- 0 
24 8 faixas de 3km 8->1 

Em Planejamento 
3 9 

- 0 
8 8 faixas de 1km 8->1 

 

 

1.2.7 IPA Total 

Conforme a função FIMA abordada no item 1.1, a combinação dos seis argumentos descritos anteriormente resulta no mapa de 
Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total) que sintetiza todos os argumentos num único mapa. Para esse efeito, com base nas 
preferências e discussões do grupo envolvido no estudo, foram atribuídos os seguintes pesos para cada um dos argumentos conforme 
mostrado na Tabela 1. 7. 

 

Tabela 1. 7: Distribuição de pesos dos argumentos para IPA Total  

Intensidade Explotatória 0,35 

Atividade Exploratória 0,20 

Prospectividade  0,20 
Evidência Direta de Hidrocarbonetos 0,15 

Necessidade de Conhecimento 0,05 

Infraestrutura de Abastecimento 0,05 
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2 B A C I A S SE DI M E NT A R E S B R A SI L E I R A S 

O enfoque deste capítulo é a apresentação da revisão da base de informações geológicas e de E&P relativas aos recursos de petróleo 
e gás natural das bacias sedimentares brasileiras1 para o ciclo 2013-2015 do Zoneamento2. Tal base constitui-se em elemento fundamental 
para as projeções de produção de petróleo e gás natural no longo prazo, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE) e do Plano Decenal 
de Expansão de Energia (PDE).  

Os nomes de cada bacia sedimentar brasileira, acompanhados da situação geográfica (terra ou mar), da área (sedimentar e efetiva3) e 
da maturidade exploratória4, são listados na Tabela 2. 1. Nessa lista5 há 68 bacias qualificadas em terrestres (53) e marítimas (15). 
Desconsiderando-se bacias relativamente muito pequenas6, há 52 bacias sedimentares, sendo que 41 foram  analisadas nesse estudo  segundo 
a abordagem de plays efetivos7. Entre essas bacias, encontram-se as 21 bacias, em terra e mar, que possuem campos descobertos de petróleo 
e gás natural  

A primeira (e maior) parte deste capítulo apresenta cada bacia analisada no estudo, em ordem alfabética, tanto de modo sintético 
(agregado) quanto detalhado pelos plays identificados. A segunda parte trata de uma síntese de todos os plays, convencionais e não 
convencionais. Para os convencionais, é apresentada a união dos plays efetivos identificados em diferentes bacias, geologicamente análogos 
entre si com relação à idade dos reservatórios e ao contexto de evolução geológica da bacia, nos chamados superplays; de modo semelhante, 
os plays não convencionais indicados em diferentes bacias são unidos e apresentados conforme o tipo de recurso.  

Na referida parte de análise das bacias sedimentares, são consideradas em tabelas e mapas as seguintes informações: 
 

 Síntese da Bacia: 

                                                      
1 Embora no conceito de bacia sedimentar não exista implicação quanto à existência de recursos de petróleo e gás, neste ciclo de estudo todas as bacias sedimentares 
brasileiras são consideradas como de interesse para a exploração e produção de petróleo e gás natural, no presente ou no futuro, em conformidade com a lei nº 9.478 de 
6/8/1997 que define bacia sedimentar como uma “depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, 
associados ou não”. O argumento de Necessidade de Conhecimento, cujo mapa de IPA (Importância Petrolífera de Área) é apresentado Capítulo 3, expressa essa definição.  
2 Em termos de Sistema de Informação Geográfica (SIG), os atributos que compõem a Base de Informações do Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás 
(BIZROG) são abordados no Anexo. 
3 Área efetiva da bacia é aquela que apresenta maior interesse para a exploração e produção de hidrocarbonetos convencionais, de acordo com os plays efetivos. 
4 A classificação adotada para as bacias sedimentares em função da maturidade exploratória decorre do Art. 2º da Resolução CNPE nº 2, de 25 de junho de 2007, onde são 
definidas áreas em Bacias de Novas Fronteiras Tecnológicas e do Conhecimento, áreas em Bacias Maduras, e áreas em Bacias de Elevado Potencial de Descobertas. 
5 A lista de nomes e a localização das bacias sedimentares estão originalmente baseadas no shape de bacias disponibilizado pelo MME em 2011. Entretanto, para este 
estudo, assim como para o do ciclo anterior, embora com reconhecidas diferenças geológicas, os seguintes pares de bacias contíguas foram considerados de modo unificado: 
Espírito Santo e Mucuri; Camamu e Almada; e Acre e Madre de Dios. A Bacia de São Luis-Bragança-Vizeu foi considerada neste ciclo como duas bacias: São Luis e 
Bragança-Vizeu. A Bacia do Recôncavo, assim como no ciclo anterior, foi considerada toda ela em situação terrestre (incorporando a parte que está sob a Baía de Todos os 
Santos), porém com área reduzida devido à alteração do limite com a Bacia de Camamu-Almada/terra. 6 Adotou-se o limite de aproximadamente 1000 km² de área de bacia 
sedimentar para, abaixo dele, considerar uma bacia muito pequena e, portanto, pouco promissora em termos de recursos de petróleo e gás. A área total coberta pelas bacias 
muito pequenas é de aproximadamente 6000 km², todas (16) terrestres e localizadas no nordeste (em Ceará, Pernambuco e Piauí) e nas regiões sul (Paraná) e sudeste (São 
Paulo e Rio de Janeiro).7 A metodologia de análise das bacias em plays, exposta no capítulo anterior, consiste basicamente em caracterizar áreas geologicamente análogas 
para a formação e preservação de acumulações de petróleo e gás natural. A escassez de informações e conhecimentos foi a principal razão para que algumas bacias não 
fossem analisadas por essa abordagem. 
6 Adotou-se o limite de aproximadamente 1000 km² de área de bacia sedimentar para, abaixo dele, considerar uma bacia muito pequena e, portanto, pouco promissora em 
termos de recursos de petróleo e gás. A área total coberta pelas bacias muito pequenas é de aproximadamente 6000 km², todas (16) terrestres e localizadas no nordeste (em 
Ceará, Pernambuco e Piauí) e nas regiões sul (Paraná) e sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro).7 A metodologia de análise das bacias em plays, exposta no capítulo anterior, 
consiste basicamente em caracterizar áreas geologicamente análogas para a formação e preservação de acumulações de petróleo e gás natural. A escassez de informações e 
conhecimentos foi a principal razão para que algumas bacias não fossem analisadas por essa abordagem. 
7 A metodologia de análise das bacias em plays, exposta no capítulo anterior, consiste basicamente em caracterizar áreas geologicamente análogas para a formação e 
preservação de acumulações de petróleo e gás natural. A escassez de informações e conhecimentos foi a principal razão para que algumas bacias não fossem analisadas por 
essa abordagem. 
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a) Informações geológicas relevantes: situação geográfica (terra e/ou mar); áreas sedimentar e efetiva; maturidade exploratória; sistema 
petrolífero principal; nomes dos plays exploratórios identificados no estudo e seus respectivos reservatórios principais; e, os tipos de 
recursos não convencionaiscaso ocorram na bacia;8 

b) Mapa da bacia efetiva para os plays de recursos convencionais9 - abordagem de representação geográfica; 

c) Carta estratigráfica, com identificação do gerador do sistema petrolífero principal, dos plays exploratórios convencionais e não 
convencionais; 

d) Seção geológica típica, com a identificação do gerador do sistema petrolífero principal, dos plays exploratórios convencionais e não 
convencionais; 

e) Mapa e tabela das principais atividades relacionadas à exploração e produção do setor de petróleo e gás natural, abrangendo: poços  
pioneiros10 (quantidade, profundidade máxima perfurada, maior lâmina d’água e índice de sucesso geológico dos poços pioneiros 
perfurados); campos (quantidade classificada conforme o tipo de fluido predominante: petróleo, gás natural não associado, ou 
ambos11); descobertas em avaliação; primeira e última descoberta comercial na bacia12; e a produção acumulada por tipo de fluido; 

f) Mapas da infraestrutura de abastecimento, com informação de refinarias, terminais, Unidades de Processamento de Gás Natural 
(UPGNs), dutos e elementos relativos ao sistema termoelétrico nacional com importância para a bacia. 

 
 Análise da Bacia em plays Exploratórios13: 

a) Tabela síntese dos plays identificados na bacia, apresentados do mais novo reservatório ao mais antigo, com nome, status 
exploratório e indicação do superplay a qual pertence; 

b) Mapa da bacia efetiva para os plays de recursos convencionais – abordagem de representação probabilística: apresentação da bacia 
efetiva segmentada em função de menor a maior chance de descoberta de hidrocarbonetos, conforme avaliação de cada play; 

c) Mapa de cada play efetivo, segmentado em subplays com suas respectivas chances de descoberta de hidrocarbonetos; 

d) Tabela de atributos de cada play, com informações de carga14, reservatório15 e trapa; 

e) Mapa de tipo de fluido predominante16 esperado em cada play: petróleo, gás natural (não associado), e petróleo e gás (não 
associado); 

                                                      
8 Os principais reservatórios de cada play convencional e os depósitos de recursos não convencionais são nomeados segundo a litologia, o contexto deposicional e a idade. 
9 Para o caso da Bacia de São Francisco, os mapas de bacia efetiva referem-se exclusivamente aos recursos não convencionais.   
10 Poços classificados, conforme ANP, como 5 (jazida mais rasa) e 6 (jazida mais profunda) foram incluídos junto com os dos tipos 1 (pioneiro típico) e 4 (pioneiro 
adjacente).  
11 Classificação de acordo com a relação volumétrica entre petróleo e gás das jazidas de cada campo.  
12 Considera-se a data de conclusão do poço descobridor como a data da descoberta comercial. . 
13 Nesse item são destacadas as principais alterações em relação ao ciclo anterior: modificações dos mesmos plays anteriores; desagregações de plays; agrupamento de 
plays: e novos plays. 
14 Embora o atributo de migração faça parte do fator carga, ele não integra explicitamente a BIZROG, neste estudo. Entretanto, tal atributo está incluído nas tabelas de 
atributos de cada Play apresentadas neste capítulo.  
15 Nessa versão do estudo, a profundidade média dos reservatórios foi estimada considerando-se o shape de poços exploratórios com acesso público  no site do BDEP. Nele,  
constam relevantes informações do nível litoestratigráfico (Grupo, Formação ou Membro) atingido na profundidade final do poço. Além disso, documentos públicos são 
também utilizados, como no caso das bacias da Margem Equatorial onde as profundidades médias foram estimadas considerando os perfis de poços disponíveis em 
FUNPEC (2002). 
16 O fluido predominante esperado pode não corresponder ao tipo de fluido observado nas jazidas, em caso de número relativamente pequeno de descobertas no Play.     
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f) No caso de a bacia conter recursos não convencionais, cada play é apresentado por tipo de recurso, com mapa de possível ocorrência 
e tabela de atributos.  

 
 
 
 
 

Tabela 2. 1: Bacias sedimentares brasileiras. 

Situação Geográfica Nome da Bacia Área Sedimentar (km²) Área Efetiva (km²) Maturidade Exploratória 
terra Acre-Madre de Dios  155.085   155.085  Nova Fronteira 
terra Afogados de Ingazeira*  296   -    Nova Fronteira 

terra Alagoas  8.090   5.856  Madura 

terra Alto Tapajós**  85.058   -    Nova Fronteira 

terra Amazonas  624.343   391.399  Nova Fronteira 
terra Araripe  11.418   10.163  Nova Fronteira 

terra Bananal**  104.009   -  Nova Fronteira 

mar Barreirinhas  91.561   51.769  Nova Fronteira 

terra Barreirinhas  10.248   7.431  Nova Fronteira 
terra Betânia*  270   -    Nova Fronteira 

terra Bragança-Vizeu  8.028   4.622  Nova Fronteira 

terra Bom Nome*  19   -    Nova Fronteira 

mar Camamu-Almada  87.586   27.200  Nova Fronteira 
terra Camamu-Almada  2.737   2.737  Nova Fronteira 

mar Campos  172.987   156.954  Elevado Potencial 

terra Campos**  5.780   -    Nova Fronteira 

terra Ceará**  10.778   -    Nova Fronteira 
mar Ceará  164.588   55.356  Nova Fronteira 

terra Cedro*  486   -    Nova Fronteira 

mar Cumuruxatiba  63.505   57.266  Nova Fronteira 

terra Cumuruxatiba**  9.277   -    Nova Fronteira 
terra Curitiba*  740   -    Nova Fronteira 

mar Espírito Santo-Mucuri  183.499   181.555  Elevado Potencial 

terra Espírito Santo-Mucuri  17.496   5.327  Madura 

mar Foz do Amazonas  284.768   245.981  Nova Fronteira 
terra Foz do Amazonas**  29.515   -    Nova Fronteira 

terra Icó*  192   -    Nova Fronteira 

terra Iguatu*  887   -    Nova Fronteira 

terra Irecê**  32.177   -  Nova Fronteira 
terra Itaboraí*  408   -    Nova Fronteira 

mar Jacuípe  29.142   10.718  Nova Fronteira 

terra Jatobá  6.703   6.695  Nova Fronteira 

mar Jequitinhonha  64.778   41.266  Nova Fronteira 
terra Jequitinhonha  5.765   341  Nova Fronteira 

terra Lençóis**  5.166  -  Nova Fronteira 

terra Lima Campos*  125   -    Nova Fronteira 
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*Bacia muito pequena fora do escopo principal do estudo. 

**Bacia ou situação geográfica não estudada segundo a abordagem de plays efetivos, portanto sem indicação de área de bacia efetiva. Nesse grupo estão incluídas as bacias 
que foram classificadas como “SI” (sem interesse) no ciclo anterior e que foram reconsideradas neste ciclo. 

 

 

 
 
 

 
 

  

terra Malhada Vermelha*  54   -    Nova Fronteira 
terra Marajó  161.535   36.934  Nova Fronteira 

terra Mirandiba*  132   -    Nova Fronteira 

terra Pajeú*  83   -    Nova Fronteira 

terra Pantanal**  169.048   -  Nova Fronteira 
mar Pará-Maranhão  158.461   68.363  Nova Fronteira 

terra Paraná  1.121.238   757.059  Nova Fronteira 

terra Parecis  352.723   229.789  Nova Fronteira 

terra Parnaíba  674.329   468.923  Nova Fronteira 
mar Pelotas  348.383   307.459  Nova Fronteira 

terra Pelotas**  40.967   -    Nova Fronteira 

mar Pernambuco-Paraíba  226.935   39.338  Nova Fronteira 

terra Pernambuco-Paraíba  11.596   6.302  Nova Fronteira 
mar Potiguar  205.472   55.752  Nova Fronteira 

terra Potiguar  27.854   17.444  Madura 

terra Recôncavo  9.809   9.727  Madura 

terra Resende*  266   -    Nova Fronteira 
terra Rio do Peixe  1.507   573  Nova Fronteira 

mar Santos  308.057   238.751  Elevado Potencial 

terra São Francisco  375.353   251.618  Nova Fronteira 

terra São José de Belmonte*  749   -    Nova Fronteira 
terra São Luis  22.400   19.427  Nova Fronteira 

terra São Paulo*  1.059   -    Nova Fronteira 

mar SEAL  171.361   53.013  Nova Fronteira 

terra Sergipe  5.067   4.383  Madura 
terra Socorro-Santo Ignácio*  284   -    Nova Fronteira 

terra Solimões  961.441   295.239  Nova Fronteira 

terra Tacutu  15.185   5.285  Nova Fronteira 

terra Taubaté**  2.354   -    Nova Fronteira 
terra Tucano Central  13.712   13.046  Nova Fronteira 

terra Tucano Norte  8.437   8.176  Nova Fronteira 

terra Tucano Sul  7.401   6.857  Nova Fronteira 
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2.1 Análise das Bacias Sedimentares 

Este item expõe o resultado da aplicação da metodologia abordada no Capítulo 1 para cada bacia sedimentar analisada neste ciclo do 
estudo, com base em uma vasta gama de referências bibliográficas e de documentos17. Com relação ao ciclo anterior [2011-2013], há três 
diferenças de escopo de mapeamento envolvendo os recursos não convencionais de petróleo e gás, as bacias terrestres e as bacias marítimas 
brasileiras. 

No ciclo anterior do ZNMT foi realizada uma análise global das ocorrências de recursos não convencionais de petróleo e gás que 
permitiu indicar, fundamentalmente por analogia geológica, os possíveis plays não convencionais brasileiros. Os mapas desses plays foram 
elaborados num escopo de indicações em escala de Brasil e apresentados em capítulo anexo, separados dos plays convencionais. Na presente 
versão, os mapas dos possíveis plays não convencionais foram revisados e apresentados junto com os dos plays convencionais, num escopo 
de análise de bacia. Entretanto, poucas alterações e aperfeiçoamentos puderam ser realizados, basicamente devido à indisponibilidade de 
dados adicionais e específicos dos recursos não convencionais nas bacias brasileiras.    

Para o mapeamento dos plays das bacias terrestres, neste ciclo foram analisadas e incorporadas informações geológicas sobre o 
contexto das áreas de afloramento. Nesse sentido, há uma redução de escopo no mapeamento que é refletida na diminuição das áreas de 
alguns plays e bacias efetivas18.   

Por outro lado, há uma ampliação no escopo de mapeamento dos plays das bacias marítimas refletida no aumento das áreas de vários 
plays e bacias efetivas, especialmente no sentido mar adentro19. Devido ao menor conhecimento, tal ampliação foi acompanhada por maior 
incerteza no geoprocessamento dos fatores dos plays e, consequentemente, na representação probabilística das bacias efetivas. O limite que 
tem sido considerado no Zoneamento, desde o estudo pioneiro concluído em 2007, é o da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) que corresponde 
à distância de 200 milhas náuticas (370,4 km) medidas a partir das linhas de base definidas pelo Governo brasileiro20. Dentro dessa faixa, a 
cota batimétrica de 3.000 metros era o limite assumido para o mapeamento de plays efetivos, como referência de capacidade tecnológica da 
indústria para produção de petróleo no mar e pela escassez de dados geológicos além dessa cota21. Neste ciclo, plays passaram a ser 
mapeados além desses 3.000 metros, procurando-se incorporar as chances (e riscos) de superação tecnológica da indústria do petróleo e da 
aplicabilidade de conceitos da geologia do petróleo. Na aplicação dos conceitos geológicos, elemento fundamental considerado foi o do 
limite entre crosta continental e crosta oceânica22. Com ele, plays não foram definidos sobre possível crosta oceânica, a não ser que a carga 
de hidrocarbonetos pudesse ser admitida a partir de rochas geradoras formadas na fase pós-rifte23.               

Oportuno registrar que se reconhece a possibilidade, ainda que remota pelo conhecimento atual, da existência de acumulações de 
hidrocarbonetos além dos limites da ZEE (limitada em 200 milhas marítimas) e da Plataforma Continental Jurídica (em fase de delimitação 
por intermédio do Projeto do Governo brasileiro denominado LEPLAC24 – Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira), 
em particular na chamada Elevação (ou Platô25) de Rio Grande (ERG) 26. A Figura 2. 1 mostra a localização da ERG, uma área da ordem de 

                                                      
17 Parte dos documentos possuem cláusulas de confidencialidade estabelecidas em contratos da União com empresas de E&P. Neste ciclo do Zoneamento, ainda que 
localmente, dados primários de geologia (residentes no BDEP da ANP) passaram a ser incorporados no processo de análise das bacias.     
18 As áreas de afloramento foram obtidas da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) disponível em: 
http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/geobank.website.mapas?p_webmap=N&p_pagina=download_vetoriais&p_usuario=1. Da análise geológica dessas áreas resultou 
a exclusão de áreas incompatíveis com o conceito de Play efetivo, como as de embasamento aflorante. Áreas de afloramento de rochas assumidas como da geradora ou do 
reservatório de plays convencionais foram excluídas no mapeamento de Plays efetivos; áreas com afloramentos de rochas selantes, a depender da estimativa de espessura, se 
muito pequena, também foram excluídas.  
19 Em várias bacias marítimas, porém, a extensão de plays efetivos foi limitada pela região de ocorrência de rochas ígneas vulcânicas que restringem o desenvolvimento de 
processos sedimentares.  
20 Decreto nº 8.400, de 04 de Fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015). 
21 A cota batimétrica de 3.000 metros tem sido considerada pela ANP como o limite tecnológico para contratação de atividades de E&P em blocos exploratórios.  
22 Reconhece-se que há uma zona de transição entre as crostas continental e oceânica, sem um limite bem definido na literatura, Nesse estudo, foi considerada a linha média 
de uma área de transição entre as crostas baseada em mapas de anomalia Bouguer (UFRJ, 2006; NÓBREGA II, 2011; TOMÉ et al, 2006; FUNPEC, 2002; UFRN, 2008; 
UNESP, 2003).         
23 No caso de plays da seção rifte das bacias marítimas, espera-se a extensão dos fatores (carga, reservatório e trapa) até o limite assumido entre as crostas. Tratando-se de 
plays da seção drifte, com sedimentação em ambiente marinho aberto, os fatores podem ultrapassar o limite das crostas e alcançar o limite das 200 milhas náuticas da bacia.  
24 https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/ass_leplac.html 
25  http://www.ngdc.noaa.gov/gazetteer/ 

http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/geobank.website.mapas?p_webmap=N&p_pagina=download_vetoriais&p_usuario=1
https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/ass_leplac.html
http://www.ngdc.noaa.gov/gazetteer/
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100 mil km², entre as cotas batimétricas de 800 m e 3000 m, em águas atualmente consideradas internacionais, cujo centro dista cerca de 
1200 km da costa sudeste brasileira e 850 km do polígono do pré-sal. A existência de rochas sedimentares na ERG, com ao menos 1000 m de 
espessura, é reconhecida há vários anos (MOHRIAK et al, 201027; MOHRIAK et al, 2013; A ELEVAÇÃO...2015). Entretanto, a recente 
descoberta (CPRM, 2013) de que há crosta continental (e não oceânica) na ERG sustenta a hipótese da existência de acumulações de petróleo 
e gás, que só poderá ser testada com aquisição e interpretação de mais dados geológicos e geofísicos 28.         

 
 
 

 
Figura 2. 1: Localização da Elevação do Rio Grande (ERG). 

 Fonte: Modificado de ESRI (2015). 
 
 
 
A seguir é apresentada cada bacia analisada no estudo, em ordem alfabética. 
                                                                                                                                                                                                                                   

26 Os limites brasileiros para uso dos recursos econômicos no mar, além das 200 milhas da ZEE, encontram-se em discussão na Comissão de Limites da Plataforma 
Continental da ONU, desde 2004. Na pauta brasileira para o estabelecimento dos limites exteriores da Plataforma Continental (estendida, externa, legal ou jurídica) está uma 
área adicional de cerca de 1 milhão de km² (que, somados aos 3,5 milhões de km² da ZEE, constituem a chamada “Amazônia Azul”) que inclui toda região do Platô de São 
Paulo, onde está o pré-sal. Oportunamente, a ERG poderá também entrar em pauta. Feições submarinas da Margem Continental Brasileira são exaustivamente abordadas por 
Jinno e Souza (1999); a Lei do Mar e a Plataforma Continental Brasileira são discutidas por Souza (2015).   
27 Mohriak et.al.(2010) aventou a hipótese de um “fragmento abandonado” de crosta continental, embora como a mais remota das hipóteses de origem da ERG.  
28 Dados geológicos e geofísicos primários sobre a ERG não foram estudados neste ciclo do ZNMT.  
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2.1.1 Bacia do Acre-Madre de Dios 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2. 2 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Acre-Madre de Dios, e 
na Tabela 2. 2 suas principais características geológicas. Observa-se que a bacia efetiva ocupa toda a área da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2. 3) e na seção geológica 
(Figura 2.4).  

 
  
 

 
Figura 2. 2: Bacia Efetiva do Acre-Madre de Dios. 

 
 

Tabela 2. 2: Informações Geológicas da Bacia do Acre-Madre de Dios 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 155.085 

Área da Bacia Efetiva (km²) 155.085 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Cruzeiro do Sul-Juruá Mirim (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Moa arenitos fluvio-deltaicos Cretáceo Inferior - Formação Moa 

2 Juruá Mirim arenitos eólicos Jurássico-Triássico - Formação Juruá Mirim 

3 Cruzeiro do Sul carbonatos plataformais Permiano - Formação Cruzeiro do Sul 
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Figura 2. 3: Carta Estratigráfica da Bacia do Acre-Madre de Dios com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 

 
Figura 2.4: Seção geológica da Bacia do Acre-Madre de Dios com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia  
Na Figura 2.5, apresenta-se a localização das principais atividades de E&P realizadas na bacia. A bacia é pouco explorada, porém nos 

últimos anos um esforço exploratório, parte do Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP 2007-2014, foi empenhado na realização de 
aquisição aérea regional de dados gravimétricos e magnetométricos, aquisição sísmica 2D (1.017 km em 2010) e levantamento de geoquímica 
de superfície na porção oeste, além de processamento e reprocessamento sísmico na porção oeste. Durante a Rodada 12 de Licitação foram 
ofertados nove blocos exploratórios, sendo arrematado apenas o AC-T-8.  

A Tabela 2. 3 apresenta um resumo das atividades de E&P. Nota-se que ainda não há descoberta comercial na bacia29. 
 
 
 
 

 
Figura 2.5: Atividades de E&P na Bacia do Acre-Madre de Dios. 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                      
29 Na vizinha Bacia de Madre de Dios, no Peru, a Petrobras informou (Relação com Investidores, 01º de novembro de 2012) que 3 poços (Urubamba, Picha e Taini) foram 
perfurados no Lote 58 e classificados como portadores de gás natural e condensado, totalizando um volume de recursos contingentes (recuperáveis) na ordem de 57 bilhões 
de metros cúbicos de gás natural e 114 milhões de barris de condensado.  
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Tabela 2. 3: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Acre-Madre de Dios 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 11 

1º Poço Pioneiro (ano) 1JQ0001AM  (1974) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1RPX0001AM (1996) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.049 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos 
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção 

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 

 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para 

exploração na bacia, seja construída ou em projeto. Entretanto, a porção sudeste da bacia está relativamente próxima de linhas de 
transmissão de energia elétrica que poderiam, eventualmente, favorecer possível produção de gás natural (Figura 2.6).  

 
Figura 2.6: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Acre-Madre de Dios: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
O play Paleozoico definido no ciclo anterior foi detalhado nesta versão do estudo, considerando-se diferenças de litologia e idade de 

reservatórios. Como resultado, identificaram-se os plays Juruá Mirim e Cruzeiro do Sul.   
A Figura 2.7 apresenta o mapa da bacia efetiva do Acre-Madre de Dios, segundo a abordagem de representação probabilística, com 

indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se que a região noroeste da bacia (onde está o chamado Baixo de Batã) 
apresenta maior chance de descoberta de hidrocarbonetos em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 4 apresenta a correspondência dos 
plays com os superplays. 

 
 
 

 
Figura 2.7: Mapa da bacia efetiva do Acre-Madre de Dios com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 4: Plays da Bacia Acre-Madre de Dios 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Moa Fronteira Superplay 6 - Cretáceo Superior - Orogenia Andina 

Juruá Mirim Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Cruzeiro do Sul Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 
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2.1.1.1 Play Moa 
A Figura 2.8 apresenta o mapa do play efetivo Moa, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a este 

play estão sumarizados na Tabela 2. 5. 
A Figura 2.9 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Moa. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta 

de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.8: Play efetivo Moa da Bacia do Acre-Madre de Dios. 

 
 
 

Tabela 2. 5: Atributos do play Moa - Bacia do Acre-Madre de Dios 

Play Moa 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Inominada, Cruzeiro do Sul, Rio do Moura, Juruá Mirim e Moa 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio; Permiano; Juro-Triássico; Cretáceo Superior 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Moa 

Unidade Cronoestratigráfica Cenomaniano-Turoniano 

Profundidade Média (m) 1.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Rio Azul 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.9: Tipo de fluido do play efetivo Moa da Bacia do Acre-Madre de Dios. 

 
 

2.1.1.2 Play Juruá Mirim 
A Figura 2.10 apresenta o mapa do play efetivo Juruá Mirim, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos 

referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 6.  

 
Figura 2.10: Play efetivo Juruá Mirim da Bacia do Acre-Madre de Dios. 
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Tabela 2. 6: Atributos do play Juruá Mirim - Bacia do Acre-Madre de Dios 

Play Juruá Mirim 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações: Cruzeiro do Sul e  Inominada  

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio; Carbonífero Mississipiano; Permiano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Juruá Mirim 

Unidade Cronoestratigráfica Jurássico-Triássico 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Juruá Mirim; Formação Moa 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Permiano-Triássico; Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural, mista e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e evaporito 

 
 
 
 
A Figura 2.11 apresenta a expectativa de fluido para o play Juruá Mirim. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta 

de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.11: Tipo de fluido do play efetivo Juruá Mirim da Bacia do Acre-Madre de Dios. 
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2.1.1.3 Play Cruzeiro do Sul 
A Figura 2.12 apresenta o mapa do play efetivo Cruzeiro Sul, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes 

a este play estão sumarizados na Tabela 2. 7.  
A Figura 2.13 apresenta a expectativa de fluido para o play Cruzeiro do Sul. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.12: Play efetivo Cruzeiro do Sul da Bacia do Acre-Madre de Dios. 

 
 
 

Tabela 2. 7: Atributos do play Cruzeiro do Sul - Bacia do Acre-Madre de Dios 

Play Cruzeiro do Sul 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações: Inominada e Cruzeiro do Sul 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio; Carbonífero Mississipiano; Permiano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cruzeiro do Sul 

Unidade Cronoestratigráfica Carbonífero-Permiano 

Profundidade Média (m) 3.100 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato e arenito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Cruzeiro do Sul 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Carbonífero-Permiano 

Tipo de Trapa estrutural, estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho e marga 
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Figura 2.13: Tipo de fluido do play efetivo Cruzeiro do Sul da Bacia do Acre-Madre de Dios. 
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2.1.2 Bacia do Amazonas 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.14 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Amazonas, e na Tabela 
2. 8 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.15) e na seção geológica (Figura 2.16). 
 
 

 
 

 
Figura 2.14: Bacia Efetiva do Amazonas. 

 

Tabela 2. 8: Informações Geológicas da Bacia do Amazonas 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 624.343 

Área da Bacia Efetiva (km²) 391.399 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Barreirinha-Nova Olinda (!) 

 Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Nova Olinda arenitos flúvio-deltaicos-estuarinos Carbonífero Pensilvaniano - Formação Nova Olinda 
2 Monte Alegre arenitos eólicos-fluviais Carbonífero Pensilvaniano - Formação Monte Alegre 

3 Curiri arenitos marinho-rasos, glacio-marinhos Devoniano Superior - Formação Curiri 

4 Trombetas quartzo-arenitos glácio-marinhos Siluriano Llandoveriano - Formação Trombetas 

5 Purus arenitos de leque aluvial Neoproterozoico - Formação Prosperança 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Gás de Folhelho  folhelho Devoniano – Formação Barreirinha 
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Figura 2.15: Carta Estratigráfica da Bacia do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) 

e não convencionais (GF - gás de folhelho). 
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 

 
Figura 2.16: Seção geológica da Bacia do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e 

não convencionais (GF - gás de folhelho). 
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.17, apresenta-se a localização das principais atividades de E&P na bacia: cobertura dos levantamentos sísmicos, poços 

pioneiros, campos descobertos e os quatro blocos exploratórios sob concessão. Embora não ilustrados na figura, cabe citar que, entre 2007 e 
2013, a ANP fez investimentos para levantamento de dados aerogeofísicos, contratou aquisição e processamento de dados sísmicos 2D.  

A Tabela 2. 9 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros que resultaram em apenas duas descobertas 
comerciais, representadas por dois campos de GNA (Azulão e Japiim), que até a presente data não iniciaram a produção. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.17: Atividades de E&P na Bacia do Amazonas. 
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Tabela 2. 9: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Amazonas 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 177 

1º Poço Pioneiro (ano) 1AC0001PA  (1955) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA112AM  (2001) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 3.993 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 6 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 2 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) Azulão (1999) 

Última Descoberta Comercial (ano) Japiim (2001) 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 

 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Figura 2.18 mostra que a Bacia do Amazonas possui instalada a Refinaria Isaac Sabbá, ou Refinaria de Manaus (REMAN), com 

capacidade de processamento de 7.300 m
3 de óleo por dia, localizada em Manaus. Possui ainda um terminal aquaviário, TA Manaus, que é a 

porta de entrada e de saída de produtos movimentados e produzidos na REMAN. Há linhas de transmissão elétrica instaladas e planejadas. 
A Figura 2.19 mostra a infraestrutura de dutos instalados na Bacia do Amazonas, onde se destaca o gasoduto Coari-Manaus, com 

aproximadamente 380 km de extensão, por onde escoa o gás produzido na província petrolífera de Urucu, na Bacia do Solimões. A partir 
deste gasoduto, observa-se também a existência de diversos ramais que irão fornecer gás natural para as UTE´s que funcionam a gás natural 
em diversos municípios da região.  

Destaca-se ainda, na categoria de dutos em planejamento, a existência de estudos para a implantação do gasoduto do Amazonas que 
irá interligar-se ao gasoduto do Centro Norte, também em fase de estudos, na cidade de Imperatriz/MA. Há previsão da instalação de uma 
UPGN em Silves/AM, para o processamento do gás futuramente produzido na Bacia do Amazonas. Há unidades termoelétricas (UTEs) para 
o aproveitamento do gás natural ao longo do gasoduto Coari-Manaus. 
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Figura 2.18: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Amazonas: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 

 
Figura 2.19: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Amazonas: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nesta versão do estudo foram identificados mais dois plays na Bacia do Amazonas: o play Trombetas e o play Purus. O play 

Trombetas foi identificado devido à presença de folhelhos silurianos da Formação Pitinga como possíveis geradores na bacia, podendo ocorrer 
migração por contato direto ou migração para reservatórios silurianos adjacentes (GOMES, 2008). O play Purus foi identificado devido à 
possibilidade da presença de óleo nos arenitos neoproterozoicos da Formação Prosperança, na região do gráben invertido de Purus. Essa 
expectativa foi corroborada pela operadora HRT30 durante as atividades exploratórias na Bacia de Solimões. O Gráben de Purus localiza-se  
entre as bacias do Amazonas e Solimões; assim, foi possível identificar a ocorrência desse play em ambas as bacias. 

A Figura 2.20 apresenta o mapa da bacia efetiva do Amazonas, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de 
descobertas de hidrocarbonetos sendo que as maiores ocorrem no centro-oeste da bacia. A Tabela 2. 10 apresenta a correspondência dos plays 
com os superplays. 

 

 
Figura 2.20: Mapa da bacia efetiva do Amazonas com indicação das chances de descobertas. 

 
 

 
Tabela 2. 10: Plays da Bacia do Amazonas 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Nova Olinda Imaturo Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Monte Alegre Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Curiri Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 
Trombetas Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Purus Fronteira Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 

                                                      
30 Atualmente Petrorio. 
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2.1.2.4 Play Nova Olinda 
A Figura 2.21 apresenta o mapa do play efetivo Nova Olinda, com chances de descobertas de hidrocarboneto relativamente elevadas. 

Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 11. 
A Figura 2.22 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Nova Olinda. Caso ocorra descoberta de hidrocarboneto, a 

maior expectativa é de gás natural na parte centro-leste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste; sendo 
petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.21: Play efetivo Nova Olinda da Bacia do Amazonas. 

 
 
 

Tabela 2. 11: Atributos do play Nova Olinda - Bacia do Amazonas 

Play Nova Olinda 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barreirinha 

Unidade Cronoestratigráfica NeoDevoniano  

Migração falha normal, contato direto 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Nova Olinda 

Unidade Cronoestratigráfica Carbonífero Pensilvaniano 

Profundidade Média (m) 1.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial, deltaico e estuarino 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Nova Olinda 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Carbonífero Pensilvaniano 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural e mista 

Litologia Selante evaporito 
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Figura 2.22: Tipo de fluido do play efetivo Nova Olinda da Bacia do Amazonas. 

 
 

2.1.2.5 Play Monte Alegre 
A Figura 2.23 apresenta o mapa do play efetivo Monte Alegre, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Os atributos 

referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 12. 

 
Figura 2.23: Play efetivo Monte Alegre da Bacia do Amazonas. 
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Tabela 2. 12: Atributos do play Monte Alegre - Bacia do Amazonas 

Play Monte Alegre 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barreirinha 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Superior 

Migração falha normal, contato direto 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Monte Alegre 

Unidade Cronoestratigráfica Carbonífero Pensilvaniano 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito/ eólico e fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Itaituba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Carbonífero Pensilvaniano 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural 

Litologia Selante folhelho e carbonato 

 
 
 
 
A Figura 2.24 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Monte Alegre. A maior expectativa é de gás natural na parte 

centro-leste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto; sendo petróleo, 
espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.24: Tipo de fluido do play efetivo Monte Alegre da Bacia do Amazonas. 
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2.1.2.6 Play Curiri 
A Figura 2.25 apresenta o mapa do play efetivo Curiri, com as chances de descobertas de hidrocarboneto, relativamente  maiores na 

parte centro-oeste da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 13. 
A Figura 2.26 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Curiri. A maior expectativa é de gás natural na parte centro-

leste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto; sendo petróleo, 
espera- se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.25: Play efetivo Curiri da Bacia do Amazonas. 

 
 

Tabela 2. 13: Atributos do play Curiri - Bacia do Amazonas 

Play Curiri 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barreirinha 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Superior  

Migração falha normal, contato direto 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Curiri 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Superior  

Profundidade Média (m) 2.250 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho raso e glácio-marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Curiri 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Devoniano Superior 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.26: Tipo de fluido do play efetivo Curiri da Bacia do Amazonas. 

 
 

2.1.2.7 Play Trombetas 
A Figura 2.27 apresenta o mapa do play efetivo Trombetas, com a chance de descoberta de hidrocarboneto,  relativamente 

homogênea e muito baixa em toda a sua extensão. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 14.  

 
Figura 2.27: Play efetivo Trombetas da Bacia do Amazonas. 
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Tabela 2. 14: Atributos do play Trombetas - Bacia do Amazonas 

Play Trombetas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Pitinga 

Unidade Cronoestratigráfica  Siluriano 

Migração falhas e contato direto  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Nhamundá 

Unidade Cronoestratigráfica Siluriano 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional quartzo-arenito / glácio-marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Pitinga 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Siluriano 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural 

Litologia Selante folhelho marinho 

 
 
 
 

A Figura 2.28 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Trombetas. A maior expectativa é de gás natural na parte 
centro-leste da área de ocorrência do play e de petróleo e gás natural na parte oeste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto; sendo 
petróleo, espera- se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.28: Tipo de fluido do play efetivo Trombetas da Bacia do Amazonas. 
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2.1.2.8 Play Purus 
A Figura 2.29 apresenta o mapa do play efetivo Purus, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

esse play estão sumarizados na Tabela 2. 15. O play se concentra na parte oeste da bacia, com baixa chance de descoberta. As porções central 
e leste, onde há concentração de falhamentos, possuem as áreas mais favoráveis para acumulação de hidrocarbonetos. 

A Figura 2.30 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Purus. Caso ocorra a descoberta de hidrocarboneto, a expectativa é 
de petróleo e gás natural; sendo petróleo, espera- se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.29: Play efetivo Purus da Bacia do Amazonas. 

 
 

Tabela 2. 15: Atributos do play Purus - Bacia do Amazonas 

Play Purus 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Jaraqui, Uerê, Barreirinhas e Pitinga 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano e Siluriano Llandoveriano 

Migração falha reversa e transpressiva e contato direto 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Prosperança 

Unidade Cronoestratigráfica Neoproterozoico 

Profundidade Média (m) 2.060 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / leque aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Acari 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Neoproterozoico 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e calcário 
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Figura 2.30: Tipo de fluido do play efetivo Purus da Bacia do Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Ratifica-se a expectativa registrada no ciclo anterior do Zoneamento quanto à existência de recursos de gás de folhelho (shale gas) na 

Bacia do Amazonas, conforme especificado na Tabela 2. 16 e Figura 2.31. Corrobora-se a avaliação publicada pelo EIA (2013)31 de que cerca 
de 2832 bilhões de m³ (100 Tcf) desse gás não convencional seja tecnicamente recuperável, considerando-se riscos exploratórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
31 O EIA (2013) também aventa a existência de cerca de 800 milhões de barris tecnicamente recuperáveis de óleo em formação fechada (shale oil) na Formação Barreirinha 
da Bacia do Amazonas. Entretanto, neste ciclo de estudo do Zoneamento tal recurso não foi caracterizado.  
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Figura 2.31: Play de gás de folhelho na Bacia do Amazonas. 

 
 

Tabela 2. 16: Play de Gás de Folhelho na Bacia do Amazonas 

Bacia Amazonas 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Barreirinha 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Superior 

Litologia folhelho  

COT (%) 4-6 

Profundidade Média (m) 2.300 

Espessura Máxima (m) 350 

Área (km²) 370.000 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 

  



  

55 
 

2.1.3 Bacia do Araripe 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.32 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Araripe, e na Tabela 
2. 17 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
correlacionados na carta estratigráfica (Figura 2.33) e na seção geológica (Figura 2.34). 

 
 

 
Figura 2.32: Bacia Efetiva do Araripe. 

 
 
 

Tabela 2. 17: Informações Geológicas da Bacia do Araripe 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 11.418 

Área da Bacia Efetiva (km²) 10.163 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Santana-Barbalha (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Araripe arenitos fluviais Aptiano - Formação Barbalha 

2 Vale do Cariri arenitos fluviais Jurássico - Formação Missão Velha 
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Figura 2.33: Carta Estratigráfica da Bacia do Araripe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 
 

 
Figura 2.34: Seção geológica da Bacia do Araripe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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  Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.35, são apresentados os escassos dados sísmicos e o primeiro poço pioneiro perfurado na Bacia do Araripe. Esta bacia 

não possui descoberta comercial, tampouco há blocos sob concessão. Embora não ilustrados na figura, cabe citar que em 2010, a ANP 
concluiu o levantamento de dados geoquímicos. A Tabela 2. 18 evidencia o baixo conhecimento geológico desta bacia. 

 
Figura 2.35: Atividades de E&P na Bacia do Araripe. 

 

Tabela 2. 18: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Araripe 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 2 

1º Poço Pioneiro (ano) 4BO0001PE (1994) 

Último Poço Pioneiro (ano) - 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 1.524 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) na bacia, seja construída ou em projeto. 

Na porção leste da bacia ocorre um ponto de intersecção entre linhas de transmissão de energia elétrica (Figura 2.36). 
 

 
Figura 2.36: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Araripe: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.37 apresenta o mapa da bacia efetiva do Araripe, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de 

descobertas de hidrocarbonetos. A bacia apresenta baixas chances de descobertas, sendo que a região central da bacia apresenta, 
relativamente, maior chance de descoberta. A Tabela 2. 19 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.37: Mapa da bacia efetiva do Araripe com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 
 

Tabela 2. 19: Plays da Bacia do Araripe 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Araripe Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Vale do Cariri Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
2.1.3.1 Play Araripe 

A Figura 2.38 apresenta o mapa do play efetivo Araripe, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta 
chance de descoberta muito baixa e homogênea em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 
20. 

A Figura 2.39 apresenta a expectativa de fluido para o play Araripe. A maior expectativa é de petróleo leve, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. 
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Figura 2.38: Play efetivo Araripe da Bacia do Araripe. 

 
 
 
 

Tabela 2. 20: Atributos do play Araripe - Bacia do Araripe 

Play Araripe 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Santana 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano) 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Barbalha 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano)-Superior (Cenomaniano) 

Profundidade Média (m) 1.000 

Litologia / Contexto Deposicional siliciclástico grosseiro / fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Santana e Barbalha 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.39: Tipo de fluido do play efetivo Araripe da Bacia do Araripe. 

 

2.1.3.2 Play Vale do Cariri 
A Figura 2.40 apresenta o mapa do play efetivo Vale do Cariri, com a chance de descoberta de hidrocarboneto. O play se concentra 

na parte central da bacia, com baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 21. 

 

 
Figura 2.40: Play efetivo Vale do Cariri da Bacia do Araripe. 
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Tabela 2. 21: Atributos do play Vale do Cariri - Bacia do Araripe 

Play Vale do Cariri 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Abaiara e Brejo Santo 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Missão Velha,  Brejo Santo, Abaiara e Cariri 

Unidade Cronoestratigráfica Paleozoico (Ordoviciano)-Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Profundidade Média (m) 1.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Barbalha e Santana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior-Superior (Cenomaniano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 

 
A Figura 2.41 apresenta a expectativa de fluido para o play Vale do Cariri. A maior expectativa é de petróleo leve, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto.  

 

 
Figura 2.41: Tipo de fluido do play efetivo Vale do Cariri da Bacia do Araripe. 
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2.1.4 Bacia de Barreirinhas 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.42 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Barreirinhas, e na 
Tabela 2. 22 suas principais características geológicas. Nota-se que na região mais externa offshore ainda não foi identificado play 
exploratório. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 
2.43 e na seção geológica (Figura 2.44). 

 

 
Figura 2.42: Bacia Efetiva de Barreirinhas. 

 

Tabela 2. 22: Informações Geológicas da Bacia de Barreirinhas 

Situação Geográfica terra mar 

Área Sedimentar (km²) 10.248 91.561 

Área da Bacia Efetiva (km²) 7431 51.769 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Codó-Canárias (!) Caju-Travosas (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Travosas Terciário arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno - Formação Travosas 
2 Ilha de Santana calcarenitos e calcirruditos  plataformais Eoceno-Mioceno - Formação Ilha de Santana 

3 Travosas Escorregamento 
Gravitacional arenitos turbidíticos marinhosEoceno-Oligoceno -  Formação Travosas 

4 Travosas Cretáceo Superior arenitos turbidíticos marinhos Turoniano-Maastrichiano - Formação Travosas 
5 Canárias Popups arenitos transicionais marinhos Albiano - Formações Bom Gosto e Barro Duro 

6 Canárias arenitos marinhosAlbiano -  Formações Bom Gosto e Barro Duro 

7 Inominada arenitos costeiros lacustres-fluviais Aptiano - Formação Inominada 
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Figura 2.43: Carta Estratigráfica da Bacia de Barreirinhas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 
Figura 2.44: Seção geológica da Bacia de Barreirinhas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) plays exploratórios (P). 

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.45, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e os blocos exploratórios sob concessão. Além de 

áreas em avaliação, há a última descoberta comercial e os poços pioneiros. Uma peculiaridade desta bacia é que os poços pioneiros são, em 
sua maioria, muito antigos, além de escassos na parte offshore. Atualmente a bacia possui 18 blocos exploratórios, arrematados na Rodada 11. 

A Tabela 2. 23 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros e sobre as descobertas antigas, além dos volumes da 
produção acumulada advinda de antigos campos terrestres (acumulações marginais). Atualmente, não há produção de hidrocarbonetos na 
bacia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.45: Atividades de E&P na Bacia de Barreirinhas. 
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Tabela 2. 23: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Barreirinhas 

Situação Geográfica terra mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 83 26 
1º Poço Pioneiro (ano) 1BG0001MA (1963) 1MAS0002MA (1971) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1PDM0001MA (1987) 1BRSA1015MAS (2012) 
Profundidade Máxima Perfurada (m) 4.250 6.275 

Maior Lâmina D’água (m) 0 2.336 
Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 9 0 

Campos  
Petróleo 0 0 

Gás Não-Associado 0 0 
Petróleo e Gás 0 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 2 

1ª Descoberta Comercial (ano) São João (1965) - 
Última Descoberta Comercial (ano) Oeste de Canoas (1971) - 

Produção  

Ano de Início 1984 - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0,075 0 

Gás Associado (MM m³) 0 0 
Gás Não-Associado (MM m³) 0,894 0 

 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia de Barreirinhas não possui infraestrutura de abastecimento existente, nem tão pouco planejada. Entretanto, há instalações na 

Bacia do Parnaíba que certamente terão grande influência nas atividades de E&P na Bacia de Barreirinhas, devido à sua proximidade (Figura 
2.46 e Figura 2.47).Maiores detalhes dessas instalações serão abordados no item 2.1.19, referente à Bacia do Parnaíba. 

 
Figura 2.46: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Barreirinhas: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.47: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Barreirinhas: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A revisão da bacia nessa versão do estudo levou a uma alteração no antes chamado play Canárias Superior, agora denominado de play 

Inominada. Na atual versão, foi possível caracterizar um potencial reservatório composto de arenitos continentais a costeiros do Aptiano, 
identificado como Formação Inominada na versão de 2007 da Carta Estratigráfica da bacia (PETROBRAS, 2007). Essa formação seria 
correlata à Formação Grajaú, que no estudo anterior havia sido correlacionada a reservatórios no Albiano, uma vez que não haviam sido 
identificados reservatórios aptianos. 

A Figura 2.48 apresenta o mapa da bacia efetiva de Barreirinhas, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de 
descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a área terrestre apresenta maior chance de descoberta, em relação ao restante da bacia. A 
Tabela 2. 24 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.48: Mapa da bacia efetiva de Barreirinhas com indicação das chances de descobertas. 

 
 

Tabela 2. 24: Plays da Bacia de Barreirinhas 

Nome do Play 
Status Exploratório 

Superplay 
Terra Mar 

Travosas Terciário - Fronteira Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Ilha de Santana - Fronteira Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Travosas Escorregamento Gravitacional - Fronteira Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 
Travosas Cretáceo Superior - Fronteira Superplay 1 – Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Canárias Popups Imaturo Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Canárias Imaturo Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Inominada - Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 

2.1.4.1 Play Travosas Terciáro 
A Figura 2.49 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Terciário, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances 

são relativamente baixas, com a área central do play como a de maior chance. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 
2. 25. 

A Figura 2.50 apresenta a expectativa de fluido para o play Travosas Terciário. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado na região distal e leve na região proximal. 
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Figura 2.49: Play efetivo Travosas Terciário da Bacia de Barreirinhas. 

 
 
 

Tabela 2. 25: Atributos do play Travosas Terciário - Bacia de Barreirinhas 

Play Travosas Terciário 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Caju e Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Albiano - Santoniano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno-Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.50: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Terciário da Bacia de Barreirinhas. 

 
 

2.1.4.2 Play Ilha de Santana 
A Figura 2.51 apresenta o mapa do play efetivo Ilha de Santana, com chance de descoberta de hidrocarboneto. Percebe-se que toda a 

área deste play apresenta baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 26. 

 
Figura 2.51: Play efetivo Ilha de Santana da Bacia de Barreirinhas. 
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Tabela 2. 26: Atributos do play Ilha de Santana - Bacia de Barreirinhas 

Play Ilha de Santana 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas, Grupo Canárias e Grupo Caju 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Santoniano 

Migração falhas normais  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ilha de Santana 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Mioceno 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito e calcirrudito / bancos plataformais 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ilha de Santana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Oligoceno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 

 
 
 
 
 

A Figura 2.52 apresenta a expectativa de fluido para o play Ilha de Santana. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.52: Tipo de fluido do play efetivo Ilha de Santana da Bacia de Barreirinhas. 
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2.1.4.3 Play Travosas Escorregamento Gravitacional 
A Figura 2.53 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional, com as chances de descobertas de 

hidrocarbonetos. Observa-se que a ocorrência deste play é bastante restrita, apresentando baixa chance de descoberta. Os atributos 
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 27. 

O play Travosas Escorregamento Gravitacional difere do play Travosas apenas pelo tipo de trapeamento. Os reservatórios foram 
depositados em células de escorregamento gravitacional durante períodos de mar baixo, com possível contribuição lítica da erosão da 
plataforma carbonática adjacente. 

A Figura 2.54 apresenta a expectativa de fluido para o play Travosas Escorregamento Gravitacional. A maior expectativa é de 
petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 

 
Figura 2.53: Play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia de Barreirinhas. 

 
Tabela 2. 27: Atributos do play Travosas Escorregamento Gravitacional - Bacia de Barreirinhas 

Play Travosas Escorregamento Gravitacional 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas, Grupos Canárias e Cajú 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Santoniano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Oligoceno 

Profundidade Média (m) 2.450 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho plataformal profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Oligoceno 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.54: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia de Barreirinhas. 

 
 

2.1.4.4 Play Travosas Cretáceo Superior 
A Figura 2.55 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Cretáceo Superior, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos 

relativamente baixas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 28. 

 
Figura 2.55: Play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia de Barreirinhas. 
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Tabela 2. 28: Atributos do play Travosas Cretáceo Superior - Bacia de Barreirinhas 

Play Travosas Cretáceo Superior 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas e Grupo Caju 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Santoniano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Turoniano-Maastrichtiano 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Turoniano-Maastrichtiano 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
 

A Figura 2.56 apresenta a expectativa de fluido para o play Travosas Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo e gás 
natural na parte central da bacia e de petróleo nas demais regiões, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a 
ocorrência de petróleo leve na sua parte mais proximal e petróleo pesado na parte mais distal. 

 

 
Figura 2.56: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia de Barreirinhas. 
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2.1.4.5 Play Canárias Popups 
A Figura 2.57 apresenta o mapa do play efetivo Canárias Popups, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play tem 

ocorrência bastante restrita à parte sudeste da bacia com baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 29. 

A Figura 2.58 apresenta a expectativa de fluido para o play Canárias Popups. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. 

 
 
 

 
Figura 2.57: Play efetivo Canárias Popups da Bacia de Barreirinhas. 

 
 

Tabela 2. 29: Atributos do play Canárias Popups - Bacia de Barreirinhas 

Play Canárias Popups 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Codó, Grupo Canárias, Formação Pimenteiras 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Migração falhas normais e transcorrentes 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Bom Gosto e Barro Duro 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano 

Profundidade Média (m) 650 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Albiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.58: Tipo de fluido do play efetivo Canárias Popups da Bacia de Barreirinhas. 

 
 

2.1.4.6 Play Canárias 
A Figura 2.59 apresenta o mapa do play efetivo Canárias, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 30.  

 
Figura 2.59: Play efetivo Canárias da Bacia de Barreirinhas. 
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Tabela 2. 30: Atributos do play Canárias - Bacia de Barreirinhas 

Play Canárias 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Arpoador, Codó , Tutóia e Pimenteiras 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Bom Gosto e Barro Duro 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano 

Profundidade Média (m) 1.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Albiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
 
 

A Figura 2.60 apresenta a expectativa de fluido para o play Canárias. A maior expectativa é de petróleo na parte mais proximal e gás 
natural na parte mais distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.60: Tipo de fluido do play efetivo Canárias da Bacia de Barreirinhas. 
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2.1.4.7 Play Inominada 
A Figura 2.61 apresenta o mapa do play efetivo Inominada, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 31.  
A Figura 2.62 apresenta a expectativa de fluido para o play Inominada. A maior expectativa é de petróleo. Caso ocorra descoberta de 

hidrocarboneto, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.61: Play efetivo Inominada da Bacia de Barreirinhas. 

 
 
 

Tabela 2. 31: Atributos do play Inominada - Bacia de Barreirinhas 

Play Inominada 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Neo-Aptiano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Inominada 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / lacustre, fluvial, aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural e mista 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.62: Tipo de fluido do play efetivo Inominada da Bacia de Barreirinhas. 
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2.1.5 Bacia de Bragança-Vizeu 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.63 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Bragança-Vizeu, e na 
Tabela 2. 32 suas principais características geológicas. O principal reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.64) e na seção geológica (Figura 2.65). 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.63: Bacia Efetiva de Bragança-Vizeu. 

 
 
 

Tabela 2. 32: Informações Geológicas da Bacia de Bragança-Vizeu 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 8.028 

Área da Bacia Efetiva (km²) 4.622 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Codó-Itapecuru (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Itapecuru arenitos fluviais e costeiros Albiano - Formação Itapecuru 
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Figura 2.64: Carta Estratigráfica da Bacia de Bragança-Vizeu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 

 
Figura 2.65: Seção geológica da Bacia de Bragança-Vizeu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e  play exploratório (P). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.66, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos na bacia. Não há blocos exploratórios sob 

concessão na bacia. Embora não ilustrado na figura, cabe citar que em 2007, a ANP fez investimentos para levantamentos de dados 
aerogeofísicos e geoquímicos e em 2012 foi contratado o serviço de processamento de dados sísmicos antigos na região. A Tabela 2. 33 
apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 

 
Figura 2.66: Atividades de E&P na Bacia de Bragança-Vizeu. 

Tabela 2. 33: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Bragança-Vizeu 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 2 

1º Poço Pioneiro (ano) - 

Último Poço Pioneiro (ano) - 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 2.100 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
(até 2010) 

Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia de Bragança-Vizeu não conta atualmente com qualquer infraestrutura de abastecimento instalada ou em planejamento (Figura 

2.67 e Figura 2.68). Entretanto, poderá se beneficiar de projetos de infraestrutura possíveis de serem instalados em suas proximidades, 
destacadamente a Refinaria Premium I 32 (Figura 2.427) e os Gasodutos do Pará e Meio-Norte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.67: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Bragança-Vizeu: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
32 Há a indicação de agentes do setor, de possível atraso ou alterações no cronograma de instalação da Refinaria Premium I.  
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Figura 2.68: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Bragança-Vizeu: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.69 apresenta o mapa da bacia efetiva de Bragança-Vizeu, segundo a abordagem de representação probabilística, com 

indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A área da Bacia de Bragança-Vizeu apresenta baixa chance de descoberta. A Tabela 
2. 34 apresenta a correspondência do play com os superplays. 
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Figura 2.69: Mapa da bacia efetiva de Bragança-Vizeu com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 34: Play da Bacia de Bragança-Vizeu 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Itapecuru Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.1 Play Itapecuru 
A Figura 2.70 apresenta o mapa do play efetivo Itapecuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play apresenta baixa 

chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 35. 
A Figura 2.71 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Itapecuru. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.70: Play efetivo Itapecuru da Bacia de Bragança-Vizeu. 

 
 
 

Tabela 2. 35: Atributos do play Itapecuru - Bacia de Bragança-Vizeu 

Play Itapecuru 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Migração falhas associadas aos blocos basculados 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Itapecuru 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano) 

Profundidade Média (m) 1.100 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial, fluvial sin-rifte e costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Itapecuru 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.71: Tipo de fluido do play efetivo Itapecuru da Bacia de Bragança-Vizeu. 
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2.1.6 Bacia de Camamu-Almada 
 Síntese da Bacia  

Nesta versão do estudo, foi revisado o limite entre as bacias do Recôncavo e Camamu-Almada terra. Esse limite é ainda bastante 
discutido na literatura, porém para este estudo foi estabelecido na Falha Itaparica-Barra, reduzindo, assim, a área sedimentar da Bacia do 
Recôncavo. Tal revisão do limite se fez necessária devido à ocorrência de dois campos em produção, Jiribatuba e Morro do Barro, para os 
quais havia inconsistências de informações sobre a qual bacia eles efetivamente pertenciam, o que interferia na análise. Dessa forma, ficou 
definido neste estudo, que os campos citados pertencem à Bacia de Camamu-Almada terra, caracterizando, assim, a parte terrestre da bacia 
sedimentar de Camamu-Almada como efetiva. 

Apresenta-se na Figura 2.72 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Camamu-Almada, e 
na Tabela 2. 36 suas principais características geológicas. Esta bacia é composta pelas sub-bacias de Camamu a norte e Almada a sul, com 
distinta reativação das estruturas pré-cambrianas, refletindo em padrões diferentes de distribuição dos depocentros, segmentação interna, 
halocinese e estilo tectônico (FERREIRA; CAIXETA; LIMA, 2009). Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal 
gerador da bacia estão indicados nas cartas estratigráficas (Figura 2.73 e Figura 2.75) e nas seções geológicas (Figura 2.74 e Figura 2.76). 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.72: Bacia Efetiva de Camamu-Almada. 
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Tabela 2. 36: Informações Geológicas da Bacia de Camamu-Almada 
Situação Geográfica terra mar 

Área Sedimentar (km²) 2.737 87.586 

Área da Bacia Efetiva (km²) 2.737 27.200 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Morro do Barro (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Urucutuca  arenitos turbidíticos Cretáceo Superior (Senoniano)-Mioceno - Formação Urucutuca 

2 Algodões carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano - Formação Algodões 

3 Taipus Mirim arenitos fluvio-lacustres Aptiano - Formação Taipus Mirim  
4 Afligidos-Brotas arenitos de supramaré, fluvio-eólicos e lacustres EoPermiano-Neocomiano - Formação Afligidos e Grupo Brotas 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.73: Carta estratigráfica da Bacia de Camamu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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Figura 2.74: Seção geológica da sub-bacia de Camamu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
Figura 2.75: Carta estratigráfica da Bacia de Almada com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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Figura 2.76: Seção geológica da sub-bacia de Almada com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.77, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, poços pioneiros, campos em produção, área em 

avaliação, última descoberta comercial e os sete blocos exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 37 apresenta, resumidamente, as 
informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção acumulada. 

 
Figura 2.77: Atividades de E&P na Bacia de Camamu-Almada. 
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Tabela 2. 37: Resumo de Atividades de E&P - Bacia Camamu-Almada 

Situação Geográfica mar  
(Almada) 

terra  
(Almada) 

mar  
(Camamu) 

terra  
(Camamu) 

Poços 

Pioneiros 

Perfurados 18 6 54 31 

1º Poço Pioneiro (ano) 1BAS0003BA (1971) 1NB0002BA (1978) 1BAS0005BA (1971) 1BG0001BA (1954) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA734BAS 
(2009) 1FMB0001BA (1982) 1BP10BAS (2013) 1RSO0002BA (1988) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.200 1.650 6.725 2.911 

Maior Lâmina D’água (m) 1.801 0 2.578 0 
Índice de Sucesso Geológico de Poços 

Pioneiros (%) 0 0 9 0 

Campos 
Petróleo - - 0 0 

Gás Não-Associado - - 4 1 

Petróleo e Gás - - 1 1 

Descobertas 
Em Avaliação - - - - 

1ª Descoberta Comercial (ano) - - Pinaúna (1981) Morro do Barro (1962) 

Última Descoberta Comercial (ano) - - Camarão Norte (2003) Jiribatuba (1964) 

Produção 

Ano de Início - - 2007 2008 

Acumulada 

Petróleo (MM bbl) 0 0 1,40 0,17 

Gás Associado (MM m³) 0 0 0,03 0,04 
Gás Não-Associado (MM 

m³) 0 0 13.310,28 20,48 

 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Na Bacia de Camamu-Almada, não há instalações existentes ou planejadas em termos de infraestrutura de abastecimento. Entretanto, 

as figuras a seguir (Figura 2.78 e Figura 2.79) mostram que a proximidade de instalações existentes na Bacia do Recôncavo pode ser 
considerada uma vantagem no desenvolvimento das atividades de E&P da bacia. No item 2.1.23, sobre a Bacia do Recôncavo, são abordadas 
essas instalações. Além disso, há nas proximidades da bacia a presença tanto de oleoduto (ORSUB) como de gasoduto (GASCAC)33 
instalados. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
33 O gasoduto Cacimbas-Catú (GASCAC) constitui, junto com os gasodutos Cabiúnas-Vitória (GASCAV) e Cacimbas-Vitória, o sistema GASENE, que interliga as malhas 
de transporte de gás natural das regiões Sudeste e Nordeste, provendo flexibilidade para a utilização de diferentes fontes de oferta de gás natural para o atendimento do 
mercado nacional. 
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Figura 2.78: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Camamu-Almada: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 

 
Figura 2.79: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Camamu-Almada: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.80 apresenta o mapa da bacia efetiva de Camamu-Almada, segundo a abordagem probabilística, com indicação das 

chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se que a parte mais a oeste da bacia, em direção à linha de costa, apresenta maiores 
chances de descobertas de hidrocarboneto em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 38 apresenta a correspondência dos plays com os 
superplays. 

 
 

 
 

 
Figura 2.80: Mapa da bacia efetiva de Camamu-Almada com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 38: Plays da Bacia de Camamu-Almada 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Urucutuca  Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Algodões Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Taipus Mirim Estabelecido Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Afligidos Brotas Estabelecido Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 
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2.1.6.1 Play Urucutuca  
A Figura 2.81 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. A incorporação de 

informações na revisão do estudo permitiu um maior detalhamento do play e, consequentemente, maior variação na chance de descoberta em 
áreas que anteriormente se caracterizavam homogêneas em toda extensão. Nesta versão o play Urucutuca estende-se até a região de ocorrência 
de vulcânicas, o que propiciou aumento da área principalmente na porção sul. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 
2. 39.  

A Figura 2.82 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca. A maior expectativa é de petróleo e gás natural caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Para petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. 

 

 
Figura 2.81: Play efetivo Urucutuca da Bacia de Camamu-Almada. 

 
 

Tabela 2. 39: Atributos do play Urucutuca - Bacia de Camamu-Almada 

Play Urucutuca 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Morro do Barro e Rio de Contas 

Unidade Cronoestratigráfica Berriasiano-Valanginiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal e discordâncias  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Senoniano- Quaternário 

Profundidade Média (m) 1.750 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Senoniano-Quaternário 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.82: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca da Bacia de Camamu-Almada. 

 
 

2.1.6.2 Play Algodões 
A Figura 2.83 apresenta o mapa do play efetivo Algodões, com as chances de descoberta de hidrocarboneto relativamente mais baixas 

que o play Urucutuca. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 40. 

 
Figura 2.83: Play efetivo Algodões da Bacia de Camamu-Almada. 
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Tabela 2. 40: Atributos do play Algodões - Bacia de Camamu-Almada 

Play Algodões 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Morro do Barro e Rio de Contas 

Unidade Cronoestratigráfica Berriasiano-Valanginiano 

Migração falhas e discordâncias  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Algodões 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Cenomaniano 

Profundidade Média (m) 1.500 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito e calcirrudito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Camamu e Espírito Santo 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo-Quaternário 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 

A Figura 2.84 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Algodões. Na parte distal a maior expectativa é de gás natural 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Na porção proximal espera-se maior probabilidade de petróleo mediano. 

 

 
Figura 2.84: Tipo de fluido do play efetivo Algodões da Bacia de Camamu-Almada. 
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2.1.6.3 Play Taipus Mirim 
A Figura 2.85 apresenta o mapa do play efetivo Taipus Mirim, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões mais 

proximais e terrestres apresentam maiores chances de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 41. 
A Figura 2.86 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Taipus Mirim. Na porção proximal do play a maior expectativa é 

de petróleo, e sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano a pesado. Na porção distal a expectativa é de gás natural e caso 
ocorra descoberta de petróleo, espera-se que o fluido seja leve. 

 
 
 

 
Figura 2.85: Play efetivo Taipus Mirim da Bacia de Camamu-Almada. 

 
 

Tabela 2. 41: Atributos do play Taipus Mirim - Bacia de Camamu-Almada 

Play Taipus Mirim 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Morro do Barro e Rio de Contas 

Unidade Cronoestratigráfica Berriasiano-Valanginiano 

Migração falhas e/ou carrier beds  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Taipus Mirim,  Morro do Barro e Rio de Contas 

Unidade Cronoestratigráfica Valanginiano-Aptiano 

Profundidade Média (m) 3.500 (terra) e 4.250 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial, fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação  Taipus Mirim, Membro Igrapiúna 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.86: Tipo de fluido do play efetivo Taipus Mirim da Bacia de Camamu-Almada.  

 
2.1.6.4 Play Afligidos-Brotas 

A Figura 2.87 apresenta o mapa do play efetivo Afligidos-Brotas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. O play Afligidos-
Brotas apresenta maiores chances nas regiões proximal e terrestre. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 42. 

 
Figura 2.87: Play efetivo Afligidos-Brotas da Bacia de Camamu-Almada. 
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Tabela 2. 42: Atributos do play Afligidos-Brotas - Bacia de Camamu-Almada  

Play Afligidos-Brotas 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Morro do Barro e Rio de Contas 

Unidade Cronoestratigráfica Berriasiano-Valanginiano 

Migração falhas normais e/ou carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Afligidos e Grupo Brotas; Grupo Santo Amaro 

Unidade Cronoestratigráfica EoPermiano-Neocomiano 

Profundidade Média (m) 2.600 (terra) e 3.660 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial, eólico, lacustre e marinho costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Almada, Camamu e Espírito Santo 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo-Quaternário 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.88 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Afligidos-Brotas. Na porção proximal do play a maior 
expectativa é de petróleo, e sendo petróleo, espera-se o a ocorrência de petróleo mediano a pesado. Na porção distal a expectativa é de gás 
natural e caso ocorra descoberta de petróleo, espera-se que o fluido seja leve. 

 
 

 
Figura 2.88: Tipo de fluido do play efetivo Afligidos-Brotas da Bacia de Camamu-Almada. 
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3.1.7 Bacia de Campos 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.89 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Campos, e na Tabela 2. 
43 suas principais características geológicas. Os plays efetivos foram identificados na região central. Os principais reservatórios de cada play 
exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.90) e na seção geológica (Figura 2.91). 

 
Figura 2.89: Bacia Efetiva de Campos. 

Tabela 2. 43: Informações Geológicas da Bacia de Campos 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 172.987 

Área da Bacia Efetiva (km²) 156.954 

Maturidade Exploratória Elevado Potencial 

Sistema Petrolífero Principal Lagoa Feia-Carapebus (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Carapebus Oligo-Mioceno arenitos turbidíticos Oligo-Mioceno - Formação Carapebus 

2 Carapebus Oligoceno carbonatos plataformais Oligoceno - Formação Carapebus 

3 Carapebus Eoceno-Oligoceno arenitos turbidíticos Eoceno-Oligoceno - Formação Carapebus 

4 Carapebus Eoceno arenitos turbidíticos Eoceno - Formação Carapebus 
5 Carapebus Senoniano arenitos turbidíticos Senoniano - Formação Carapebus 

6 Namorado arenitos turbidíticos Albo-Cenomaniano - Formação Namorado 

7 Quissamã carbonatos marinhos de plataforma rasa Albiano - Formação Quissamã 

8 Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte arenitos e conglomerados lacustres Aptiano - Formações Coqueiros e Macabu 
9 Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte carbonatos lagunares restritos Aptiano - Formações Coqueiros e Macabu 

10 Lagoa Feia Rifte arenitos e coquinas lacustres Barremiano-Aptiano - Formações Coqueiros e Atafona 

11 Embasamento Fraturado basaltos fraturados Neocomiano - Formação Cabiúnas 
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Figura 2.90: Carta estratigráfica da Bacia de Campos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 
 

 

Figura 2.91: Seção geológica da Bacia de Campos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.92, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além dos campos em 

produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e dezessete blocos sob concessão. 
A Tabela 2. 44 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos volumes 

da produção acumulada. A Bacia de Campos é, atualmente, a maior produtora de hidrocarbonetos do Brasil. 

 
Figura 2.92: Atividades de E&P na Bacia de Campos. 

Tabela 2. 44: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Campos 

Situação Geográfica mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 1.224 

1º Poço Pioneiro (ano) 1RJS0001RJ (1959) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1SHEL29ESS (2014) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 7.151 

Maior Lâmina D’água (m) 2.887 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 23 

Campos  
Petróleo 70 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 10 

1ª Descoberta Comercial (ano) Garoupa (1974) 

Última Descoberta Comercial (ano) Pitangola (2011) 

Produção  

Ano de Início 1977 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 10.065,48 

Gás Associado (MM m³) 161.678,72 

Gás Não-Associado (MM m³) 3.543,42 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia de Campos é hoje a principal bacia produtora de petróleo do Brasil, responsável por 71% da produção nacional de petróleo e 

31% da produção de gás natural. A refinaria mais próxima é a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), capaz de processar diariamente 38,5 
mil m3 de petróleo (Figura 2.93). O terminal terrestre Cabiúnas (483 mil m3) tem como principais atividades o recebimento e o 
armazenamento do petróleo produzido na  Bacia de  Campos, pelo oleoduto Cabiúnas-Furado (OCAB) e transferí-lo ao  terminal de  Campos 
Elíseos, pelo oleoduto Cabiúnas-Duque de  Caxias (OSDUC I). 

A Figura 2.94 mostra uma complexa rede de gasodutos e oleodutos instalados na Bacia de Campos, que permite o escoamento da sua 
produção. Para o processamento do gás natural da bacia, existem duas possibilidades: o complexo de Cabiúnas, composto de cinco unidades e 
capacidade de processar 17,2 MM m3/dia de gás natural; e a UPGN Sul Capixaba, que processa o gás natural produzido no Parque das 
Baleias, com capacidade de 2,5 MM m³/dia. Ambas interligadas ao GASENE, através do GASCAV, sendo que Cabiúnas está ligada também 
ao GASDUC I, II e III. 

 
 

 
 
 

 
Figura 2.93: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Campos: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.94: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Campos: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios  
Para esta versão do estudo, foram inseridos dois novos plays com reservatórios distintos dos já conhecidos arenitos turbidíticos do 

Eoceno e Oligomioceno. Estes plays foram identificados pela associação de acumulações com reservatórios arenítico e carbonático da 
Formação Ubatuba. O play Carapebus Eoceno contém os reservatórios areníticos do Membro São Tomé e o play Carapebus Oligoceno o 
reservatório carbonático do Membro Siri.    

O play Carapebus Santoniano Águas Profundas, considerado individualmente na versão 2012 deste estudo, foi incorporado ao play 
Carapebus Santoniano, já que apresentam diferenças apenas na localização proximal ou distal da bacia. 

Nesta versão o play Lagoa Feia foi desagregado em quatro plays distintos no nível estratigráfico do pré-sal. Os reservatórios desta 
abordagem já eram conhecidos: coquinas do topo do Andar Jiquiá da Formação Coqueiros, que foram depositados nos altos estruturais 
herdados do embasamento ou gerados durante o processo de rifteamento; os basaltos fraturados e vesiculares da Formação Cabiúnas 
(produtores no campo de Badejo); reservatórios em calcários microbiais da Formação Macabu; e os arenitos e conglomerados da Formação 
Itabapoana. Contudo, a incorporação de informações, bem como a associação das acumulações com os reservatórios, possibilitaram seu 
detalhamento e a desagregação. Deste modo, no horizonte do pré-sal são classificados os plays Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte, Lagoa Feia 
Carbonático Pós-Rifte, Lagoa Feia Rifte e Lagoa Feia Embasamento Fraturado. 

A Figura 2.95 apresenta o mapa da bacia efetiva de Campos, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de 
descobertas de hidrocarboneto. A chance de descoberta é maior na região proximal e diminui com o aumento da incerteza no avanço para 
águas profundas. A Tabela 2. 45 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.95: Mapa da bacia efetiva de Campos com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

 
 
 

Tabela 2. 45: Plays da Bacia de Campos 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Carapebus Oligo-Mioceno Estabelecido Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Carapebus Oligoceno Imaturo Superplay  1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Carapebus Eoceno-Oligoceno Estabelecido Superplay  1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Carapebus Eoceno Estabelecido Superplay  1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Carapebus Senoniano Estabelecido Superplay  1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Namorado Estabelecido Superplay  2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Quissamã Estabelecido Superplay  2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte Imaturo Superplay  3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte Estabelecido Superplay  3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Lagoa Feia Rifte Estabelecido Superplay  3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Embasamento Fraturado Imaturo Superplay  3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 
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2.1.6.5 Play Carapebus Oligo-Mioceno 

A Figura 2.96 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Oligo-Mioceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As 
chances de descobertas são elevadas na porção central da região mais proximal, e diminui com o aumento da incerteza no avanço para águas 
profundas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 46.  

A Figura 2.97 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Carapebus Oligo-Mioceno. A maior expectativa é de petróleo 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano na sua parte mais proximal e petróleo 
pesado na parte mais distal.  

 

 
Figura 2.96: Play efetivo Carapebus Oligo-Mioceno da Bacia de Campos. 

 

 
Tabela 2. 46: Atributos do play Carapebus Oligo-Mioceno - Bacia de Campos 

Play Carapebus Oligo-Mioceno 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Carapebus 

Unidade Cronoestratigráfica Oligoceno-Mioceno 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Carapebus e Ubatuba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Oligoceno-Mioceno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.97: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Oligo-Mioceno da Bacia de Campos. 

2.1.6.6 Play Carapebus Oligoceno 
A Figura 2.98 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Oligoceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play foi 

associado aos reservatórios carbonáticos do Membro Siri da Formação Ubatuba e sua ocorrência é restrita à porção central da bacia. As 
chances de descobertas são maiores na região mais proximal a noroeste do play. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 47.  

 
Figura 2.98: Play efetivo Carapebus Oligoceno da Bacia de Campos. 
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Tabela 2. 47: Atributos do play Carapebus Oligoceno - Bacia de Campos 

Play Carapebus Oligoceno 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubatuba (Membro Siri) 

Unidade Cronoestratigráfica Oligoceno 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Carapebus e Ubatuba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Mioceno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 

A Figura 2.99 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Oligoceno. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano na sua parte mais proximal e petróleo pesado na 
parte mais distal.  

 

 
Figura 2.99: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Oligoceno da Bacia de Campos. 
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2.1.6.7 Play Carapebus Eoceno-Oligoceno 
A Figura 2.100 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Eoceno-Oligoceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. 

Este play foi associado aos reservatórios arenosos do Membro São Tomé da Formação Ubatuba e sua ocorrência é restrita à porção central da 
bacia. Embora tenha sido detalhado neste estudo recentemente, foi classificado como estabelecido devido aos muitos campos associados aos 
reservatórios do play. As chances de descobertas são maiores na região central. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 48.  

A Figura 2.101 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Eoceno-Oligoceno. A maior expectativa é de petróleo caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano na sua parte mais proximal e petróleo 
pesado na parte mais distal.  

 

 
Figura 2.100: Play efetivo Carapebus Eoceno-Oligoceno da Bacia de Campos. 

 
Tabela 2. 48: Atributos do play Carapebus Eoceno-Oligoceno - Bacia de Campos 

Play Carapebus Eoceno-Oligoceno 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubatuba ( Membro São Tomé) 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Oligoceno 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Carapebus e Ubatuba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Mioceno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.101: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Eoceno-Oligoceno da Bacia de Campos. 

2.1.6.8 Play Carapebus Eoceno 
A Figura 2.102 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Eoceno, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de 

descobertas são elevadas na região mais proximal, e diminui com o aumento da incerteza no avanço para águas profundas. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 49. 

 
Figura 2.102: Play efetivo Carapebus Eoceno da Bacia de Campos. 
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Tabela 2. 49: Atributos do play Carapebus Eoceno - Bacia de Campos 

Play Carapebus Eoceno 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Carapebus 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Carapebus e Ubatuba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno 

Tipo de Trapa mista  

Litologia Selante folhelho  

 
 

A Figura 2.103 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Carapebus Eoceno. A maior expectativa é de petróleo caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo mediano na parte mais proximal e petróleo pesado na 
parte mais distal. 

 

 
Figura 2.103: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Eoceno da Bacia de Campos. 
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2.1.6.9 Play Carapebus Senoniano 
A Figura 2.104 apresenta o mapa do play efetivo Carapebus Senoniano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play 

apresenta as maiores chances de descobertas da bacia na porção central e grande variação tendendo a diminuir à medida que avança para 
águas profundas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 50. 

 

 
Figura 2.104: Play efetivo Carapebus Senoniano da Bacia de Campos. 

 
 

Tabela 2. 50: Atributos do play Carapebus Senoniano - Bacia de Campos  

Play Carapebus Senoniano 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Carapebus  

Unidade Cronoestratigráfica Senoniano 

Profundidade Média (m) 3.900 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Carapebus e Ubatuba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Senoniano-Mioceno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
A Figura 2.105 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Carapebus Senoniano. A maior expectativa é de petróleo caso 

ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo médio/pesado 
na região mais distal. 
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Figura 2.105: Tipo de fluido do play efetivo Carapebus Senoniano da Bacia de Campos. 

2.1.6.10 Play Namorado 
A Figura 2.106 apresenta o mapa do play efetivo Namorado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões proximais 

possuem maior expectativa exploratória e as chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no avanço para águas 
profundas até o limite entre as crostas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 51. 

 
Figura 2.106: Play efetivo Namorado da Bacia de Campos. 
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Tabela 2. 51: Atributos do play Namorado - Bacia de Campos 

Play Namorado 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Namorado  

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Cenomaniano 

Profundidade Média (m) 4.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Macaé 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Albiano-Cenomaniano 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante marga e folhelho 

 
 

A Figura 2.107 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Namorado. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo mediano na região 
intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal. 

 
 

 
Figura 2.107: Tipo de fluido do play efetivo Namorado da Bacia de Campos. 
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2.1.6.11 Play Quissamã 
A Figura 2.108 apresenta o mapa do play efetivo Quissamã, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. O play Quissamã 

apresenta elevadas chances de descobertas em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 52.  
A Figura 2.109 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Quissamã. A maior expectativa de fluido é de petróleo caso 

ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo mediano na 
região intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal. 

 

 
Figura 2.108: Play efetivo Quissamã da Bacia de Campos. 

 
 

Tabela 2. 52: Atributos do play Quissamã - Bacia de Campos 

Play Quissamã 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas e/ou janelas de sal  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Quissamã 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano 

Profundidade Média (m) 2.900 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito / marinho plataforma rasa 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Quissamã e Outeiro 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Albiano-Cenomaniano 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante marga, folhelho e calcilutito  
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Figura 2.109: Tipo de fluido do play efetivo Quissamã da Bacia de Campos. 

 

2.1.6.12 Play Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte 
A Figura 2.110 apresenta o mapa do play efetivo Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte, com chances de descoberta de hidrocarboneto. 

As regiões proximais possuem maior expectativa exploratória e as chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no 
avanço para águas profundas até o limite entre as crostas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 53. 

 
Figura 2.110: Play efetivo Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte da Bacia de Campos. 
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Tabela 2. 53: Atributos do play Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte - Bacia de Campos 

Play Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Itabapoana 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Lagoa Feia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Barremiano-Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito 

 
 
 
 
A Figura 2.111 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte. A maior expectativa é de 

petróleo caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo 
mediano na região intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal. 

 
Figura 2.111: Tipo de fluido do play efetivo Lagoa Feia Siliciclástico Pós-Rifte da Bacia de Campos. 
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2.1.6.13 Play Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte 
A Figura 2.112 apresenta o mapa do play efetivo Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. 

O reservatório principal são os carbonatos da Formação Macabu fortemente caracterizados por microbiolitos. As regiões proximais possuem 
maior expectativa exploratória e as chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no avanço para águas profundas 
até o limite entre as crostas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 54. 

A Figura 2.113 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte. A maior expectativa é de 
petróleo caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo 
mediano na região intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal. 

 
 

 
Figura 2.112: Play efetivo Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte da Bacia de Campos. 

 
Tabela 2. 54: Atributos do play Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte - Bacia de Campos 

Play Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atafona e Coqueiros 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Macabu 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato / lagunar restrito 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Lagoa Feia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Barremiano-Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito 
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Figura 2.113: Tipo de fluido do play efetivo Lagoa Feia Carbonático Pós-Rifte da Bacia de Campos. 

 

2.1.6.14 Play Lagoa Feia Rifte 
A Figura 2.114 apresenta o mapa do play efetivo Lagoa Feia Rifte, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões 

proximais possuem maior expectativa exploratória e as chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no avanço para 
águas profundas até o limite entre as crostas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 55. 

 
Figura 2.114: Play efetivo Lagoa Feia Rifte da Bacia de Campos. 
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Tabela 2. 55: Atributos do play Lagoa Feia Rifte - Bacia de Campos 

Play Lagoa Feia Rifte 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Coqueiros e Atafona 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Coqueiros e Atafona 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Profundidade Média (m) 2.200 

Litologia / Contexto Deposicional coquina e arenito / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Lagoa Feia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Barremiano-Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito 

 
 
 

A Figura 2.115 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Lagoa Feia Rifte. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo mediano na região 
intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal. 

 

 
Figura 2.115: Tipo de fluido do play efetivo Lagoa Feia Rifte da Bacia de Campos. 
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2.1.6.15 Play Embasamento Fraturado 
A Figura 2.116 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play 

é restrito à porção proximal da bacia. As chances de descoberta são moderadas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na 
Tabela 2. 56. 

A Figura 2.117 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. A maior expectativa é de petróleo 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve na parte mais proximal, petróleo mediano 
na região intermediária e petróleo médio/pesado na parte distal. 

 

 
Figura 2.116: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Campos. 

 
 
 

Tabela 2. 56: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia de Campos 

Play Embasamento Fraturado 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Coqueiros e Atafona 

Unidade Cronoestratigráfica Barremiano-Aptiano 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cabiúnas 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano 

Profundidade Média (m) 2.200 

Litologia / Contexto Deposicional basalto fraturado 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Lagoa Feia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Barremiano-Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito 
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Figura 2.117: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Campos. 

 
  



  

124 
 

2.1.8 Bacia do Ceará 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.118 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Ceará, e na Tabela 2. 
57 suas principais características geológicas. Nota-se que na região mais externa offshore ainda não foi identificada a ocorrência de nenhum 
play exploratório. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica 
(Figura 2.119) e na seção geológica (Figura 2.120). 

 
 

 
Figura 2.118: Bacia Efetiva do Ceará. 

 
Tabela 2. 57: Informações Geológicas da Bacia do Ceará 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 164.588 

Área da Bacia Efetiva (km²) 55.356 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Mundaú/Paracuru -Paracurú (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Ubarana Terciário arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno - Formação Ubarana 

2 Guamaré calcarenitos e calcirruditos plataformais Paleógeno -Neógeno - Formação Guamaré 
3 Ubarana Cretáceo Superior arenitos turbidíticos marinhos Cenomaniano-Maastrichtiano - Formação Ubarana 

4 Ubarana Cretáceo Inferior arenitos flúvio-deltaicos Albiano-Cenomaniano - Formação Ubarana 

5 Paracuru arenitos costeiros e marinho-rasos Aptiano - Formação Paracuru 

6 Mundaú Popups arenitos continentais estruturados Aptiano - Formação Mundaú 
7 Mundaú arenitos continentais Aptiano - Formação Mundaú 
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Figura 2.119: Carta Estratigráfica da Bacia do Ceará com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 
Figura 2.120: Seção geológica da Bacia do Ceará com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de ANP (2000). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.121, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além dos quatro campos 

em produção, área em avaliação, a última descoberta comercial e dos cinco blocos exploratórios atualmente sob concessão. A Tabela 2. 58 
apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção acumulada. 

 

 
Figura 2.121: Atividades de E&P na Bacia do Ceará. 

Tabela 2. 58: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Ceará 

Situação Geográfica mar 

 Poços 
Pioneiros 

Perfurados 138 

1º Poço Pioneiro (ano) 1CES0001CE (1971) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA1150CES (2013) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.973 

Maior Lâmina D’água (m) 2.130 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 9 

Campos  
Petróleo 4 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 1 

1ª Descoberta Comercial (ano) Xaréu (1977) 

Última Descoberta Comercial (ano) Área do CES066 (1985) 

Produção  

Ano de Início 1980 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 140.67 

Gás Associado (MM m³) 3.289,93 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia do Ceará conta com uma refinaria de petróleo instalada: a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR 

(1.300 m3/dia de petróleo). Em termos de unidades planejadas, destaca-se a Refinaria Premium II34, que se localizará no município de 
Caucaia/CE,  sem previsão de conclusão e com capacidade projetada de processar aproximadamente 47,7 mil m3/dia de petróleo. Estas 
unidades estão apresentadas na Figura 2.122. 

Na Figura 2.123, apresenta-se a infraestrutura de oleodutos e gasodutos existentes e planejados na Bacia do Ceará e também o 
Terminal de Regaseificação de GNL de Pecém, com capacidade de transferir até 7 milhões de m3/dia de gás natural para o gasoduto 
Guamaré-Pecém (GASFOR). Os campos em produção na Bacia do Ceará contam com um gasoduto de transferência que os interligam e 
conectam a uma UPGN, localizada na LUBNOR, com capacidade de processar 350 mil m3/dia de gás natural. Observa-se ainda a existência 
de estudos sobre a instalação do Gasoduto Meio-Norte, que fará a integração da malha de gasodutos Sudeste-Nordeste com futuros projetos 
nas regiões Norte (Gasodutos do Amazonas e Pará) e Centro-Oeste (Gasoduto Centro-Norte). 

 
 
 

 
Figura 2.122: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Ceará: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Há a indicação de agentes do setor, de possível atraso ou alterações no cronograma de instalação da Refinaria Premium II. 
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Figura 2.123: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Ceará: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.124 apresenta o mapa da bacia efetiva do Ceará, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de 

descobertas de hidrocarboneto. Nota-se uma grande variação de chances de descobertas, sendo que as maiores chances estão na sua parte 
leste. A Tabela 2. 59 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.124: Mapa da bacia efetiva do Ceará com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 59: Plays da Bacia do Ceará 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Ubarana Terciário Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Guamaré Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Ubarana Cretáceo Superior Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 
Ubarana Cretáceo Inferior Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Paracurú Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Mundaú Popups Imaturo Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Mundaú Imaturo Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
2.1.8.1 Play Ubarana Terciáro 

A Figura 2.125 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Terciário, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances 
de descobertas deste play são baixas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 60. 

A Figura 2.126 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Terciário. A maior expectativa é de petróleo, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. Próximo ao limite oeste da bacia há a 
expectativa de petróleo pesado e gás natural, caso haja descoberta. 
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Figura 2.125: Play efetivo Ubarana Terciário da Bacia do Ceará. 

 
 

Tabela 2. 60: Atributos do play Ubarana Terciário - Bacia do Ceará 

Play Ubarana Terciário 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mudaú e Paracurú 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubarana  

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno-Neógeno  

Profundidade Média (m) 1.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ubarana  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno  

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.126: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Terciário da Bacia do Ceará. 

 

2.1.8.2 Play Guamaré 
A Figura 2.127 apresenta o mapa do play efetivo Guamaré, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocorre 

localmente na bacia do Ceará e apresenta baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 61. 
 

 
Figura 2.127: Play efetivo Guamaré da Bacia do Ceará. 
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Tabela 2. 61: Atributos do play Guamaré - Bacia do Ceará 

 Play Guamaré 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mundaú e Paracuru 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Guamaré 

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno-Neógeno 

Profundidade Média (m) 1.700 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito e calcirrudito / bancos plataformais 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 

 
 
 

 
A Figura 2.128 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Guamaré. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 

ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.  

 

 
Figura 2.128: Tipo de fluido do play efetivo Guamaré da Bacia do Ceará. 
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2.1.8.3 Play Ubarana Cretáceo Superior 
A Figura 2.129 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este 

play apresenta chances de descobertas relativamente elevadas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 62. 
A Figura 2.130 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo, 

caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. Próximo ao limite oeste da bacia há a 
expectativa de petróleo pesado e gás natural, caso haja descoberta. 

 

 
Figura 2.129: Play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia do Ceará. 

 
 
 

Tabela 2. 62: Atributos do play Ubarana Cretáceo Superior - Bacia do Ceará 

Play Ubarana Cretáceo Superior 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mundaú e Paracuru 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Cenomaniano-Maastrichtiano 

Profundidade Média (m) 1.900 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cenomaniano-Maastrichtiano 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.130: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia do Ceará. 

 
 

2.1.8.4 Play Ubarana Cretáceo Inferior 
A Figura 2.131 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Cretáceo Inferior de ocorrência restrita, com as chances de descobertas de 

hidrocarbonetos relativamente baixas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 63. 

 
Figura 2.131: Play efetivo Ubarana Cretáceo Inferior da Bacia do Ceará. 
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Tabela 2. 63: Atributos do play Ubarana Cretáceo Inferior - Bacia do Ceará 

 Play Ubarana Cretáceo Inferior 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mundaú e Paracurú 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Cenomaniano 

Profundidade Média (m) 1.900 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Albiano) - Superior 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.132 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Cretáceo Inferior. A maior expectativa é de petróleo na 
parte mais proximal e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo 
leve.  

 

 
Figura 2.132: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Cretáceo Inferior da Bacia do Ceará. 
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2.1.8.5 Play Paracuru 
A Figura 2.133 apresenta o mapa do play efetivo Paracuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocorre na 

parte proximal da bacia e apresenta altas chances de descobertas. A área leste do play apresenta as maiores chances. Os atributos referentes a 
esse play estão sumarizados na Tabela 2. 64. 

A Figura 2.134 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Paracuru. A maior expectativa é de petróleo na parte mais 
proximal e petróleo e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo 
leve. 

 
 

 
Figura 2.133: Play efetivo Paracuru da Bacia do Ceará. 

 
 

Tabela 2. 64: Atributos do play Paracuru - Bacia do Ceará 

 Play Paracuru 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mundaú e Paracuru 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Paracuru 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / costeiro e marinho raso 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Paracuru e Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Albiano)-Superior 

Tipo de Trapa estrutural e mista 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 



  

137 
 

 
Figura 2.134: Tipo de fluido do play efetivo Paracuru da Bacia do Ceará. 

 
 

2.1.8.6 Play Mundaú Popups 
A Figura 2.135 apresenta o mapa do play efetivo Mundaú Popups, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocorre 

na parte proximal da bacia e apresenta baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 65. 

 
Figura 2.135: Play efetivo Mundaú Popups da Bacia do Ceará. 



  

138 
 

 
 
 

Tabela 2. 65: Atributos do play Mundaú Popups - Bacia do Ceará 

 Play Mundaú Popups 

Situação Geográfica  mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Mundaú  

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais e transcorrentes 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Mundaú  

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Profundidade Média (m) 650 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / flúvio-lacustre e leque aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Mundaú e Paracuru 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.136 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Mundaú Popups. A maior expectativa é de petróleo e gás 
natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve.  

 

 
Figura 2.136: Tipo de fluido do play efetivo Mundaú Popups da Bacia do Ceará. 
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2.1.8.7 Play Mundaú 
A Figura 2.137 apresenta o mapa do play efetivo Mundaú, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play ocorre na 

parte proximal da bacia e apresenta grande variação de chances de descobertas, sendo as maiores chances na parte leste. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 66.  

A Figura 2.138 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Mundaú. A maior expectativa é de petróleo na parte mais 
proximal e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.137: Play efetivo Mundaú da Bacia do Ceará. 

 
 

Tabela 2. 66: Atributos do play Mundaú - Bacia do Ceará 

 Play Mundaú 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Mundaú 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas do rifte 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Mundaú 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Profundidade Média (m) 2.050 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / continental 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Mundaú e Paracuru 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.138: Tipo de fluido do play efetivo Mundaú da Bacia do Ceará. 
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2.1.9 Bacia de Cumuruxatiba 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.139 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Cumuruxatiba e, na 
Tabela 2. 67 suas principais características geológicas. Nota-se que em grande parte da bacia terrestre ainda não foram identificados plays 
exploratórios. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica 
(Figura 2.140) e na seção geológica (Figura 2.141). 

 
 

 
Figura 2.139: Bacia Efetiva de Cumuruxatiba. 

 
 

Tabela 2. 67: Informações Geológicas da Bacia de Cumuruxatiba 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 63.505 

Área da Bacia Efetiva (km²) 57.266 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Cricaré/Mariricu-Cricaré (.) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Urucutuca  arenitos turbidíticos Cretáceo Superior-Neógeno - Formação Urucutuca 

2 Urucutuca contra Domo de Sal arenitos turbidíticos estruturados pelo sal Cretáceo Superior-Neógeno - Formação Urucutuca 

3 Barra Nova carbonatos plataformais Albiano-Cenomaniano - Grupo Barra Nova 
4 Mucuri arenitos flúvio-lagunares Aptiano - Formação Mariricu 

5 Cricaré arenitos flúvio-lacustres Berriasiano-Aptiano - Formação Cricaré 
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Figura 2.140: Carta estratigráfica da Bacia de Cumuruxatiba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 

 
Figura 2.141: Seção geológica da Bacia de Cumuruxatiba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.142, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros. Não há blocos sob 

concessão. A Tabela 2. 68 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros e descobertas de hidrocarbonetos. 

 

 
Figura 2.142: Atividades de E&P na Bacia de Cumuruxatiba. 

 
Tabela 2. 68: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Cumuruxatiba 

Situação Geográfica mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 47 

1º Poço Pioneiro (ano) 1 BAS 0002 BA (1970) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1 BRSA 77 BAS (2001) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 4.600 

Maior Lâmina D’água (m) 2.200 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 6 

Campos 
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) Arraia (1972) 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção 

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia de Cumuruxatiba não conta com uma infraestrutura instalada de abastecimento diversificada (Figura 2.143 e Figura 2.144). 

A única infraestrutura existente é o gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC), integrante do GASENE, que corta a porção terrestre da bacia, como 
mostra a Figura 2.144.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.143: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Cumuruxatiba: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.144: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Cumuruxatiba: UPGNs e dutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.145 apresenta o mapa da bacia efetiva de Cumuruxatiba, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances 

de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a as chances de descobertas variam de baixas a intermediárias. A Tabela 2. 69 apresenta a 
correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.145: Mapa da bacia efetiva de Cumuruxatiba com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 69: Plays da Bacia de Cumuruxatiba 

Nome do Play Status 
Exploratório Superplay 

Urucutuca  Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Urucutuca contra Domo de Sal Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Barra Nova  Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Mucuri Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Cricaré Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

 
 
 
 
2.1.9.1 Play Urucutuca 

A Figura 2.146 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play ocorre 
tipicamente na porção mais distal da bacia. A região com maior expectativa exploratória está localizada a oeste do play, e tem chance de 
descoberta relativamente mais heterogênea, entre outros fatores, pela forte da influência do mapeamento mais detalhado da carga nesta 
versão do estudo. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 70. 

A Figura 2.147 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca. Na porção sudoeste do play a maior expectativa é 
de gás natural caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Nas demais regiões a maior expectativa é de petróleo e sendo petróleo, espera-se a 
ocorrência de petróleo leve e mediano. 



  

147 
 

 
 

 
Figura 2.146: Play efetivo Urucutuca da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 
 

Tabela 2. 70: Atributos do play Urucutuca - Bacia de Cumuruxatiba 

Play Urucutuca 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Porto Seguro e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano e Turoniano 

Migração discordâncias, falhas lístricas e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior-Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior 

Tipo de Trapa estratigráfica  

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.147: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 
 
 
 
2.1.9.2 Play Urucutuca contra Domo de Sal 

A Figura 2.148 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. A 
principal diferença entre os plays Urucutuca e Urucutuca contra Domo de Sal está na influência da atividade halocinética sobre o segundo. O 
play Urucutuca contra Domo de Sal tem uma relação direta com a presença de corpos salinos que são estruturadores dos reservatórios, além 
de constituir excelente selo. Os reservatórios areníticos são encontrados pinchados contra os domos ou recobertos por flancos de sal alóctone 
responsável pelo trapeamento e selo. 

A região com maior expectativa exploratória está localizada a oeste do play, e tem chance de descoberta relativamente mais 
heterogênea, justamente pela forte influência da componente trapa associada a uma zona compressional, onde ocorrem os diápiros salinos 
parcial ou totalmente desconectados de depósitos evaporíticos do Membro Itaúnas da Formação Mariricu. Os atributos referentes a este play 
estão sumarizados na Tabela 2. 71. 

A Figura 2.149 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca contra Domo de Sal. Na porção sudoeste do play a 
maior expectativa é de gás natural caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Nas demais regiões a maior expectativa é de petróleo e sendo 
petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e mediano. 
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Figura 2.148: Play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 
 

Tabela 2. 71: Atributos do play Urucutuca contra Domo de Sal - Bacia de Cumuruxatiba 

Play Urucutuca contra Domo de Sal  

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Porto Seguro e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano e Turoniano 

Migração falhas lístricas e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior-Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Mariricu (Membro Itaúnas) 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.149: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.9.3 Play Barra Nova 
A Figura 2.150 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Nesta versão, 

apresenta-se para o play Barra Nova uma maior variação na chance de descoberta em função do detalhamento da carga, o que 
proporcionou identificar nas porções proximais da bacia, domínios mais propícios à geração e a migração de óleo. Os principais 
reservatórios, constituídos de depósitos carbonáticos, prevalecem nas porções proximais. É o play com chance mais elevada na bacia. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 72.  
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Figura 2.150: Play efetivo Barra Nova da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 

Tabela 2. 72: Atributos do play Barra Nova - Bacia de Cumuruxatiba 

Play Barra Nova  

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Porto Seguro 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Aptiano 

Migração falhas lístricas, carrier beds e/ou janelas de sal  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações São Mateus e Regência 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano-Cenomaniano 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato / marinho plataformal; arenito / aluvial, fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 

A Figura 2.151 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova. A maior expectativa é de petróleo na porção 
proximal e de gás natural na porção distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e 
mediano. 

 



  

152 
 

 
Figura 2.151: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 
 
 
 
2.1.9.4 Play Mucuri 

A Figura 2.152 apresenta o mapa do play efetivo Mucuri, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões proximais 
possuem maior expectativa exploratória, influenciadas por domínios mais propícios a geração e compartimentos que possibilitam a formação 
de rotas de migração. As chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no avanço para águas profundas até o limite 
entre as crostas. Este detalhamento propiciou chance de descoberta relativamente mais heterogênea para o play. Os atributos referentes a este 
play estão sumarizados na Tabela 2. 73. 

A Figura 2.153 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Mucuri. A maior expectativa é de petróleo na porção proximal 
e de gás natural na porção distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e 
mediano. 
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Figura 2.152: Play efetivo Mucuri da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 

 
Tabela 2. 73: Atributos do play Mucuri - Bacia de Cumuruxatiba 

Play Mucuri 
Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Porto Seguro 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Aptiano 
Migração falha normais, carrier beds e discordância 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Mariricu (Membro Mucuri) 
Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Profundidade Média (m) 3.100 
Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e lagunar 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Mariricu (Membro Itaúnas) 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 
Litologia Selante evaporito e folhelho 
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Figura 2.153: Tipo de fluido do play efetivo Mucuri da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.9.5 Play Cricaré 
A Figura 2.154 apresenta o mapa do play efetivo Cricaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As regiões proximais 

possuem maior expectativa exploratória, influenciadas por domínios mais propícios a geração e compartimentos que possibilitam a 
formação de rotas de migração. As chances de descoberta diminuem à medida que aumentam as incertezas no avanço para águas profundas 
até o limite entre as crostas. Com a incorporação de novas informações, o play Cricaré recebeu nova avaliação que propiciou chances de 
descoberta relativamente mais heterogêneas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 74. 
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Figura 2.154: Play efetivo Cricaré da Bacia de Cumuruxatiba. 

 
 
 

 
Tabela 2. 74: Atributos do play Cricaré - Bacia de Cumuruxatiba 

Play Cricaré 
Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Porto Seguro 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Aptiano 
Migração falhas normais e carrier beds  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Cricaré e  Mariricu 
Unidade Cronoestratigráfica Berriasiano-Aptiano 

Profundidade Média (m) 3.100 
Litologia / Contexto Deposicional arenito, coquina e calcário / fluvial e lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Mariricu (Membro Itaúnas) 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano 

Tipo de Trapa estrutural 
Litologia Selante evaporito e folhelho 

 
 

 
A Figura 2.155 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cricaré. A maior expectativa é de petróleo na porção proximal e 

de gás natural na porção distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve e mediano. 
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Figura 2.155: Tipo de fluido do play efetivo Cricaré da Bacia de Cumuruxatiba. 
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2.1.10 Bacia do Espírito Santo-Mucuri 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.156 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Espírito Santo-
Mucuri e na Tabela 2. 75 suas principais características geológicas. A parte sul é chamada de Espírito Santo e a norte de Mucuri. Os 
principais reservatórios de cada Play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados nas cartas estratigráficas (Figura 2.157 e 
Figura 2.158) e na seção geológica (Figura 2.159). 

 

 
Figura 2.156: Bacia Efetiva do Espírito Santo-Mucuri. 

 
Tabela 2. 75: Informações Geológicas da Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Situação Geográfica terra mar 

Área Sedimentar (km²) 17.495 183.498 

Área da Bacia Efetiva (km²) 5.326 181.555 

Maturidade Exploratória Madura Elevado Potencial 

Sistema Petrolífero Principal Cricaré-Urucutuca (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Caravelas carbonatos plataformais Paleógeno-Neógeno - Formação Caravelas 
2 Urucutuca Terciário arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno - Formação Urucutuca 

3 Urucutuca Cretáceo Superior arenitos turbidíticos Cenomaniano - Formação Urucutuca 

4 Urucutuca contra Domo de Sal arenitos turbidíticos estruturados pelo sal Cenomaniano-Neógeno - Formação Urucutuca 

5 Barra Nova Paleogeomórfico arenitos plataformais Albiano - Grupo Barra Nova  
6 Barra Nova Estruturado carbonatos plataformais Albiano - Grupo Barra Nova 

7 Mucuri arenitos flúvio-deltaicos Aptiano - Formação Mariricu 

8 Cricaré arenitos flúvio-deltaicos Neocomiano-EoAptiano - Formação Cricaré 
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Figura 2.157: Carta Estratigráfica da Bacia do Espírito Santo com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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Figura 2.158: Carta Estratigráfica da Bacia de Mucuri com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 
Figura 2.159: Seção geológica da Bacia do Espírito Santo-Mucuri com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 



  

160 
 

 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.160, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, dos poços pioneiros, dos campos em produção, 

áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos sob concessão. Percebe-se maior concentração de esforços exploratórios na parte do 
Espírito-Santo (região ao sul no mapa). A Tabela 2. 76 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e 
descobertas comerciais, além dos volumes da produção acumulada. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.160: Atividades de E&P na Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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Tabela 2. 76: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Situação Geográfica mar 
(Espírito Santo) 

terra 
(Espirito Santo) 

mar 
(Mucuri) 

terra 
(Mucuri) 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 215 545 14 36 

1º Poço Pioneiro (ano) 1ESS 0001 ES  
(1968) 

1NO 0001 ES  
(1968) 

1BAS 0001 BA 
(1971) 1OS 0001 BA (1977) 

Último Poço Pioneiro (ano) 4BRSA1190ESS   
(2013) 

1BRSA1241ES  
(2014) 

1BRSA85BAS  
(2001) 

1GALP27BA  
(2009) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 7.625 4.065 4.100 2.388 

Maior Lâmina D’água (m) 2.666 0 25 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 12 22 0 0 

Campos  
Petróleo 1 41 0 0 

Gás Não-Associado 5 4 0 0 

Petróleo e Gás 0 0 0 0 

Descobertas 

Em Avaliação 6 2 0 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) Cação  
(1977) 

São Mateus  
(1969) - Ilha da Caçumba 

(1988) 

Última Descoberta Comercial (ano) Camarupim Norte  
(2007) Gaivota (2014) -  

Produção  

Ano de Início 1978 1973 - 1988 

Acumulada 

Petróleo (MM bbl) 133,23 176,52 0 1,64 

Gás Associado (MM m³) 3.617,01 3.438,08 0 6,44 
 

Gás Não-Associado (MM m³) 11.505,21 3.498,69 0 0 

 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Na infraestrutura da Bacia do Espírito Santo-Mucuri, observa-se a presença de dois tipos básicos de terminais. Os terminais 

aquaviários Regência (40 mil m3) e Norte Capixaba (78 mil m³) têm a função de armazenar o petróleo produzido pelos campos da bacia. O 
terminal Norte Capixaba recebe o óleo produzido nos campos terrestres do norte do Espírito Santo, que posteriormente, é carregado em navios 
através de uma monoboia e levado até as refinarias. Já o terminal Regência é responsável pelo armazenamento e escoamento do petróleo 
produzido pelos campos marítimos e parte dos terrestres da bacia. O terminal aquaviário Vitória recebe derivados de petróleo por navios e 
abastece as empresas distribuidoras locais (Figura 2.161). 

Já na Figura 2.162 observa-se a existência de uma rede de dutos relevante. As UPGNs Cacimbas I e II (9 MM m3/dia, média em 
2014) recebem o gás natural dos campos terrestres e marítimos da bacia para processamento  e estão conectadas ao GASENE através do 
gasoduto Cacimbas-Catu. A UPGN Lagoa Parda saiu de operação recentemente. 
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Figura 2.161: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Espírito Santo-Mucuri: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
 

 
Figura 2.162: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Espírito Santo-Mucuri: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo foi inserido o play Caravelas com base na informação de potencialidade de reservatórios carbonáticos da 

Formação Caravelas, segundo o Sumário Executivo do campo Rio Itaúnas (ANP, 2011). Além disso, o play Urucutuca apresentado no ciclo 
anterior foi dividido em dois: Urucutuca Terciário e Urucutuca Cretáceo Superior. Tal divisão se deu devido à observação de mudança no 
padrão sedimentar e deposicional da bacia, a partir do Eoceno Médio, que diferencia potenciais reservatórios turbidíticos do Cretáceo 
Superior de reservatórios turbidíticos mais recentes. 

A Figura 2.163 apresenta o mapa da bacia efetiva do Espírito Santo-Mucuri, segundo a abordagem de representação probabilística, 
com indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se que a região mais proximal e terrestre no centro-sul da bacia 
apresentam maiores chances de descobertas de hidrocarbonetos em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 77 apresenta a correspondência 
dos plays com os superplays. 

 
Figura 2.163: Mapa da bacia efetiva do Espírito Santo-Mucuri com indicação das chances de descobertas. 

 
 

Tabela 2. 77: Plays da Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Nome do Play 
Status Exploratório 

Superplay 
Terra Mar 

Caravelas Imaturo Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 
Urucutuca Terciário Imaturo Imaturo Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Urucutuca Cretáceo Superior Estabelecido Estabelecido Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto  

Urucutuca contra Domo de Sal - Imaturo Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Barra Nova Paleogeomórfico Estabelecido Imaturo Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Barra Nova Estruturado - Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Mucuri Estabelecido Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior – Continental/Rifte selado por evaporito 

Cricaré Fronteira Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior – Continental/Rifte selado por evaporito 
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2.1.10.1 Play Caravelas 
A Figura 2.164 apresenta o mapa do play efetivo Caravelas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de 

descobertas são relativamente baixas em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 78.  
A Figura 2.165 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Caravelas. A maior expectativa é de petróleo em terra e na área 

marítima proximal do play, petróleo e gás nas áreas intermediárias e gás natural na direção offshore, caso ocorra descoberta de 
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve em terra e no mar. 

 
 
 

 
Figura 2.164: Play efetivo Caravelas da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 
 

Tabela 2. 78: Atributos do play Caravelas - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Play Caravelas 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Necomiano-Senoniano 

Migração falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Caravelas; Formação Rio Doce 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno Médio-Neógeno 

Profundidade Média (m) 430 (terra) e 1.250 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato / plataforma; arenito / proximal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca, Caravelas e Rio Doce 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.165: Tipo de fluido do play efetivo Caravelas da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 

2.1.10.2 Play Urucutuca Terciário 
A Figura 2.166 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Terciário, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As 

chances de descoberta são relativamente baixas em toda sua extensão, porém um pouco mais elevadas na porção proximal centro-sul. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 79.  

 
Figura 2.166: Play efetivo Urucutuca Terciário da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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Tabela 2. 79: Atributos do play Urucutuca Terciário - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Play Urucutuca Terciário 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Senoniano 

Migração falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno Médio-Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.000 (terra) a 3.000 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 

A Figura 2.167 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Terciário. A maior expectativa é de gás natural na 
área central, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas áreas proximais e terrestres do play, caso ocorra descoberta de 
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.167: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Terciário da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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2.1.10.3 Play Urucutuca Cretáceo Superior 
A Figura 2.168 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As 

chances de descobertas são relativamente mais elevadas na porção terrestre e proximal sul da bacia. Os atributos referentes a este play estão 
sumarizados na Tabela 2. 80.  

A Figura 2.169 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Cretáceo Superior. A maior expectativa é de gás 
natural na área central, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas áreas proximais e terrestres do play, caso ocorra descoberta de 
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.168: Play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 
 

Tabela 2. 80: Atributos do play Urucutuca Cretáceo Superior - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Play Urucutuca Cretáceo Superior 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Senoniano 

Migração falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior (Cenomaniano) 

Profundidade Média (m) 3.000 (terra e mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior-Neógeno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.169: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 

2.1.10.4 Play Urucutuca contra Domo de Sal 
A Figura 2.170 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. 

Destacam-se com chances de descoberta mais elevada as regiões com presença de corpos salinos, que não só estruturam os reservatórios, 
como também proporcionam excelente selo. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 81. 

 
Figura 2.170: Play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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Tabela 2. 81: Atributos do play Urucutuca contra Domo de Sal - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Play Urucutuca contra Domo de Sal  

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Senoniano 

Migração falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno Médio-Neógeno 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Urucutuca e Mariricu (Membro Itaúnas) 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior-Neógeno  

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e evaporito 

 
 
 
 

A Figura 2.171 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca contra Domo de Sal. A maior expectativa é de gás 
natural na área central na direção offshore, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta 
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.171: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca contra Domo de Sal da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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2.1.10.5 Play Barra Nova Estruturado 
A Figura 2.172 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova Estruturado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As 

chances de descoberta são relativamente baixas em toda sua extensão. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 82.  
A Figura 2.173 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova Estruturado. A maior expectativa é de gás natural 

na área central na direção offshore, petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta de 
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.172: Play efetivo Barra Nova Estruturado da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 
 

Tabela 2. 82: Atributos do play Barra Nova Estruturado - Bacia do Espírito Santo-Mucuri  

Play Barra Nova Estruturado 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Senoniano 

Migração falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação São Mateus; Formação Regência  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano) 

Profundidade Média (m) 2.250 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial, fluvial e deltaico; carbonato / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior-Neógeno 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.173: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova Estruturado da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 

2.1.10.6 Play Barra Nova Paleogeomórfico 
A Figura 2.174 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova Paleogeomórfico, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As 

chances de descoberta são relativamente mais elevadas que o play Barra Nova Estruturado, com destaque para a porção terrestre. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 83.  

 
Figura 2.174: Play efetivo Barra Nova Paleogeomórfico da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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Tabela 2. 83: Atributos do play Barra Nova Paleogeomórfico - Bacia do Espírito Santo-Mucuri  

Play Barra Nova Paleogeomórfico 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Sernambi) e Formações Mariricu, Regência e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano-Senoniano 

Migração falhas lístricas, do rifte, carrier beds e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação São Mateus; Formação Regência 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano) 

Profundidade Média (m) 2.000 (terra) e 2.750 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial, fluvial e deltaico; carbonato / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior  

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
 
A Figura 2.175 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova Paleogeomórfico. A maior expectativa é de 

petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
Figura 2.175: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova Paleogeomórfico da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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2.1.10.7 Play Mucuri 
A Figura 2.176 apresenta o mapa do play efetivo Mucuri, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As chances de descoberta 

são mais elevadas na porção terrestre central da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 84. 
 A Figura 2.177 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Mucuri. A maior expectativa em terra e na região proximal é 

de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Para offshore, espera-se a ocorrência de gás natural. Sendo petróleo, espera-se a 
ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.176: Play efetivo Mucuri da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 
 

Tabela 2. 84: Atributos do play Mucuri - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Play Mucuri 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Cricaré (Membro Sernambi) e Mariricu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano) 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Mariricu (Membro Mucuri) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Profundidade Média (m) 2.100 (terra) e 3.000 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial, fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Mariricu (Membro Itaúnas) 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Albiano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante evaporito e folhelho 
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Figura 2.177: Tipo de fluido do play efetivo Mucuri da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 

 
2.1.10.8 Play Cricaré 

A Figura 2.178 apresenta o mapa do play efetivo Cricaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Em toda a sua extensão, 
apresenta chances relativamente baixas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 85.  

 
Figura 2.178: Play efetivo Cricaré da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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Tabela 2. 85: Atributos do play Cricaré - Bacia do Espírito Santo-Mucuri 

Play Cricaré 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Cricaré (Membro Sernambi) e Mariricu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano) 

Migração falhas normais e carrier beds  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré (Membro Jaguaré) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-EoAptiano) 

Profundidade Média (m) 1.600 (terra) e 5.500 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / flúvio-deltaicos; coquina / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Cricaré (Membro Sernambi) 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Neocomiano-EoAptiano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 

 
 

A Figura 2.179 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cricaré. A maior expectativa é de petróleo e gás natural na área 
central e petróleo nas áreas terrestre e proximal do play. Para offshore, espera-se a ocorrência de gás natural. Sendo petróleo, espera-se a 
ocorrência de petróleo leve. 

 
 
 

 
Figura 2.179: Tipo de fluido do play efetivo Cricaré da Bacia do Espírito Santo-Mucuri. 
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2.1.11 Bacia da Foz do Amazonas 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.180 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) da Foz do Amazonas, e 
suas principais características geológicas na Tabela 2. 86. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia 
estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.181) e na seção geológica (Figura 2.182). 

 

 
Figura 2.180: Bacia Efetiva da Foz do Amazonas. 

 
 

Tabela 2. 86: Informações Geológicas da Bacia da Foz do Amazonas 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 284.768 

Área da Bacia Efetiva (km²) 245.981 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Travosas-Pirarucu (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Pará arenitos deltaicos Mioceno Superior-Pleistoceno - Formação Piracuru 

2 Travosas arenitos turbidíticos Paleoceno-Mioceno Médio - Formação Travosas 

3 Amapá carbonatos plataformais Paleoceno-Mioceno Médio - Formação Amapá 

4 Travosas Escorregamento Gravitacional arenitos turbidíticos em escorregamentos Paleógeno - Formação Travosas 
5 Limoeiro arenitos turbiditicos Cenomaniano-Daniano - Formação Limoeiro 

6 Cassiporé arenitos continentais a marinhos Aptiano-Albiano - Formação Cassiporé 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Hidrato de Metano associados a sedimentos siliciclásticos Mioceno-Pleistoceno 
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Figura 2.181: Carta Estratigráfica da Bacia da Foz do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios 

convencionais (P) e não convencionais (HM - hidratos de metano).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
Figura 2.182: Seção geológica da Bacia da Foz do Amazonas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais 

(P) e não convencionais (HM - hidratos de metano). 
 Fonte: Modificado de EPE (2012).  
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.183, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, poços pioneiros e os blocos exploratórios sob 

concessão. A Tabela 2. 87 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 

 

 
Figura 2.183: Atividades de E&P na Bacia da Foz do Amazonas. 

 

Tabela 2. 87: Resumo de Atividades de E&P - Bacia da Foz Amazonas 

Situação Geográfica mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 95 

1º Poço Pioneiro (ano) 1PAS0001PA (1970) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA997APS (2011) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 6.295 

Maior Lâmina D’água (m) 1.641 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 1 

Campos 
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção 

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para 

exploração na bacia, seja construída ou em projeto.  

 

 
Figura 2.184: Infraestrutura de abastecimento da Bacia da Foz do Amazonas: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo, o play Travosas Terciário definido no ciclo anterior foi subdividido dando origem a dois plays: o play Pará e 

o play Travosas. Tal subdivisão foi definida por se entender que a única descoberta declarada comercial da bacia (campo de Pirapema) se 
encontra em um nível cronoestratigráfico diferente do da Formação Travosas, onde a deposição dos sedimentos e evolução tectônica foi 
fortemente influenciada pela ação do Rio Amazonas, especialmente na região da descoberta.  

A Figura 2.185 apresenta o mapa da bacia efetiva da Foz do Amazonas, segundo a abordagem de representação probabilística, com 
indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. As chances variam de baixas a intermediárias, sendo que a parte mais distal 
apresenta maiores chances. A Tabela 2. 88 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.185: Mapa da bacia efetiva da Foz do Amazonas com indicação das chances de descobertas. 

 
 

Tabela 2. 88: Plays da Bacia da Foz do Amazonas 

Nome do Play Status 
Exploratório Superplay 

Pará Imaturo Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Travosas Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Amapá Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Travosas Escorregamento Gravitacional Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Limoeiro Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Cassiporé Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
2.1.11.1 Play Pará 

A Figura 2.186 apresenta o mapa do play efetivo Pará da Bacia da Foz do Amazonas com as chances de descobertas de 
hidrocarbonetos. Este play apresenta baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 89. 

A Figura 2.187 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Pará. A expectativa é de petróleo e gás natural na maior parte, 
com maiores chances para gás natural, especialmente na área central onde a expectativa é de gás. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de 
petróleo pesado nas partes distais e leve nas partes proximais. 
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Figura 2.186: Play efetivo Pará da Bacia da Foz do Amazonas. 

 
 

Tabela 2. 89: Atributos do play Pará - Bacia da Foz do Amazonas 

Play Pará 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno Inferior (Ypresiano); Cenomaniano-Campaniano; Aptiano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Piracuru; Formações Orange e Tucunaré 

Unidade Cronoestratigráfica Mioceno Superior (Tortoniano)-Pleistoceno 

Profundidade Média (m) 1.100 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / deltaico e turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Piracuru e Orange 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Mioceno Superior (Tortoniano)-Pleistoceno 

Tipo de Trapa estruturais e estratigráficas 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.187: Tipo de fluido do play efetivo Pará da Bacia da Foz do Amazonas. 

 

2.1.11.2 Play Travosas 
A Figura 2.188 apresenta o mapa do play efetivo Travosas, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play é restrito à 

parte offshore distal e apresenta baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 90. 
 

 
Figura 2.188: Play efetivo Travosas da Bacia da Foz do Amazonas. 
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Tabela 2. 90: Atributos do play Travosas - Bacia da Foz do Amazonas 

Play Travosas  

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Formações Limoeiro e Cassiporé  

Unidade Cronoestratigráfica Cenomaniano-Eoceno Inferior (Ypresiano) 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano) 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano) 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 

A Figura 2.189 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas. A maior expectativa é de gás natural na área central; 
petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-
se a ocorrência de petróleo pesado nas partes distais e leve nas partes proximais. 

 

 
Figura 2.189: Tipo de fluido do play efetivo Travosas da Bacia da Foz do Amazonas. 
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2.1.11.3 Play Amapá 
A Figura 2.190 apresenta o mapa do play efetivo Amapá, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. O play se restringe à 

parte offshore mais proximal, com baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 91. 
A Figura 2.191 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Amapá. A maior expectativa é de petróleo e gás natural. Sendo 

petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 
 

 
Figura 2.190: Play efetivo Amapá da Bacia da Foz do Amazonas. 

 
 

Tabela 2. 91: Atributos do play Amapá - Bacia da Foz do Amazonas 

Play Amapá 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Formações Limoeiro e Cassiporé 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Campaniano 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Amapá 

Unidade Cronoestratigráfica Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano) 

Profundidade Média (m) 2.200 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito e calcirrutito / marinho plataformal (banco e bioconstrução) 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Amapá 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleoceno (Selandiano)-Mioceno Médio (Serravaliano) 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante calcilutito e folhelhos 
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Figura 2.191: Tipo de fluido do play efetivo Amapá da Bacia da Foz do Amazonas. 

 

2.1.11.4 Play Travosas Escorregamento Gravitacional 
A Figura 2.192 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional, com as chances de descobertas de 

hidrocarbonetos. A ocorrência deste play na Bacia da Foz do Amazonas é bastante restrita, sendo sua área mais expressiva associada à Bacia 
do Pará-Maranhão. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 92. 

 
Figura 2.192: Play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia da Foz do Amazonas. 
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Tabela 2. 92: Atributos do play Travosas Escorregamento Gravitacional - Bacia da Foz do Amazonas 

Play Travosas Escorregamento Gravitacional 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Formações Limoeiro e Cassiporé 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Eoceno Inferior (Ypresiano) 

Migração falhas normais, reversas e lístricas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno (Paleoceno-Eoceno) 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno (Paleoceno-Eoceno) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.193 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Escorregamento Gravitacional. A maior expectativa é 
de petróleo e gás natural. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.193: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia da Foz do Amazonas. 
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2.1.11.5 Play Limoeiro 
A Figura 2.194 apresenta o mapa do play efetivo Limoeiro, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. O play é restrito à 

parte offshore distal e apresenta chances intermediárias de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 93. 

 
Figura 2.194: Play efetivo Limoeiro da Bacia da Foz do Amazonas. 

 
 
 

Tabela 2. 93: Atributos do play Limoeiro - Bacia da Foz do Amazonas 

Play Limoeiro 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Limoeiro 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Campaniano 

Migração falhas normais e migrações por curtas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Limoeiro 

Unidade Cronoestratigráfica Cenomaniano-Paleoceno Inferior (Daniano) 

Profundidade Média (m) 3.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Limoeiro 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cenomaniano-Paleoceno Inferior (Daniano) 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho  

 
A Figura 2.195 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Limoeiro. A maior expectativa é de gás natural na área central, 

petróleo e gás nas áreas intermediárias e petróleo nas extremidades do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-
se a ocorrência de petróleo pesado nas partes distais e leve nas partes proximais. 
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Figura 2.195: Tipo de fluido do play efetivo Limoeiro da Bacia da Foz do Amazonas. 

 

2.1.11.6 Play Cassiporé 
A Figura 2.196 apresenta o mapa do play efetivo Cassiporé, com as chances de descobertas de hidrocarbonetos. Este play abrange 

grande parte da área central da bacia e apresenta chances de baixas a intermediárias. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 94. 

 
Figura 2.196: Play efetivo Cassiporé da Bacia da Foz do Amazonas. 
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Tabela 2. 94: Atributos do play Cassiporé - Bacia da Foz do Amazonas 

Play Cassiporé 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cassiporé 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas do rifte 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cassiporé 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Profundidade Média (m) 3.200 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / continental a marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Cassiporé 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano-Albiano 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
A Figura 2.197 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cassiporé. A maior expectativa é de gás natural na área central e 

petróleo nas demais áreas, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.197: Tipo de fluido do play efetivo Cassiporé da Bacia da Foz do Amazonas. 
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 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Ratifica-se nesse ciclo a evidência de hidratos de metano na Bacia da Foz do Amazonas, com ocorrência em uma área de 

aproximadamente 28.000 km², com espessura da Zona de Estabilidade de Hidratos (HSZ) de cerca de 450 m (Figura 2.198). Esse intervalo 
consiste de sedimentos siliciclásticos desde o Mioceno Superior até o presente. Os refletores BSR35 encontram-se em lâmina d’água entre 600 
e 2.800 m. Nessa bacia, as acumulações podem alcançar volumes de até 12 trilhões de m³ (430 trilhões de pés cúbicos) de gás (SAD et al., 
1998). 

Ocorrências de hidratos de gás também foram mapeadas (MELO; SILVA; REIS, 2008) através da sísmica de reflexão, associadas às 
estruturas do domínio compressivo da tectônica gravitacional, que ocorrem no leque superior do Amazonas, entre profundidades de lâmina 
d’água de 720 – 2.600 m, e em profundidades de 240 – 800 m abaixo da superfície do fundo submarino. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.198: Play de hidrato de metano na Bacia da Foz do Amazonas. 

 
  

                                                      
35 A ocorrência de hidratos de gás está geralmente associada a feições específicas evidenciadas nos registros sísmicos, sendo uma delas denominada Bottom Simulating 
Reflectors ou, simplesmente BSRs (MILLER, 2008), embora a presença dos hidratos nesses locais não seja uma constante. O BSR marca a profundidade máxima da 
estabilidade do clatrato de gás, geralmente “cortando” outros refletores que representam camadas estratigráficas. 
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2.1.12 Bacia de Jacuípe 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.199 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Jacuípe, e na 
Tabela 2. 95 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva ocupa apenas a parte offshore proximal da bacia 
sedimentar. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica 
(Figura 2.200) e na seção geológica (Figura 2.201); no caso do reservatório do play Pré-Rifte a indicação está baseada na carta da bacia 
contígua de SEAL, por analogia geológica. 

 
 

 
Figura 2.199: Bacia Efetiva de Jacuípe. 

 
 

Tabela 2. 95: Informações Geológicas da Bacia de Jacuípe 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 29.142 

Área da Bacia Efetiva (km²) 10.717 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Rio de Contas-Urucutuca (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Urucutuca arenitos turbidíticos Cretáceo Superior-Neógeno - Formação Urucutuca 

2 Algodões carbonatos plataformais Cretáceo - Formação Algodões 

3 Rio de Contas arenitos deltaicos Cretáceo Inferior - Formação Rio de Contas 
4 Pré-Rifte arenitos flúvio-eólicos Jurássico - Formação Serraria 
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Figura 2.200: Carta Estratigráfica da Bacia de Jacuípe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 
 

 
Figura 2.201: Seção geológica da Bacia de Jacuípe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na  Figura 2.202 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e do único poço pioneiro, perfurado em 

1980. Não há blocos sob concessão, exceto um prolongamento ao norte do bloco BM-SEAL-9 da Bacia SEAL. Embora não ilustrados na 
figura, cabe citar que em 2009, a ANP concluiu levantamento de dados geoquímicos. A Tabela 2. 96 evidencia o baixo conhecimento 
geológico desta bacia. 

 
Figura 2.202: Atividades de E&P na Bacia de Jacuípe. 

Tabela 2. 96: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Jacuípe 

Situação Geográfica mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 1 

1º Poço Pioneiro (ano) 1BAS0053BA (1980) 

Último Poço Pioneiro (ano) - 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 2.533 

Maior Lâmina D’água (m) 48 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Na Bacia de Jacuípe, não há instalações em termos de infraestrutura de abastecimento. Entretanto, a Figura 2.203 e Figura 2.204 

mostram que a proximidade de instalações existentes na Bacia do Recôncavo pode ser considerada como uma vantagem no 
desenvolvimento das atividades de E&P da bacia. No item 2.1.23, sobre a Bacia do Recôncavo, são abordadas estas instalações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.203: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jacuípe: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.204: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jacuípe: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
O play Pré-Rifte foi inserido nesta versão do estudo devido à ocorrência da Formação Serraria capeando o embasamento no único 

poço perfurado na bacia (UFRJ, 2006). A Formação Serraria é um dos reservatórios de arenitos continentais do play Perucaba (pré-rifte), 
estabelecido na Bacia de Alagoas e imaturo nas bacias de Sergipe e SEAL. 

A Figura 2.205 apresenta o mapa da bacia efetiva de Jacuípe, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a bacia apresenta chances baixas de descobertas. A Tabela 2. 97 apresenta a 
correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.205: Mapa da bacia efetiva de Jacuípe com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 97: Plays da Bacia de Jacuípe 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Urucutuca Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Algodões Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Rio de Contas Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Pré-Rifte Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

 
 
 
 
2.1.12.1 Play Urucutuca 

A Figura 2.206 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes 
a este play estão sumarizados na Tabela 2. 98.   

A Figura 2.207 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Urucutuca. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.206: Play efetivo Urucutuca da Bacia de Jacuípe. 

 
 

 
Tabela 2. 98: Atributos do play Urucutuca - Bacia de Jacuípe 

Play Urucutuca 

Situação Geográfica mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio de Contas; Formação Taipus-Mirim36 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Migração falhas de pequeno porte 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior-Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Urucutuca; Formação Algodões37 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica e palogeomórfica 

Litologia Selante folhelho 

 

                                                      
36 A Fomação Taipus-Mirim foi considerada como potencial geradora da bacia, já que análises geoquímicas indicaram equivalência entre esta formação e a Formação 
Muribeca, potencial geradora da bacia de SEAL (UFRJ, 2006). 
37 Não foi descartada a possibilidade de selo pela Formação Algodões, devido à sua ocorrência encaixada nos reservatórios turbidíticos da Formação Urucutuca. 
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Figura 2.207: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca da Bacia de Jacuípe. 

 

2.1.12.2 Play Algodões 
A Figura 2.208 apresenta o mapa do play efetivo Algodões, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 99.  

 
Figura 2.208: Play efetivo Algodões da Bacia de Jacuípe. 
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Tabela 2. 99: Atributos do Play Algodões - Bacia de Jacuípe 

Play Algodões 

Situação Geográfica mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio de Contas; Formação Taipus-Mirim 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Migração falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Algodões 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano)-Superior (Coniaciano) 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional carbonatos / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Algodões; Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Albiano)-Paleógeno 

Tipo de Trapa paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 
 

A Figura 2.209 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Algodões. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.209: Tipo de fluido do play efetivo Algodões da Bacia de Jacuípe. 
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2.1.12.3 Play Rio de Contas 
A Figura 2.210 apresenta o mapa do play efetivo Rio de Contas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos 

referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 100.  
A Figura 2.211 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Rio de Contas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, 

caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.210: Play efetivo Rio de Contas da Bacia de Jacuípe. 

 
 
 

Tabela 2. 100: Atributos do play Rio de Contas - Bacia de Jacuípe 

Play Rio de Contas 

Situação Geográfica mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio de Contas; Formação Taipus-Mirim 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Migração falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio de Contas  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / deltaico; conglomerado 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Rio de Contas; Formações Algodões e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior-Paleógeno 

Tipo de Trapa estrutural e paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.211: Tipo de fluido do play efetivo Rio de Contas da Bacia de Jacuípe. 

 

2.1.12.4 Play Pré-Rifte 
A Figura 2.212 apresenta o mapa do play efetivo Pré-Rifte, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 101.  

 
Figura 2.212: Play efetivo Pré-Rifte da Bacia de Jacuípe. 
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Tabela 2. 101: Atributos do play Pré-Rifte - Bacia de Jacuípe 

Play Pré-Rifte 

Situação Geográfica mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio de Contas; Formação Taipus-Mirim 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Migração falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Serraria; Formação Sergi38 

Unidade Cronoestratigráfica Jurássico 

Profundidade Média (m) 2.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Rio de Contas; Formações Algodões e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior-Paleógeno 

Tipo de Trapa estrutural e paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 

A Figura 2.213 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Pré-Rifte. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.213: Tipo de fluido do play efetivo Pré-Rifte da Bacia de Jacuípe.  

                                                      
38 Em UFRJ (2006), a Formação Segi compõe a seção pré-rifte (Sequência A), depositada no Jurássico (Andar Dom João), da Bacia de Camamu-Almada. Por se acreditar na 
continuidade da camada pré-rifte, a Formação Sergi foi considerada como possível reservatório do play. 
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2.1.13 Bacia de Jatobá 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.214 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Jatobá e, na Tabela 2. 
102 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.215) e na seção 
geológica (Figura 2.216). 

 
 

 
Figura 2.214: Bacia Efetiva de Jatobá. 

 
 

Tabela 2. 102: Informações Geológicas da Bacia de Jatobá 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 6.703 

Área da Bacia Efetiva (km²) 6.695 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Santa Brígida-Sergi (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Cretáceo Inferior arenitos turbidíticos Cretáceo Inferior - Grupo Ilhas 

2 Brotas arenitos fluvio-eólicos NeoJurássico - Formação Sergi 
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Figura 2.215: Carta Estratigráfica da Bacia de Jatobá com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 
 
 

 
Figura 2.216: Seção geológica da Bacia de Jatobá com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.217, apresenta-se a localização da escassa cobertura dos levantamentos sísmicos e do único poço pioneiro perfurado. 

Apenas dois poços foram perfurados nesta bacia (1 pioneiro e 1 estratigráfico), e não há blocos sob concessão. A Tabela 2. 103 evidencia o 
baixo conhecimento geológico desta bacia. 

 
Figura 2.217: Atividades de E&P na Bacia de Jatobá. 

 

Tabela 2. 103: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Jatobá 

Situação Geográfica terra 

  Poços 
Pioneiros 

Perfurados 2 

1º Poço Pioneiro (ano) 1IJ 0001 PE (1964) 

Último Poço Pioneiro (ano) - 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 2.861 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para 

exploração na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção oeste da bacia ocorre um ponto de intersecção entre linhas de transmissão de 
energia elétrica (Figura 2.218). 

 
 

 
Figura 2.218: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jatobá: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 

 
 

 
 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 

A Figura 2.219 apresenta o mapa da bacia efetiva de Jatobá, segundo a abordagem probabilística, com indicação das chances de 
descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central-oeste da bacia apresenta maior chance relativa. A Tabela 2. 104 apresenta a 
correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.219: Mapa da bacia efetiva de Jatobá com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 104: Plays da Bacia de Jatobá 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Cretáceo Inferior Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Brotas Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
 
2.1.13.1 Play Cretáceo Inferior 

A Figura 2.220 apresenta o mapa do play efetivo Cretáceo Inferior, com chance baixa de descoberta de hidrocarbonetos. O play 
abrange a parte centro-oeste da bacia e apresenta chance homogênea em toda a sua extensão. Os atributos referentes a esse play estão 
sumarizados na Tabela 2. 105. 

A Figura 2.221 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cretáceo Inferior. A maior expectativa é de petróleo e gás 
natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.220: Play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Jatobá. 

 
 
 

Tabela 2. 105: Atributos do play Cretáceo Inferior - Bacia de Jatobá 

Play Cretáceo Inferior 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Santa Brígida (Membro Ingá); Formação Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano-Cretáceo Inferior (Berriasiano) 
Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Ilhas; Grupos Santo Amaro e Massacará  
Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Gálico) 

Profundidade Média (m) 2.500 
Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro e Ilhas  
Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 
Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.221: Tipo de fluido do play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Jatobá. 

 
 

2.1.13.2 Play Brotas 
A Figura 2.222 apresenta o mapa do play efetivo Brotas, com chance baixa de descoberta de hidrocarbonetos. Este play abrange, 

praticamente, toda a área da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 106. 

 
Figura 2.222: Play efetivo Brotas da Bacia de Jatobá. 
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Tabela 2. 106: Atributos do play Brotas - Bacia de Jatobá 

Play Brotas 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Santa Brígida (Membro Ingá); Formações Inajá e Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano-Cretáceo Inferior (Berriasiano) 
Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Sergi; Formações Tacaratu, Inajá, Curituba, Santa Brígida e Aliança 
Unidade Cronoestratigráfica Siluriano-Jurássico 

Profundidade Média (m) 3.000 
Litologia / Contexto Deposicional arenito, conglomerado e calcário / fluvial e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Jatobá, Brotas, Santo Amaro e Ilhas  
Unidade Cronoestratigráfica Selante Siluriano-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural  
Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.223 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.223: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Jatobá. 
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2.1.14 Bacia de Jequitinhonha 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.224 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Jequitinhonha e, 
na Tabela 2. 107 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da 
bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.225) e na seção geológica (Figura 2.226). 

 

 
Figura 2.224: Bacia Efetiva de Jequitinhonha. 

 
 

Tabela 2. 107: Informações Geológicas da Bacia de Jequitinhonha 

Situação Geográfica terra mar 

Área Sedimentar (km²) 5.765 64.777 

Área da Bacia Efetiva (km²) 341 41.265 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Mariricu-Mariricu (.) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Caravelas-Rio Doce carbonatos plataformais Eoceno-Pleistoceno - Formação Caravelas 

2 Urucutuca Terciário arenitos turbidíticos Eoceno-Pleistoceno - Formação Urucutuca 

3 Urucutuca Cretáceo Superior arenitos turbidíticos Cretáceo Superior (Turoniano)-Eoceno - Formação Urucutuca 

4 Barra Nova calcarenitos plataformais AlboCenomaniano - Grupo Barra Nova 
5 Mariricu arenitos continentais Barremiano-Aptiano - Formação Mariricu 

6 Cricaré arenitos lacustres Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) - Formação Cricaré 
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Figura 2.225: Carta Estratigráfica da Bacia de Jequitinhonha com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).   

Fonte: Modificado de EPE (2012).  
 

 
Figura 2.226: Seção geológica da Bacia de Jequitinhonha com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012) 



  

213 
 

 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.227, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além da principal 

descoberta que, no entanto, não é comercial. Atualmente há dez blocos sob concessão e duas áreas sob avaliação. A Tabela 2. 108 
apresenta, resumidamente, informações sobre as atividades do setor de E&P na bacia. 

 
Figura 2.227: Atividades de E&P na Bacia de Jequitinhonha. 

Tabela 2. 108: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Jequitinhonha 

Situação Geográfica terra mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 6 32 

1º Poço Pioneiro (ano) 1FFR0001BA (1983) 1BAS0007BA (1971) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1RJQ0001BA (1983) 1QG5ABAS  (2013) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 4.638 5.300 

Maior Lâmina D’água (m) 0 2.336 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 9 3 

Campos 
Petróleo 0 0 

Gás Não-Associado 0 0 

Petróleo e Gás 0 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 3 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 1BAS0037BA (1979)* 

Última Descoberta Comercial (ano) - - 

Produção 

Ano de Início - - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 0 

Gás Associado (MM m³) 0 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 0 

*O poço 1BAS0037BA foi classificado como descobridor de campo com óleo. 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
As únicas infraestruturas existentes nas proximidades da bacia são o Terminal Terrestre de Itabuna, que é abastecido de diesel, 

gasolina e GLP através do oleoduto ORSUB, vindo do Terminal Terrestre (TT) Madre de Deus (Figura 2.228) e o gasoduto Cacimbas-
Catu (GASCAC), integrante do GASENE, que corta uma pequena porção terrestre da bacia, como mostra a Figura 2.229. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.228: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jequitinhonha: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.229: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Jequitinhonha: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
O play Caravelas-Rio Doce foi inserido nesta versão do estudo devido à potencialidade de reservatórios areníticos proximais da 

Formação Rio Doce e carbonatos proximais de plataforma da Formação Caravelas, citado em UFRJ (2006). Acredita-se ainda que ocorra uma 
gradação desses arenitos e carbonatos para folhelhos distais e arenitos turbidíticos intercalados da Formação Urucutuca a partir do Eoceno 
Médio. Daí a inclusão também do play Urucutuca Terciário, individualizado do play Urucutuca Cretáceo Superior, no qual não ocorre tal 
gradação. 

A Figura 2.230 apresenta o mapa da bacia efetiva de Jequitinhonha, segundo a abordagem de representação probabilística, com 
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que as chances são baixas, sendo que as maiores estão na porção 
proximal. A Tabela 2. 109 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.230: Mapa da bacia efetiva de Jequitinhonha com indicação das chances de descobertas. 

 
 

 
 
 
 
2.1.14.1 Play Caravelas-Rio Doce 

A Figura 2.231 apresenta o mapa do play efetivo Caravelas-Rio Doce, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 110. A Figura 2.232 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Caravelas-
Rio Doce. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo 
leve. 

 
 

Tabela 2. 109: Plays da Bacia de Jequitinhonha 

Nome do Play 
Status Exploratório 

Superplay 
Terra Mar 

Caravelas-Rio Doce Fronteira Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Urucutuca Terciário Fronteira Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Urucutuca Cretáceo Superior Fronteira Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Barra Nova Fronteira Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Mariricu Fronteira Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Cricaré Fronteira Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 
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Figura 2.231: Play efetivo Caravelas-Rio Doce da Bacia de Jequitinhonha. 

 
 

Tabela 2. 110: Atributos do play Caravelas-Rio Doce - Bacia de Jequitinhonha 

Play Caravelas-Rio Doce  

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mariricu, Regência e São Mateus39 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo (Aptiano-Turoniano) 

Migração falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio Doce; Formação Caravelas 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Pleistoceno 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato e arenito / plataforma proximal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Caravelas, Rio Doce e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Pleistoceno 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 

                                                      
39 Também se considera possível geração a partir das Formações Urucutuca e Cricaré. 



  

218 
 

 
Figura 2.232: Tipo de fluido do play efetivo Caravelas-Rio Doce da Bacia de Jequitinhonha. 

2.1.14.2 Play Urucutuca Terciário 
A revisão da Bacia de Jequitinhonha possibilitou a definição de uma área de chance relativamente alta no fator carga, devido à 

ocorrência de estruturas associadas à halocinese, que facilitariam a migração através do play Uucutuca Cretáceo Superior. A Figura 2.233 
apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Terciário, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a este play 
estão sumarizados na Tabela 2. 111. 

 
Figura 2.233: Play efetivo Urucutuca Terciário da Bacia de Jequitinhonha. 
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Tabela 2. 111: Atributos do play Urucutuca Terciário - Bacia de Jequitinhonha 

Play Urucutuca Terciário 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mariricu, Regência e São Mateus40 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo (Aptiano-Turoniano) 

Migração falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Pleistoceno 

Profundidade Média (m) 2.000 (terra) e 2.300 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Pleistoceno 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito (localmente) 

 
 
 
A Figura 2.234 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Urucutuca Terciário. A maior expectativa é de petróleo caso 

ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve no mar e mediano em terra. 

 

 
Figura 2.234: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Terciário da Bacia de Jequitinhonha. 

                                                      
40 Também se considera possível geração a partir das Formações Urucutuca e Cricaré. 
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2.1.14.3 Play Urucutuca Cretáceo Superior 
A revisão da bacia possibilitou a identificação de uma área de menor chance do fator trapa, devido aos sedimentos da Formação 

Urucutuca encontrarem-se remobilizados na área de ocorrência de domos de sal (UFRJ, 2006), o que favorece uma migração para os 
sedimentos terciários. 

A Figura 2.235 apresenta o mapa do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 112. A Figura 2.236 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play 
Urucutuca Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a 
ocorrência de petróleo leve no mar e mediano em terra. 

 
Figura 2.235: Play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia de Jequitinhonha. 

 
Tabela 2. 112: Atributos do play Urucutuca Cretáceo Superior - Bacia de Jequitinhonha 

Play Urucutuca Cretáceo Superior 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mariricu, Regência e São Mateus41 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo (Aptiano-Turoniano) 

Migração falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior (Turoniano) - Eoceno 

Profundidade Média (m) 2.000 (terra) e 2.300 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior (Senoniano) 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito (localmente) 

                                                      
41 Também se considera possível geração a partir das Formações Urucutuca e Cricaré. 
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Figura 2.236: Tipo de fluido do play efetivo Urucutuca Cretáceo Superior da Bacia de Jequitinhonha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.14.4 Play Barra Nova 
A revisão da bacia permitiu a segmentação do fator carga devido à migração associada aos depocentros e à área de ocorrência de 

falhas lístricas associadas à halocinese, como citado no play Urucutuca Terciário. O fator trapa também foi estendido em função da área de 
ocorrência dos selos. A Figura 2.237 apresenta o mapa do play efetivo Barra Nova, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 113. 
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Figura 2.237: Play efetivo Barra Nova da Bacia de Jequitinhonha. 

 
 
 

Tabela 2. 113: Atributos do play Barra Nova - Bacia de Jequitinhonha. 

Play Barra Nova 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mariricu, Regência e São Mateus42 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo (Aptiano-Turoniano) 

Migração falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Barra Nova (Formações Regência e São Mateus) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albo-Cenomaniano) 

Profundidade Média (m) 1.800 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato / marinho plataformal; arenito / aluvial, fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Regência, São Mateus e Urucutuca 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior 

Tipo de Trapa mista  

Litologia Selante calcilutito e marga 

 
A Figura 2.238 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Nova. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

                                                      
42 Também se considera possível geração a partir das Formações Urucutuca e Cricaré. 
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Figura 2.238: Tipo de fluido do play efetivo Barra Nova da Bacia de Jequitinhonha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.14.5 Play Mariricu 

A revisão da bacia possibilitou a extensão dos fatores trapa devido à ocorrência do selo e reservatório devido à área de ocorrência da 
Formação Mariricu e segmentação devido à profundidade. Segundo UFRJ (2006), os reservatórios seriam de pior qualidade em profundidades 
maiores que 3.500 metros.  

A Figura 2.239 apresenta o mapa do play efetivo Mariricu, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 
este play estão sumarizados na Tabela 2. 114.  
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Figura 2.239: Play efetivo Mariricu da Bacia de Jequitinhonha. 

 
 
 

 
Tabela 2. 114: Atributos do play Mariricu - Bacia de Jequitinhonha 

Play Mariricu 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mariricu, Regência e São Mateus43 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo (Aptiano-Turoniano) 

Migração falhas do rifte, lístricas e/ou janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Mariricu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 4.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / lacustre, fluvial, aluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Mariricu (Membro Itaúnas) e Formações Urucutuca, Caravelas e Rio Doce 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Aptiano)-Mioceno 

Tipo de Trapa estrutural, estratigráfica e mista 

Litologia Selante evaporito e folhelho 

 
A Figura 2.240 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Mariricu. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

                                                      
43 Também se considera possível geração a partir das Formações Urucutuca e Cricaré. 
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Figura 2.240: Tipo de fluido do play efetivo Mariricu da Bacia de Jequitinhonha. 

 

2.1.14.6 Play Cricaré 
A Figura 2.241 apresenta o mapa do play efetivo Cricaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 115.  

 
Figura 2.241: Play efetivo Cricaré da Bacia de Jequitinhonha. 
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Tabela 2. 115: Atributos do play Cricaré - Bacia de Jequitinhonha 

Play Cricaré 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Mariricu e Cricaré 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Migração falhas do rifte 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cricaré 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 4.500 (terra) e 7.600 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Cricaré 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Aptiano) 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 
A Figura 2.242 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cricaré. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.242: Tipo de fluido do play efetivo Cricaré da Bacia de Jequitinhonha. 
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2.1.15 Bacia do Marajó 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.243 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Marajó e, na Tabela 
2. 116 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva ocupa a parte central da bacia sedimentar. O principal 
reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.244) e na seção geológica 
(Figura 2.245). 

 
 

 
 

 
Figura 2.243: Bacia Efetiva do Marajó. 

 
 

Tabela 2. 116: Informações Geológicas da Bacia do Marajó 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 161.535 

Área da Bacia Efetiva (km²) 36.934 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal ? -? 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Breves-Itapecuru arenitos fluviais e costeiros Cretáceo Inferior - Formação Breves 
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Figura 2.244: Carta Estratigráfica da Bacia do Marajó com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 
 

 
Figura 2.245: Seção geológica da Bacia do Marajó com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.246, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros. Não há blocos 

exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 117 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 
 

 
Figura 2.246: Atividades de E&P na Bacia do Marajó. 

 
Tabela 2. 117: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Marajó 

Situação Geográfica terra 

  Poços 
Pioneiros 

Perfurados 18 

1º Poço Pioneiro (ano) 1LM0001PA (1951) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1MU0001PA (1989) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.500 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
As únicas infraestruturas existentes nas proximidades da bacia são os Terminais Aquaviários Miramar e Vila do Conde, em 

Belém/PA. Com tanques de armazenagem de derivados (5) e esferas de GLP (2), esses terminais abastecem os estados do Pará e do Amapá. 
Apesar da pouca infraestrutura, a região poderá se beneficiar de projetos possíveis de serem instalados em suas proximidades, destacadamente 
a Refinaria Premium I (Figura 2.247) e o Gasoduto do Pará (Figura 2.248). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.247: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Marajó: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.248: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Marajó: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.249 apresenta o mapa da bacia efetiva do Marajó, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação de 

chance de descoberta de hidrocarboneto. Percebe-se que toda a área considerada efetiva apresenta chance muito baixa de descoberta de 
hidrocarbonetos. A Tabela 2. 118 apresenta a correspondência do play com os superplays. 
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Figura 2.249: Mapa da bacia efetiva do Marajó com indicação das chances de descobertas. 

 
 

 
Tabela 2. 118: Play da Bacia do Marajó 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Breves-Itapecuru Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 

2.1.15.1 Play Breves-Itapecuru 
A Figura 2.250 apresenta o mapa do play efetivo Breves-Itapecuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play é o 

único identificado na bacia e apresenta chance muito baixa em toda a sua extensão. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 119. 

A Figura 2.251 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Breves-Itapecuru. A maior expectativa é de petróleo e gás, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 
 
 



  

233 
 

 
 

 
Figura 2.250: Play efetivo Breves-Itapecuru da Bacia do Marajó. 

 
 
 
 
 

Tabela 2. 119: Atributos do play Breves-Itapecuru - Bacia do Marajó 

Play Breves-Itapecuru 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Breves e Itapecuru 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Albiano) 
Migração falhas do rifte 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Breves; Formação Itapecuru 
Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Albiano) 

Profundidade Média (m) 2.425 
Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Breves e Itapecuru 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Barremiano-Albiano) 

Tipo de Trapa estrutural 
Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.251: Tipo de fluido do play efetivo Breves-Itapecuru da Bacia do Marajó. 
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2.1.16 Bacia do Pará-Maranhão 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.252 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Pará-Maranhão e, na 
Tabela 2. 120 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva ocupa uma faixa central da região offshore da bacia 
sedimentar. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 
2.253) e na seção geológica (Figura 2.254). 

 
 

 
Figura 2.252: Bacia Efetiva do Pará-Maranhão. 

 
 

Tabela 2. 120: Informações Geológicas da Bacia do Pará-Maranhão 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 158.461 

Área da Bacia Efetiva (km²) 68.363 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Codó-Canárias (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Travosas Terciário arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno - Formação Travosas 

2 Ilha de Santana carbonatos plataformais Eoceno-Mioceno - Formação Ilha de Santana 

3 Travosas Escorregamento Gravitacional arenitos e carbonatos em escorregamentos Eoceno-Oligoceno - Formação Travosas 
4 Travosas Cretáceo Superior arenitos turbidíticos Cretáceo Superior - Formação Travosas 

5 Canárias arenitos marinhos Albiano - Formação Canárias 
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Figura 2.253: Carta estratigráfica da Bacia do Pará-Maranhão com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 

 
Figura 2.254: Seção geológica da Bacia do Pará-Maranhão com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia  
Na Figura 2.255, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além da última descoberta 

comercial e dos blocos sob concessão. Atualmente a bacia possui 13 blocos exploratórios em concessão, sendo que o BM-PAMA-3 possui 
uma descoberta sob avaliação. A Tabela 2. 121 apresenta, resumidamente, informações sobre as atividades do setor na bacia. 

 
Figura 2.255: Atividades de E&P na Bacia do Pará-Maranhão. 

 
Tabela 2. 121: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Pará-Maranhão 

Situação Geográfica mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 34 

1º Poço Pioneiro (ano) 1MAS0005MA (1978) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA903PAS (2011) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.908 

Maior Lâmina D’água (m) 2.061 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 3 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 1 

1ª Descoberta Comercial (ano) Área do PAS11 (1979) 

Última Descoberta Comercial (ano) Área do PAS11 (1993) 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia do Pará-Maranhão não conta atualmente com qualquer infraestrutura de abastecimento instalada ou projetada. Entretanto, 

poderá se beneficiar de projetos de infraestrutura possíveis de serem instalados em suas proximidades, destacadamente a Refinaria Premium I 
(Figura 2.256) e os Gasodutos do Pará e Meio-Norte (Figura 2.257). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.256: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Pará-Maranhão: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.257: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Pará-Maranhão: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nesta versão do estudo todos os plays da bacia do Pará-Maranhão tiveram detalhamentos propiciados pela incorporação de 

informações geológicas relacionadas principalmente às rochas geradoras e aos reservatórios. 
A Figura 2.258 apresenta o mapa da bacia efetiva do Pará-Maranhão, segundo a abordagem de representação probabilística, com 

indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Percebe-se uma grande variação de chances, sendo que, a área de maior chance de 
descoberta é uma faixa central da bacia efetiva. A Tabela 2. 122 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.258: Mapa da bacia efetiva do Pará-Maranhão com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 122: Plays da Bacia do Pará-Maranhão 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Travosas Terciário Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Ilha de Santana Imaturo Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Travosas Escorregamento Gravitacional Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Travosas Cretáceo Superior Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Canárias Imaturo Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
2.1.16.1 Play Travosas Terciário 

A Figura 2.259 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Terciário, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se 
concentra na parte distal offshore e apresenta chances baixas de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 
123. 

A Figura 2.260 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Terciário. A maior expectativa é de petróleo, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado nas regiões mais distais e leve nas regiões 
proximais. 
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Figura 2.259: Play efetivo Travosas Terciário da Bacia da Pará-Maranhão. 

 
 

Tabela 2. 123: Atributos do play Travosas Terciário - Bacia do Pará-Maranhão 

Play Travosas Terciário 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Grupos Cajú e Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior-Oligoceno 

Migração falhas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno-Neógeno  

Profundidade Média (m) 2.900 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno  

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.260: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Terciário da Bacia do Pará-Maranhão. 

 
 

2.1.16.2 Play Ilha de Santana 
A Figura 2.261 apresenta o mapa do play efetivo Ilha de Santana, com chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se localiza 

em uma área mais proximal, com baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 124. 

 
Figura 2.261: Play efetivo Ilha de Santana da Bacia do Pará-Maranhão. 
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Tabela 2. 124: Atributos do play Ilha de Santana - Bacia do Pará-Maranhão 

Play Ilha de Santana 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Grupos Cajú e Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo-Paleógeno 

Migração falhas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ilha de Santana 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Mioceno 

Profundidade Média (m) 1.600 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito e calcirrutito  / marinho plataformal (banco e bioconstrução) 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ilha de Santana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 

 
 
 
 

A Figura 2.262 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilha de Santana. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.262: Tipo de fluido do play efetivo Ilha de Santana da Bacia do Pará-Maranhão. 
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2.1.16.3 Play Travosas Escorregamento Gravitacional 
A Figura 2.263 apresenta o mapa do play Efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional, com as chances de descoberta de 

hidrocarboneto. O play é característico dessa bacia, ocorrendo apenas localmente nas bacias da Foz do Amazonas e Barreirinhas. Este play 
apresenta maiores chances de descoberta em comparação à versão anterior do Estudo, devido à correlação com a descoberta ocorrida na bacia. 
Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 125. 

A Figura 2.264 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Escorregamento Gravitacional. A maior expectativa é 
de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado nas regiões 
mais distais e leve nas regiões proximais. 

 
 

 
Figura 2.263: Play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia do Pará-Maranhão. 

 
Tabela 2. 125: Atributos do play Travosas Escorregamento Gravitacional - Bacia do Pará-Maranhão 

Play Travosas Escorregamento Gravitacional 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Grupos Cajú e Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo-Neógeno 

Migração falhas normais e reversas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Eoceno-Oligoceno 

Profundidade Média (m) 2.900 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e carbonato / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Eoceno-Oligoceno 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.264: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Escorregamento Gravitacional da Bacia do Pará-Maranhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.16.4 Play Travosas Cretáceo Superior 
A Figura 2.265 apresenta o mapa do play efetivo Travosas Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. As 

diferenças de área e o detalhamento da compartimentação dos subplays em relação à versão anterior do estudo são derivados da incorporação 
de informações que possibilitaram nova interpretação. As chances de descobertas, no entanto, permanecem relativamente baixas. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 126. 
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Figura 2.265: Play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia do Pará-Maranhão. 

 
 
 

Tabela 2. 126: Atributos do play Travosas Cretáceo Superior - Bacia do Pará-Maranhão 

Play Travosas Cretáceo Superior 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas; Grupos Cajú e Canárias  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior 

Migração falhas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Travosas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.266 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Travosas Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo, 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado nas regiões mais distais e leve nas 
regiões proximais. 
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Figura 2.266: Tipo de fluido do play efetivo Travosas Cretáceo Superior da Bacia do Pará-Maranhão. 

2.1.16.5 Play Canárias 
A Figura 2.267 apresenta o mapa do play efetivo Canárias, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play apresenta as 

maiores chances de descobertas da bacia, principalmente na sua parte mais distal. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na 
Tabela 2. 127. 

 
Figura 2.267: Play efetivo Canárias da Bacia do Pará-Maranhão. 
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Tabela 2. 127: Atributos do play Canárias - Bacia do Pará-Maranhão 

Play Canárias 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano 

Migração falhas normais e transcorrentes 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Albiano 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Canárias 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Albiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.268 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Canárias. A maior expectativa é de petróleo na parte mais 
proximal e gás natural na parte mais distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.268: Tipo de fluido do play efetivo Canárias da Bacia do Pará-Maranhão. 
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2.1.17 Bacia do Paraná 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.269 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Paraná, e suas 
principais características geológicas na Tabela 2. 128. Nota-se que a bacia efetiva abrange grande parte da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.270) e na seção 
geológica (Figura 2.271). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.269: Bacia Efetiva do Paraná. 
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Tabela 2. 128: Informações Geológicas da Bacia do Paraná 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 1.121.238,46 

Área da Bacia Efetiva (km²) 757.058,92 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 
Sistema Petrolífero 

Principal Ponta Grossa-Itararé Guatá (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Rio Bonito Óleo arenitos marinhos costeiros Permiano (Cisuraliano) - Formação Rio Bonito 

2 Rio Bonito Gás arenitos marinhos costeiros Permiano (Cisuraliano) - Formação Rio Bonito 
3 Itararé arenitos marinhos periglaciais Permo-Carbonífero - Grupo Itararé (Formações Campo Mourão e Lagoa Azul) 

4 Furnas arenitos flúvio-costeiros EoDevoniano - Formação Furnas 

5 Alto Garças arenitos costeiros NeoOrdoviciano - Formação Alto Garças 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Betume arenitos flúvio-eólicos betuminosos Permo-Triássico – Formação Pirambóia 

Gás de Folhelho folhelhos Devoniano – Formação Ponta Grossa 

Óleo de Folhelho folhelhos pirobetuminosos Permiano (Cisuraliano) – Formação Irati 

Metano de Carvão carvão EoPermiano – Formação Rio Bonito 

 

Figura 2.270: Carta Estratigráfica da Bacia do Paraná com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e 
não convencionais (B - betume, OF - óleo de folhelho, GF - gás de folhelho e MC - metano de carvão).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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Figura 2.271: Seção geológica da Bacia do Paraná com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não 

convencionais (B - betume, OF - óleo de folhelho, GF - gás de folhelho e MC - metano de carvão).  
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.272, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros. Na 12ª Rodada de Licitações 

da ANP, foram arrematados 16 blocos exploratórios44.   
Embora não ilustrados na figura, cabe citar que, recentemente, a ANP fez investimentos para levantamento de 2.155 km de sísmica 

2D e propôs a aquisição de mais 5.000 km, além do levantamento de dados magnetotelúricos. A Tabela 2. 129 apresenta, resumidamente, 
informações sobre os poços pioneiros. Registra-se apenas uma pequena descoberta de GNA, campo de Barra Bonita, até então sem produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
44 Segundo publicado no site da ANP em 03/12/2014, por decisão judicial, ficaram suspensos os efeitos dos contratos de concessão assinados e suspensa a assinatura dos 
demais contratos de concessão dos blocos arrematados na 12ª Rodada de Licitações. 
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Figura 2.272: Atividades de E&P na Bacia do Paraná. 

 
 

Tabela 2. 129: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Paraná. 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 124 

1º Poço Pioneiro (ano) 1CP0001SP (1953) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1ELPS9PR  (2003) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.909 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 5 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 1 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) Barra Bonita (1996) 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início 1999 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia do Paraná possui atualmente instalações diversificadas em termos de infraestrutura, porém estas estão concentradas ao longo 

da sua margem leste, como podemos observar nas figuras abaixo (Figura 2.273 e Figura 2.274).  
A Refinaria de Paulínea (REPLAN) é a maior refinaria do Brasil, com capacidade de processar diariamente 66 mil m3 de petróleo. 

Próximo à margem leste, mais ao centro da bacia, encontra-se a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), capaz de processar 35 mil 
m3/dia de petróleo. Também nessa região central, existe a Unidade de Operações de Industrialização do Xisto (SIX), destinada ao 
processamento do óleo de folhelho (oil shale), conhecido como “xisto betuminoso”, da Formação Irati, com capacidade de processamento 
diário de 66 mil toneladas de xisto, produzindo derivados como óleos combustíveis e gás combustível, além de nafta e enxofre. Na porção sul 
da bacia, encontra-se a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), com capacidade instalada de 30 mil m³ de petróleo por dia. Próximo à REFAP 
encontra-se a COPESUL, central petroquímica localizada em Triunfo/RS, que fornece derivados petroquímicos para diversas empresas da 
região. Diversos terminais estão distribuidos ao longo da margem leste da bacia, dando suporte de armazenamento e distribuição de matérias-
primas e produtos dessas unidades de processo.  

Em termos de linhas de transmissão, a bacia do Paraná possui uma ampla malha instalada, distribuída por toda sua extensão. 
Em relação ao sistema dutoviário, o GASBOL corta a porção norte da bacia, seguindo para o sul, margeando-a ao leste. No extremo 

sul da bacia, existe um projeto para construção do trecho 2 do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, mas ainda sem previsão de execução. 

 
 

 
Figura 2.273: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Paraná: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.274: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Paraná: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo foram inseridos dois plays: play Alto Garças e play Furnas. Os arenitos costeiros da Formação Alto Graças e 

da Formação Furnas, apesar da baixa permeabilidade e porosidade, se apresentam como potenciais reservatórios, se localizados na rota de 
migração de hidrocarbonetos. Esses reservatórios apresentam correlatos nas bacias argentinas e bolivianas como produtoras de gás (MILANI 
et al., 2007a). O play Itararé-Guatá apresentado no ciclo anterior, com maior propensão para gás natural, tinha como reservatórios o Grupo 
Itararé e a Formação Rio Bonito. Como esses dois reservatórios apresentam fácies sedimentares diferenciadas45, optou-se, nessa versão, por 
dividir o play em dois: play Itararé e play Rio Bonito Gás46. O play Rio Bonito Óleo corresponde ao antigo play Rio Bonito.  

A Figura 2.275 apresenta o mapa da bacia efetiva do Paraná, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central apresenta maior chance em relação ao restante da bacia. A 
Tabela 2. 130 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 

                                                      
45 O Grupo Itararé é formado por arenitos peri-glaciais, considerados análogos aos turbiditos da margem continental, pela similaridade faciológica e de contexto 
deposicional: fluxos hiperpicnais gerados por cheias catastróficas do sistema flúvio-deltaico, sofrendo forte influencia de sobrecarga das geleiras continentais. Já os arenitos 
costeiros da Formação Rio Bonito apresentam fácies deltaicas, com forte influencia de sobrecarga de sedimentos (aproximadamente 2.400 m) e do derrame da Formação 
Serra Geral. (SILVA, 2008). 
46 A denominação “óleo” e “gás” dos plays Rio Bonito é condizente com o fluido predominante esperado, já que apresentam geradoras com características geoquímicas 
diferenciadas.  
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Figura 2.275: Mapa da bacia efetiva do Paraná com indicação das chances de descobertas. 

 

Tabela 2. 130: Plays da Bacia do Paraná 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Rio Bonito Óleo Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Rio Bonito Gás Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Itararé Imaturo Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Furnas Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Alto Garças Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

 
 
 

2.1.17.1 Play Rio Bonito Óleo 
Com a revisão da bacia, foi acrescentado um segmento no fator carga correspondente à maturação em função do soterramento (região 

centro oeste da bacia). Dessa forma, foram valorizadas as áreas onde há maturação tanto por efeito da intrusão de rochas ígneas quanto por 
soterramento.  

A Figura 2.276 apresenta o mapa do play efetivo Rio Bonito Óleo, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 131.  

A Figura 2.277 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Rio Bonito Óleo. A maior expectativa é de petróleo caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo pesado. 
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Figura 2.276: Play efetivo Rio Bonito Óleo da Bacia do Paraná. 

 
 

Tabela 2. 131: Atributos do play Rio Bonito Óleo - Bacia do Paraná 

Play Rio Bonito Óleo 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Irati 

Unidade Cronoestratigráfica Paleozoico Permiano Cisuraliano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio Bonito 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano (Cisuraliano) 

Profundidade Média (m) 2.575 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Rio Bonito, Palermo e Grupo Passa Dois e Formação Serra Geral 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Permiano-Cretáceo 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho e intrusiva 
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Figura 2.277: Tipo de fluido do play efetivo Rio Bonito Óleo da Bacia do Paraná. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.17.2 Play Rio Bonito Gás 

A Figura 2. 278 apresenta o mapa do play efetivo Rio Bonito Gás, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se 
concentra na parte central da bacia. No ciclo anterior o fator carga teve valorizadas as áreas de melhor geração da Formação Ponta Grossa. Na 
revisão, foi considerada como melhor área, a região de interseção da maturação da matéria orgânica com a migração. Os atributos referentes a 
este play estão sumarizados na Tabela 2. 132.  
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Figura 2. 278: Play efetivo Rio Bonito Gás da Bacia do Paraná 

 
 
 

Tabela 2. 132: Atributos do play Rio Bonito Gás - Bacia do Paraná 

Play Rio Bonito Gás 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Ponta Grossa 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Inferior 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Rio Bonito 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano (Cisuraliano) 

Profundidade Média (m) 2.575 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Rio Bonito, Palermo e Grupo Passa Dois e Formação Serra Geral 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Permiano-Cretáceo 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho e intrusiva 

 
 
 

A Figura 2.279 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Rio Bonito Gás. A maior expectativa é de gás natural caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.279: Tipo de fluido do play efetivo Rio Bonito Gás da Bacia do Paraná. 

 
 
 
 
 
2.1.17.3 Play Itararé 

Considerando que a carga desse play é a mesma do play Rio Bonito Gás, foram feitas as mesmas alterações na carga do play Itararé: 
valorização da região de interseção da maturação da matéria orgânica com a migração. O fator reservatório foi segmentado em função da 
qualidade da porosidade, apesar de principalmente secundária, ser bastante prejudicada com o aumento do soterramento, levando à dissolução 
de grãos e cimento.  

A Figura 2.280 apresenta o mapa do play efetivo Itararé, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 
este play estão sumarizados na Tabela 2. 133.  

A Figura 2.281 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Itararé. A maior expectativa de fluido é de gás natural caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.280: Play efetivo Itararé da Bacia do Paraná. 

 
 

Tabela 2. 133: Atributos do play Itararé - Bacia do Paraná 

Play Itararé  

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Ponta Grossa 

Unidade Cronoestratigráfica Paleozoico Devoniano Inferior 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Itararé (Formações Campo Mourão e Lagoa Azul) 

Unidade Cronoestratigráfica Permo-Carbonífero 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho periglacial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Paraná e Formação Serra Geral 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Permiano-Cretáceo 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho e intrusiva 
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Figura 2.281: Tipo de fluido do play efetivo Itararé da Bacia do Paraná. 

 
 

2.1.17.4 Play Furnas 
A Figura 2.282 apresenta o mapa do play efetivo Furnas, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 134.  

 
Figura 2.282: Play efetivo Furnas da Bacia do Paraná. 
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Tabela 2. 134: Atributos do play Furnas - Bacia do Paraná 

Play Furnas  

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Ponta Grossa 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Inferior 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Furnas 

Unidade Cronoestratigráfica EoDevoniano 

Profundidade Média (m) - 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Paraná e Formação Serra Geral 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Permiano-Cretáceo 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho e intrusiva 

 
 

A Figura 2.283 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Furnas. A maior expectativa de fluido é de gás natural caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.283: Tipo de fluido do play efetivo Furnas da Bacia do Paraná. 
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2.1.17.5 Play Alto Garças 
A Figura 2.284 apresenta o mapa do play efetivo Alto Garças, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Os atributos 

referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 135. A Figura 2.285 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Alto Garças. 
A maior expectativa de fluido é de gás natural caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo 
leve. 

 
 

 
Figura 2.284: Play efetivo Alto Garças da Bacia do Paraná. 

 
 
 

Tabela 2. 135: Atributos do play Alto Garças - Bacia do Paraná 

Play Alto Garças  

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Vila Maria 

Unidade Cronoestratigráfica Siluriano Inferior 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Alto Garças 

Unidade Cronoestratigráfica Ordoviciano Superior 

Profundidade Média (m) 160 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Paraná e Formação Vila Maria 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Siluriano-Devoniano 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.285: Tipo de fluido do play efetivo Alto Garças da Bacia do Paraná. 

 
 
 
 
 

 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Na Bacia do Paraná são indicados quatro tipos de recursos não convencionais: betume, óleo de folhelho, gás de folhelho e metano de 

carvão. 
A ocorrência de arenitos betuminosos ou betume na bacia se dá nos arenitos flúvio- eólicos da Formação Piramboia, na borda leste da 

bacia (Figura 2.286 e Tabela 2. 136). A gênese dessas ocorrências está relacionada ao sistema petrolífero Irati-Piramboia, no qual o efeito 
termal das rochas intrusivas da Formação Serra Geral nos folhelhos negros da Formação Irati teve papel importante na geração do óleo 
(ARAUJO; YAMAMOTO; ROSTIROLLA, 2005). É a maior ocorrência desse recurso no Brasil. 
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Figura 2.286: Play de betume na Bacia do Paraná. 

 

 

Tabela 2. 136: Play de betume na Bacia do Paraná 

Bacia Paraná 

Situação Geográfica terra 

Geradora 
Unidade Litoestratigráfica Formação Irati 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano (Cisuraliano) 

COT (%) 1-5 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Piramboia 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano (Lopingiano) 

Litologia arenito 

Profundidade Média (m) 3 

Espessura Máxima (m) 50 

Área (km²) 2.000 

Tecnologia para Produção extração mecânica (mineração) 

 
 
A ocorrência de óleo de folhelho (oil shale) na bacia se dá nos folhelhos pirobetuminosos da Formação Irati, na borda leste e sul da 

bacia (Figura 2.287 e Tabela 2. 137). 
A produção de derivados do óleo de folhelho no Brasil tem sido desenvolvida pela Petrobras em sua Unidade de Negócio da 

Industrialização do Xisto (SIX). A empresa dispõe de uma área de 64,5 km² de concessão no município de São Mateus do Sul, no Estado do 
Paraná. Esta região abriga desde 1972, a Usina Protótipo do Irati, cujo funcionamento permitiu comprovar a viabilidade técnica do processo e 
início da produção propriamente dita em 1982.  

As operações de explotação desse depósito estão concentradas em duas principais camadas: uma superior com espessura de 6,4 
metros de folhelho e percentual de 6,4% de óleo, e uma inferior com 3,2 metros e percentual de 9,1 %. (WEC, 2010). A mineração é realizada 
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a céu aberto, envolvendo cerca de 2,6 milhões de toneladas de rocha por ano. Depois de minerado, o folhelho vai para um britador que reduz 
os fragmentos a tamanhos que variam de 6 a 70 milímetros. O material britado é conduzido a uma retorta, onde é pirolisado (cozido) a 
temperaturas de cerca de 500°C, liberando-se a matéria orgânica contida sob a forma de óleo e gás. A produção diária da usina de São Mateus 
do Sul foi, em 2011, de aproximadamente 4.500 barris. 

 

 
Figura 2.287: Play de óleo de folhelho na Bacia do Paraná. 

 

Tabela 2. 137: Play de óleo de folhelho na Bacia do Paraná 

Bacia Paraná 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Irati 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano (Cisuraliano) 

Litologia  folhelho pirobetuminoso 

COT (%) 1-5 

Profundidade Média (m) 50 

Espessura Máxima (m) 50 

Área (km²) 68.000 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 

 
 

A ocorrência de gás de folhelho se dá nos folhelhos devonianos da Formação Ponta Grossa, na área centro-norte da bacia (Figura 
2.288 e Tabela 2. 138). Em 2013, o EIA revisou para baixo suas estimativas volumétricas para a Bacia do Paraná. Como citado no 
ZNMT2011, eram esperados em 2011 recursos totais de 25,7 trilhões de m³ (906 trilhões de pés cúbicos), sendo 6,4 trilhões de m³ (226 
trilhões de pés cúbicos) de recursos tecnicamente recuperáveis (EIA, 2011a). Em 2013, a estimativa foi de cerca de 450 trilhões de pés 
cúbicos, sendo 80 trilhões de pés cúbicos recuperáveis (EIA, 2013).  
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Figura 2.288: Play de gás de folhelho na Bacia do Paraná. 

 

 

Tabela 2. 138: Play de gás de folhelho na Bacia do Paraná 

Bacia Paraná 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ponta Grossa 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano 

Litologia folhelho  

COT (%) 1-4 

Profundidade Média (m) ? 

Espessura Máxima (m) 600 

Área (km²) 640.000 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 

 
 
A principal e mais importante sucessão sedimentar portadora de carvão mineral no Brasil ocorre na Bacia do Paraná, principalmente 

nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pertencendo à Formação Rio Bonito, cuja gênese deu-se durante o EoPermiano 
(KALKREUTH et al., 2008). Das jazidas conhecidas de carvão mineral no Brasil, as que apresentam maiores potenciais para CBM – 
baseados em estudos de distribuição, grau de maturidade e profundidade das camadas de carvão – são as áreas carboníferas de Santa 
Terezinha e Chico Lomã, localizadas na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul (KALKREUTH; HOLZ, 2000).  
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De acordo com os estudos preliminares de Kalkreuth e Holz (2000) e Kalkreuth et al. (2003), para a área de Santa Terezinha, são 
estimados volumes de gás de carvão de até 19 bilhões de metros cúbicos. A jazida apresenta camadas de carvão que variam de decímetros a 
metros (0,3 a 2 metros), podendo alcançar espessuras superiores a 3 metros, e se encontram em profundidades entre 400 e 1.000 metros.  

A Figura 2.289 apresenta a localização dos principais depósitos de carvão mineral na Bacia do Paraná, destacando-se as duas jazidas 
com maiores potenciais de metano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.289: Play de metano de carvão na Bacia do Paraná. 
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2.1.18 Bacia dos Parecis 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.290 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) dos Parecis, e na Tabela 
2. 139 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva abrange grande parte da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.291) e na seção 
geológica (Figura 2.292). 

 
 

 
Figura 2.290: Bacia Efetiva dos Parecis. 

 
 
 

Tabela 2. 139: Informações Geológicas da Bacia dos Parecis 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 352.723 

Área da Bacia Efetiva (km²) 229.789 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Ponta Grossa-Fazenda Casa Branca (.) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Paleozoico arenitos nerítico-transicionais Paleozoico - Formação Fazenda Casa Branca 

2 Neoproterozoico carbonatos marinhos rasos Neoproterozoico - Grupo Araras 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Gás de Folhelho folhelhos Devoniano – Formação Ponta Grossa 
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Figura 2.291: Carta Estratigráfica da Bacia dos Parecis com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) 

e não convencionais (GF - gás de folhelho).   
Fonte: Modificado de ANP (2013h). 

 

 
Figura 2.292: Seção geológica da Bacia dos Parecis com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não 

convencionais (GF - gás de folhelho).    
 Fonte: Modificado de EPE (2012).  
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.293, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos geoquímicos de 2007 e a aquisição sísmica concluída em 

2013 na porção oeste da bacia. Foram perfurados dois poços estratigráficos na década de 1990 e o primeiro pioneiro em 2013 (1-BRSA-1204-
MT47), que alcançou rochas neoproterozoicas. Os levantamentos gradiométricos previstos foram cancelados. 

 Atualmente a bacia tem quatro blocos exploratórios sob concessão. Apesar do esforço exploratório recentemente empenhado, a bacia 
é muito pouco explorada, como pode ser observado na Tabela 2. 140. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.293: Atividades de E&P na Bacia dos Parecis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
47 A data (05/09/2014) de conclusão da perfuração do poço 1-BRSA-1204-MT é posterior à data de referencia para elaboração dos mapas do Zoneamento. 
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Tabela 2. 140: Resumo de Atividades de E&P - Bacia dos Parecis 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 2 

1º Poço Pioneiro (ano) 1-BRSA-1204-MT (2014) 

Último Poço Pioneiro (ano) - 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.777 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há instalações existentes ou planejadas em termos de infraestrutura de abastecimento na Bacia dos Parecis. A única instalação 

localizada próxima a essa bacia é o gasoduto Lateral Cuiabá que se conecta ao GASBOL, em território boliviano (Figura 2.294 e Figura 
2.295).  

Na Figura 2.295 é representada a expectativa de uma UPGN indicativa, ou hipotética, que seria planejada para tratar o gás natural 
eventualmente descoberto, e comercial, na bacia, caso o aproveitamento desse gás seja feito pela interligação dos campos de produção à malha 
de dutos mais próxima (Lateral Cuiabá do GASBOL). 
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Figura 2.294: Infraestrutura de abastecimento da Bacia dos Parecis: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 

 
Figura 2.295: Infraestrutura de abastecimento da Bacia dos Parecis: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.296 apresenta o mapa da bacia efetiva dos Parecis, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 

das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A Tabela 2. 141 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.296: Mapa da bacia efetiva dos Parecis com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 141: Plays da Bacia dos Parecis 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Paleozoico Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Neoproterozoico Fronteira Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 
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2.1.18.1 Play Paleozoico 
A Figura 2.297 apresenta o mapa do play efetivo Paleozoico, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Interpretações recentes 

delimitam os grábens Pimenta Bueno e Colorado nos sentidos E-W e W-SE respectivamente. Estas regiões concentram as chances 
relativamente maiores do play. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 142 

A Figura 2.298 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Paleozoico. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. 

 
 

 
Figura 2.297: Play efetivo Paleozoico da Bacia dos Parecis. 

 
 

Tabela 2. 142: Atributos do play Paleozoico - Bacia dos Parecis 

Play Paleozoico 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Ponta Grossa e Pimenta Bueno 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano-Carbonífero 

Migração falhas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Fazenda Casa Branca; Formações Pimenta Bueno e Furnas 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano-Permiano 

Profundidade Média (m) 610 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / nerítico-transicional; arenito / glacial; arenito / marinho-fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Fazenda Casa Branca, Pimenta Bueno e Ponta Grossa 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Carbonífero-Permiano 

Tipo de Trapa estrutural  

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.298: Tipo de fluido do play efetivo Paleozoico da Bacia dos Parecis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.18.2 Play Neoproterozoico 
A Figura 2.299 apresenta o mapa do play efetivo Neoproterozoico, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Interpretações de 

dados recentes e o resultado do poço 1-BRSA-2014-MT corroboram a predominância do play na porção oeste da bacia, nas províncias 
estruturais dos grábens Campo Novo e Salto Magessi. Estes resultados ampliaram as expectativas para o pacote sedimentar proterozoico, 
sendo a região que apresenta chances relativamente maiores para o play. 

Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 143. A Figura 2.300 apresenta o mapa da expectativa de fluido para 
o play Neoproterozoico. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto.  
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Figura 2.299: Play efetivo Neoproterozoico da Bacia dos Parecis. 

 
 
 

Tabela 2. 143: Atributos do play Neoproterozoico - Bacia dos Parecis 

Play Neoproterozoico 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Puga e  Grupos Alto Paraguai e Araras 

Unidade Cronoestratigráfica Neoproterozoico 

Migração falhas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Alto Paraguai; Grupo Araras 

Unidade Cronoestratigráfica Neoproterozoico 

Profundidade Média (m) 1.000 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato / marinho raso 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Alto Paraguai e Araras 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Neoproterozoico 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito 
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Figura 2.300: Tipo de fluido do play efetivo Neoproterozoico da Bacia dos Parecis. 

 
 
 
 
 
 

 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Na Bacia dos Parecis, estima-se que o gás de folhelho ocorra na Formação Ponta Grossa, em uma área com cerca de 138.270 km² que 

ocupa a região dos grábens do Colorado e Pimenta Bueno, que se estende de noroeste ao centro sul da bacia, em (Figura 2.301 e Tabela 2. 
144). Os depósitos de folhelhos devonianos possuem espessura aproximada de 50 m. 

Desde 2011 tem sido amplamente divulgado pela ANP que os recursos recuperáveis alcançam 3,51 trilhões de metros cúbicos de gás 
de folhelho na Bacia dos Parecis, estimativa baseada na analogia com o play Barnnet Shale na Fort Worth Basin. 
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Figura 2.301: Play de gás de folhelho na Bacia dos Parecis. 

 
 
 

Tabela 2. 144: Play de gás de folhelho na Bacia dos Parecis 
Bacia Parecis 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ponta Grossa 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano-Carbonífero 

Litologia folhelho  

COT (%) ? 

Profundidade Média (m) 4.500 

Espessura Máxima (m) 50 

Área (km²) 138.270,87 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 
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2.1.19 Bacia do Parnaíba 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.302, o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Parnaíba, e na Tabela 
2. 145 suas principais características geológicas. Nota-se que a bacia efetiva abrange grande parte da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.303) e na seção 
geológica (Figura 2.304). 

 

 
Figura 2.302: Bacia Efetiva do Parnaíba. 

 
Tabela 2. 145: Informações Geológicas da Bacia do Parnaíba 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 674.329 

Área da Bacia Efetiva (km²) 468.923 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Pimenteiras-Poti (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Grajaú-Itapecurú-Codó arenitos costeiros Cretáceo Inferior-Médio - Formação Grajaú 

2 Permiano arenitos plataformais e sabkha Permiano - Formação Pedra de Fogo 

3 Carbonífero arenitos de planície de maré Carbonífero - Formação Poti 

4 Devoniano arenitos  fluviais Devoniano - Formação Cabeças 
5 Siluriano arenitos fluvio-glaciais Siluriano - Formação Jaicós 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Óleo de Folhelho folhelhos pirobetuminosos Aptiano– Formação Codó 

Gás de Folhelho folhelhos Devoniano – Formação Pimenteiras 
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Figura 2.303: Carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) 

e não convencionais (OF - óleo de folhelho e GF - gás de folhelho).   
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 

 
Figura 2.304: Seção geológica da Bacia do Parnaíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e 

não convencionais (OF - óleo de folhelho e GF - gás de folhelho).   
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.305, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além da última descoberta 

comercial e dos blocos exploratórios sob concessão. Como investimentos da ANP, embora não ilustrado na figura, cabe citar que em 2007, foi 
contratada a aquisição de sísmica 2D e, em 2008, foi concluído um  levantamento de dados geoquímicos. Além disso, houve um investimento 
no bloco PN-T-597, correspondente ao Programa Exploratório Mínimo (PEM) da operadora do bloco, destinado à realização de 180 km de 
levantamento sísmico 2D com a finalidade de melhor delinear os potenciais prospectos petrolíferos.  

A bacia possui atualmente 105 poços, sendo 41 perfurados até a década de 1980 e 42 relacionados ao esforço exploratório aplicado à 
bacia nos últimos anos. A Tabela 2. 146 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, que resultaram na descoberta de 
campos de GNA. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.305: Atividades de E&P na Bacia do Parnaíba. 
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Tabela 2. 146: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Parnaíba 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 76 

1º Poço Pioneiro (ano) 1CL0001MA (1951) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1PGN1MA (2014) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 3.450 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 21 

Campos  
Petróleo 1 

Gás Não-Associado 5 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 9 

1ª Descoberta Comercial (ano) Gavião Azul (2010) 

Última Descoberta Comercial (ano) Gavião Branco Sudeste (2013)48 

Produção  

Ano de Início 2012 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 1.420,04 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia do Parnaíba conta, atualmente,  com a presença de apenas dois terminais de distribuição em sua infraestrutura de 

abastecimento. Um deles operado pela Transpetro (67 mil m3 de derivados e 4,5 mil m3 de GLP) e outro por operador privado (22,7 mil m3 
de derivados). Entretanto, o que mais se destaca na Bacia do Parnaíba são os projetos existentes para a região (Figura 2.306 e Figura 2.307). 
A Refinaria Premium I, que se localizará no município de Bacabeira/MA, será constituída por dois trens de produção, com capacidade 
projetada de processar diariamente cerca de  47,7 mil m3 de petróleo cada um.  Atrasos e/ou alterações no cronograma de implantação da 
Refinaria Premium I, informados por agentes do setor, não permitem estimar o início de produção das unidades. 

Em termos de sistemas dutoviários, destacam-se os diversos estudos existentes para a implantação de gasodutos (Gasoduto do Meio 
Norte e ramais, Gasoduto do Centro Norte e o Gasoduto do Pará). Na Figura 2.307 é representada a expectativa de uma UPGN indicativa, ou 
hipotética, que seria planejada para tratar o gás natural descoberto, e comercial, existente na bacia, caso haja o aproveitamento desse gás pela 
interligação dos campos de produção à futura malha de dutos ainda em estudos. 

Atualmente, o aproveitamento de todo o gás natural produzido na Bacia do Parnaíba está sendo feito pela usinas termelétricas (UTE), 
na geração de energia elétrica e interligação destas ao Sistema Interligado Nacional – SIN através da subestação de Santo Antônio dos Lopes 
e das linhas de transmissão que cortam a bacia. 

 
 

                                                      
48 A descoberta de Gavião Branco Sudeste teve sua comercialidade declarada em 2015, após a data de referência (30 de junho de 2014) para elaboração dos mapas do 
Zoneamento. 
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Figura 2.306: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Parnaíba: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 

 
Figura 2.307: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Parnaíba: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Na revisão da Bacia do Parnaíba para esta versão do estudo, foram usadas informações de novas descobertas de hidrocarbonetos, que 

possibilitaram a identificação de dois novos plays associados a reservatórios permianos e carboníferos: play Permiano e play Carbonífero 
A Figura 2.308 apresenta o mapa da bacia efetiva do Parnaíba, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 

das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Toda a bacia efetiva apresenta baixa chance de descoberta, exceto a região localizada no 
centro-norte. A Tabela 2. 147 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 

 
 
 

 
Figura 2.308: Mapa da bacia efetiva do Parnaíba com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 147: Plays da Bacia do Parnaíba 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Grajaú-Itapecurú-Codó Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Permiano Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Carbonífero Estabelecido Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Devoniano Imaturo Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Siluriano Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 
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2.1.19.1 Play Grajaú-Itapecurú-Codó 
A Figura 2.309 apresenta o mapa do play efetivo Grajaú-Itapecurú-Codó, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play 

se concentra na parte noroeste da bacia, com chance de descoberta baixa e homogênea em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este 
play estão sumarizados na Tabela 2. 148. 

A Figura 2.310 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Grajaú-Itapecurú-Codó. A maior expectativa é de petróleo, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.309: Play efetivo Grajaú-Itapecurú-Codó da Bacia do Parnaíba. 

 
 
 

Tabela 2. 148: Atributos do play Grajaú-Itapecurú-Codó - Bacia do Parnaíba 

Play Grajaú-Itapecurú-Codó 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Grajaú; Formação Itapecurú 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior-Médio 

Profundidade Média (m) 650 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / costeiro e marinho raso 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano-Albiano 

Tipo de Trapa mista e estrutural 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 



  

287 
 

 
Figura 2.310: Tipo de fluido do play efetivo Grajaú-Itapecurú-Codó da Bacia do Parnaíba. 

 
2.1.19.2 Play Permiano 

A Figura 2.311 apresenta o mapa do play efetivo Permiano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange toda a 
parte central da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas na porção centro-norte. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 149. 

 
Figura 2.311: Play efetivo Permiano da Bacia do Parnaíba. 
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Tabela 2. 149: Atributos do play Permiano - Bacia do Parnaíba 

Play Permiano 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pimenteiras e Longá 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano  

Migração contato direto e/ou falhas e diques de diabásio 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Pedra de Fogo 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano 

Profundidade Média (m) 1.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / plataforma rasa litorâneo, tempestades e sabkha 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Pedra de Fogo 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Permiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante anidrita e folheho 

 
 
 

A Figura 2.313 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Permiano. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.312: Tipo de fluido do play efetivo Permiano da Bacia do Parnaíba. 
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2.1.19.3 Play Carbonífero 
A Figura 2.313 apresenta o mapa do play efetivo Carbonífero, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange 

toda a parte central da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas a norte, onde estão localizados 
campos e descobertas em avaliação. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 150. 

A Figura 2.314 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Carbonífero. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.313: Play efetivo Carbonífero da Bacia do Parnaíba. 

 
 
 

Tabela 2. 150: Atributos do play Carbonífero - Bacia do Parnaíba 

Play Carbonífero 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pimenteiras e Longá 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano  

Migração contato direto e/ou falhas e diques de diabásio 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Poti 

Unidade Cronoestratigráfica Carbonífero 

Profundidade Média (m) 1.400 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / planície de maré 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Pimenteiras, Longá, Pedra de Fogo e vulcânicas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Devoniano-Permiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho, diabásio e evaporito 
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Figura 2.314: Tipo de fluido do play efetivo Carbonífero da Bacia do Parnaíba. 

 
2.1.19.4 Play Devoniano 

A Figura 2.315 apresenta o mapa do play efetivo Devoniano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange 
grande parte da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas na porção noroeste. Os atributos referentes 
a este play estão sumarizados na Tabela 2. 151. 

 
Figura 2.315: Play efetivo Devoniano da Bacia do Parnaíba. 
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Tabela 2. 151: Atributos do play Devoniano - Bacia do Parnaíba 

Play Devoniano 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Pimenteiras 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano  

Migração contato direto e/ou falhas e diques de diabásio 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Cabeças 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano 

Profundidade Média (m) 1.750 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / deltaico e marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Pimenteiras, Longá, Pedra de Fogo e vulcânicas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Devoniano-Permiano 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho, diabásio e evaporito 

 
 
 
 

A Figura 2.316 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Devoniano. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.316: Tipo de fluido do play efetivo Devoniano da Bacia do Parnaíba. 
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2.1.19.5 Play Siluriano 
A Figura 2.317 apresenta o mapa do play efetivo Siluriano, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange a 

parte central da Bacia do Parnaíba e apresenta chances de descobertas relativamente mais elevadas na porção noroeste. Os atributos referentes 
a este play estão sumarizados na Tabela 2. 152. 

A Figura 2.318 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Siluriano. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.317: Play efetivo Siluriano da Bacia do Parnaíba. 

 
 
 

Tabela 2. 152: Atributos do play Siluriano - Bacia do Parnaíba 

Play Siluriano 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Tinguá 

Unidade Cronoestratigráfica Siluriano  

Migração contato direto e/ou falhas e diques de diabásio 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Jaicós; Formação Ipú 

Unidade Cronoestratigráfica Siluriano 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial, flúvio-glacial e marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Tinguá e Pimenteiras 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Siluriano-Devoniano 

Tipo de Trapa estratigráfica  

Litologia Selante folhelho e diabásio 

 



  

293 
 

 
Figura 2.318: Tipo de fluido do play efetivo Siluriano da Bacia do Parnaíba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Na Bacia do Parnaíba, é indicada a ocorrência de três tipos de recursos não convencionais: óleo de folhelho, óleo em formação 

fechada e gás de folhelho. Estima-se que o óleo de folhelho ocorra na Formação Codó em uma área com, cerca de, 146.176 km² que ocupa 
toda a região noroeste da bacia (Figura 2.319 e Tabela 2. 153). Os depósitos de folhelhos aptianos alcançam uma profundidade média de 225 
m com espessura aproximada de 50 m. O teor de carbono tem uma ampla faixa de variação entre 0,5 a 12%.  
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Figura 2.319: Play de óleo de folhelho na Bacia do Parnaíba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2. 153: Play de óleo de folhelho na Bacia do Parnaíba 
Bacia Parnaíba 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano 

Litologia  folhelho pirobetuminoso 

COT (%) 0,5-12 

Profundidade Média (m) 225 

Espessura Máxima (m) 50 

Área (km²) 146.176,21 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 

 
 

No ciclo atual do Estudo, também foi considerado o óleo em formação fechada como um recurso na Bacia do Parnaíba, associado à 
Formação Pimenteiras (Figura 2. 320).  
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Figura 2. 320: Play de óleo em formação fechada na Bacia do Parnaíba. 

 
 
 
 
 
 

 
Quanto ao  gás de folhelho, estima-se que ocorra na Formação Pimenteiras em uma área com cerca de 43.614 km² que ocupa toda a 

região central da bacia (Figura 2.321 e Tabela 2. 154). Os depósitos de folhelhos devonianos alcançam uma profundidade média de 2.000 m 
com espessura aproximada de 400 m. O teor de carbono orgânico total varia entre 2% e 3%.  

Desde 2011 tem sido amplamente divulgado pela ANP que os recursos recuperáveis alcançam 1,81 trilhões de metros cúbicos de gás 
de folhelho na Bacia do Parnaíba, estimativa baseada na analogia com o play Barnnet Shale na Fort Worth Basin. 
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Figura 2.321: Play de gás de folhelho na Bacia do Parnaíba. 

 
 
 
 
 

Tabela 2. 154: Play de gás de folhelho na Bacia do Parnaíba 

Bacia Parnaíba 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Pimenteiras 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano 

Litologia folhelho  

COT (%) 2-3 

Profundidade Média (m) 2000 

Espessura Máxima (m) 400 

Área (km²) 43.614 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 
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2.1.20 Bacia de Pelotas 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.322 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Pelotas, e na Tabela 
2. 155 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.323) e na seção geológica (Figura 2.324). 

 
 

 
Figura 2.322: Bacia Efetiva de Pelotas. 

 
 

Tabela 2. 155: Informações Geológicas da Bacia de Pelotas 

Situação Geográfica mar 

Área Sedimentar (km²) 348.383 

Área da Bacia Efetiva (km²) 307.459 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Imbé-Imbé (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Imbé Cone arenitos deltaicos turbidíticos Mioceno Médio - Formação Imbé 
2 Imbé Turbiditos arenitos turbidíticos Cretáceo Superior-Neógeno - Formação Imbé 

3 Cassino arenitos aluviais Aptiano - Formação Cassino 

Recursos Não Convencionais 
Hidrato de Metano 
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Figura 2.323: Carta Estratigráfica da Bacia de Pelotas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e 
não convencionais (HM - hidratos de metano).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
Figura 2.324: Seção geológica da Bacia de Pelotas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não 

convencionais (HM - hidratos de metano). 
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.325, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos, poços pioneiros e os quatro blocos exploratórios 

sob concessão. A Tabela 2. 156 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 
 

 
Figura 2.325: Atividades de E&P na Bacia de Pelotas. 

 
Tabela 2. 156: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Pelotas 

Situação Geográfica mar 

  Poços 
Pioneiros 

Perfurados 12 

1º Poço Pioneiro (ano) 1RSS0002RS (1978) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA61RSS (2001) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 6.168 

Maior Lâmina D’água (m) 1.769 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia de Pelotas conta atualmente com uma infraestrutura limitada, em termos de abastecimento. A Figura 2.326 apresenta as 

unidades de processamento e terminais de distribuição da bacia. A Refinaria de Petróleo Riograndense (RIPISA) – refinaria mais antiga do 
parque nacional de refino (1937) – tem capacidade de processamento de aproximadamente 2,7 mil m3 de petróleo por dia, sendo seus 
principais produtos: gasolina, óleo diesel, bunker, asfalto, GLP e solventes. A RIPISA possui ainda um terminal de distribuição dos seus 
produtos. Outros dois terminais aquaviários estão também localizados na cidade de Rio Grande: um da Transpetro, com 17 tanques e 
capacidade total de 64 mil m3 e outro da Granel Química, com 32 tanques e capacidade total de  60,8 mil m3. 

Localizado em Tramandaí, o Terminal Aquaviário (TA) Osório (Transpetro), tem capacidade de armazenamento 412 mil m3 de 
petróleo (seis tanques), 215 mil m3 de derivados (oito tanques) e opera com duas monoboias em mar aberto. Esse terminal atende basicamente 
a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) e a Petroquímica BRASKEM (COPESUL), interligado pelo oleoduto OSCAN (Figura 2.327). A 
Figura 2.327 mostra o GASBOL em seu trecho mais ao sul, que margeia a Bacia de Pelotas.  

 
 
 
 
 

 
Figura 2.326: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pelotas: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.327: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pelotas: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo, o play Imbé Sub-Hidratos foi incorporado ao play Imbé Turbiditos, por se entender que a diferença entre os 

dois plays era apenas em função da trapa, tendo os dois plays o mesmo reservatório, turbiditos do Cretáceo Superior ao Neógeno, e mesma 
carga, folhelhos marinhos da Formação Imbé. 

A Figura 2.328 apresenta o mapa da bacia efetiva de Pelotas, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 
das chances de descobertas de hidrocarboneto. A maior chance de descoberta em relação ao restante da bacia está inserida na região conhecida 
como Cone do Rio Grande, na parte centro-sul da bacia. A Tabela 2. 157 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 

 
 
 
 



  

302 
 

 
Figura 2.328: Mapa da bacia efetiva de Pelotas com indicação das chances de descobertas. 

 
 

Tabela 2. 157: Plays da Bacia de Pelotas 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Imbé Cone Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Imbé Turbiditos Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Cassino Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 

2.1.20.1 Play Imbé Cone 
Na atualização da bacia, esse play foi considerado como de arenitos deltaicos do NeoMioceno-Plioceno, sendo sua principal 

deposição no Cone do Rio Grande. Considerando que a característica do reservatório desse play é ser estruturado pelas falhas do Cone, podem 
ocorrer fácies diferenciadas ao longo da bacia. Por isso, com base no mapa de morfologia e sedimentos da plataforma continental do Rio 
Grande do Sul (CORREIA, 2012), que indica a contribuição fluvial na sedimentação do pré-Holoceno, foi possível identificar os depocentros 
estabelecidos na plataforma, após a implantação do Cone (Pleistoceno). Segundo Correia, a fonte de sedimentos para esses depocentros foi a 
Lagoa dos Patos e o Rio de la Plata, o que restringiu a ocorrência desses sedimentos na parte sul da bacia. Com isso, o mapa do reservatório 
foi segmentado de modo a indicar a área do Cone do Rio Grande como a mais estruturada e de maior aporte de sedimentos. O mesmo 
raciocínio cabe à trapa, já que se trata de folhelhos da mesma sequência cronoestratigráfica. Com essas alterações, o play efetivo dessa versão 
se apresenta mais segmentado e um pouco mais extenso.  
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A Figura 2.329 apresenta o mapa do play efetivo Imbé Cone, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se restringe 
à área do Cone do Rio Grande e apresenta chances relativamente baixas de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados 
na Tabela 2. 158.  

 
 
 

 
Figura 2.329: Play efetivo Imbé Cone da Bacia de Pelotas. 

 
 
 

Tabela 2. 158: Atributos do play Imbé Cone - Bacia de Pelotas 

Play Imbé Cone 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Imbé 

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno (Oligoceno)-Neógeno (Mioceno) 

Migração falhas do Cone do Rio Grande 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Imbé 

Unidade Cronoestratigráfica Neógeno (NeoMioceno-Plioceno) 

Profundidade Média (m) 2.700 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Imbé 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Neógeno (NeoMioceno-Plioceno) 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 
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A Figura 2.330 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Imbé Cone. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.330: Tipo de fluido do play efetivo Imbé Cone da Bacia de Pelotas. 

 
 
 
 
 

2.1.20.2 Play Imbé Turbiditos 
Para essa versão do estudo, no fator carga também foi considerada a área de influência da Escarpa do Quintão como mais favorável à 

migração (UFRGS, 2007), além da área do Cone do Rio Grande, já considerada no ciclo anterior. No fator trapa foi inserido um segmento de 
maior chance, correspondente à área de ocorrência dos clatratos, agindo como selo mais efetivo; tal segmento é oriundo do play Imbé Sub-
Hidratos, da versão 2011. 

A Figura 2.331 apresenta o mapa do play efetivo Imbé Turbiditos, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se 
estende por toda a faixa central da bacia onde se encontram as mais baixas chances de descobertas, e a área do Cone do Rio Grande e da 
Escarpa do Quintão as que apresentam maior chance relativa. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 159.  

A Figura 2.332 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Imbé Turbiditos. Na região do Cone do Rio Grande, a maior 
expectativa é de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Nas demais áreas a maior expectativa é de ocorrência de petróleo 
mediano. 
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Figura 2.331: Play efetivo Imbé Turbiditos da Bacia de Pelotas. 

 
 

 
Tabela 2. 159: Atributos do play Imbé Turbiditos - Bacia de Pelotas 

Play Imbé Turbiditos 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Atlântida e Imbé 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano)-Cretáceo Superior (Turoniano) 

Migração falha lístrica, discordância e amalgamações 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Imbé 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior-Neógeno 

Profundidade Média (m) 3.300 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Imbé 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior-Paleógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e clatrato (localmente) 
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Figura 2.332: Tipo de fluido do play efetivo Imbé Turbiditos da Bacia de Pelotas. 

 
2.1.20.3 Play Cassino 

A Figura 2.333 apresenta o mapa do play efetivo Cassino, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se restringe à 
parte sul da bacia. Assim como o play Imbé Turbiditos, apresenta as menores chances de descobertas da bacia. Os atributos referentes a esse 
play estão sumarizados na Tabela 2. 160.  

 
Figura 2.333: Play efetivo Cassino da Bacia de Pelotas. 
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Tabela 2. 160: Atributos do play Cassino - Bacia de Pelotas 

Play Cassino 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cassino 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Migração carrier beds e falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cassino 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Profundidade Média (m) 5.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Imbituba e Curumim 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante rocha vulcânica 

 
 
 
 

A Figura 2.334 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Cassino. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.334: Tipo de fluido do play efetivo Cassino da Bacia de Pelotas. 
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 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Como citado no ciclo anterior,  na Bacia de Pelotas, baseado na distribuição dos BSR8349, os hidratos de gás ocorrem em uma área de 

45.000 km2, com volumes estimados de 22 trilhões de m³ (780 trilhões de pés cúbicos) de gás, entre as lâminas d’água de 500 a 3.500 m 
(Figura 2.335). A espessura do pacote sedimentar que contém os hidratos de gás, a denominada Zona de Estabilidade dos Hidratos (HSZ), 
possui cerca de 600 m.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.335: Play de hidrato de metano na Bacia de Pelotas. 

 
 
  

                                                      
49 A ocorrência de hidratos de gás está geralmente associada a feições específicas evidenciadas nos registros sísmicos, sendo uma delas denominada Bottom Simulating 
Reflectors ou, simplesmente BSRs (MILLER, 2008), embora a presença dos hidratos nesses locais não seja uma constante. O BSR marca a profundidade máxima da 
estabilidade do clatrato de gás, geralmente “cortando” outros refletores que representam camadas estratigráficas.  
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2.1.21 Bacia de Pernambuco-Paraíba 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.336 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Pernambuco-Paraíba, 
e na Tabela 2. 161 suas principais características geológicas. Nota-se que na parte norte, relativa à sub-bacia da Paraíba, não há área de bacia 
efetiva, corroborando a versão anterior do Estudo. Observa-se também que na maior parte da região offshore ainda não foram identificados 
plays, confirmando a maturidade exploratória de nova fronteira da bacia. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal 
gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.337) e na seção geológica (Figura 2.338). 

 

 
Figura 2.336: Bacia Efetiva de Pernambuco-Paraíba. 

 
 

Tabela 2. 161: Informações Geológicas da Bacia de Pernambuco-Paraíba 

Situação Geográfica terra  mar 

Área Sedimentar (km²) 11.596 226.935 

Área da Bacia Efetiva (km²) 6.302 39.338 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Cabo-Estiva (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Calumbi arenitos turbidíticos Paleógeno-Neógeno - Formação Calumbi 

2 Estiva carbonatos plataformais Cretáceo Superior - Formação Estiva 

3 Cabo arenitos de leques aluviais Cretáceo Inferior - Formação Cabo 
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Figura 2.337: Carta estratigráfica da Bacia de Pernambuco-Paraíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
Figura 2.338: Seção geológica da Bacia de Pernambuco-Paraíba com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.339, apresenta-se a localização da cobertura dos escassos levantamentos sísmicos e dos blocos exploratórios sob 

concessão. Há apenas dois poços estratigráficos perfurados em 1961 e 1982. A Tabela 2. 162 evidencia o baixo esforço exploratório 
desempenhado desta bacia. 

 
Figura 2.339: Atividades de E&P na Bacia de Pernambuco-Paraíba. 

 

Tabela 2. 162: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Pernambuco-Paraíba 

Situação Geográfica terra mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 2 0 

1º Poço Pioneiro (ano) - - 

Último Poço Pioneiro (ano) - - 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 2.953 - 

Maior Lâmina D’água (m) 0 - 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 - 

Campos  
Petróleo 0 - 

Gás Não-Associado 0 - 

Petróleo e Gás   

Descobertas 
Em Avaliação 0 - 

1ª Descoberta Comercial (ano) - - 

Última Descoberta Comercial (ano) - - 

Produção  

Ano de Início - - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 0 

Gás Associado (MM m³) 0 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Na Bacia de Pernambuco-Paraíba, destaca-se a construção da Refinaria Abreu e Lima, RNEST, em Ipojuca/PE, que terá capacidade 

de processamento de 36.500 m3 de petróleo por dia (Figura 2.340). Construída com tecnologia nacional e já adaptada ao processamento de 
petróleos mais pesados, seu principal produto será o diesel, com baixíssimo teor de enxofre (<10 ppm). O primeiro conjunto de refino (Trem 
1) já iniciou suas operações, enquanto prosseguem as obras para colocar em funcionamento o Trem 2, com previsão de entrada em 
funcionamento em 2018. 

A Figura 2.340 mostra ainda os terminais aquaviários de Natal, Cabedelo e Suape (11,2 mil m3, 29 mil m3 e 49 mil m3, 
respectivamente) que recebem derivados de petróleo e álcool, por navios e caminhões e têm a função de suprir as demandas regionais. A 
Figura 2.341 mostra que a bacia é cortada pelo gasoduto Nordestão I em sua porção terrestre. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.340: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pernambuco-Paraíba: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.341: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Pernambuco-Paraíba: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios  
Como comentado no item 3.1.21 Bacia de Pernambuco-Paraíba, na sub-bacia da Paraíba não há área de bacia efetiva, ou seja, não há 

identificação de plays efetivos nessa região. Segundo Lima Filho (1998), as duas sub-bacias apresentam histórias deposicionais e tectônicas 
distintas, devido a uma evolução geológica diferenciada50.A ausência da principal geradora na área da sub-bacia da Paraíba constitui um 
inibidor na identificação de plays e, consequentemente a ausência de bacia efetiva.  

Um aspecto dessa versão do estudo, que pode ser observado na bacia, refere-se à segmentação dos plays, principalmente na porção 
sul, que está fortemente relacionada à ocorrência da geradora e do reservatório, coincidentes com o limite da crosta continental. 

A Figura 2.342 apresenta o mapa da bacia efetiva de Pernambuco-Paraíba, segundo a abordagem de representação probabilística, com 
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que toda a bacia efetiva apresenta chances relativamente baixas de 
descobertas, sendo a parte central offshore a de maior chance em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 163 apresenta a correspondência 
dos plays com os superplays. 

                                                      
50 Segundo FUNPEC (2002), o Lineamento de Pernambuco, que passa pela cidade de Recife, parece ter funcionado como uma barreira ao prosseguimento da abertura 
oceânica, desviando o eixo do gráben principal em direção à plataforma, proporcionando a evolução tectônica e sedimentar distinta às sub-bacias de Pernambuco e da 
Paraíba. Nesse contexto, diferente da de Pernambuco, a sub-bacia da Paraíba possui uma feição homoclinal, caracterizada por uma sedimentação em rampa e com 
desenvolvimento tardio em relação à vizinha. Enquanto a sub-bacia de Pernambuco possui unidades litoestratigráficas fanerozoicas mais antigas com sedimentos eoaptianos, 
na sub-bacia da Paraíba a sedimentação só teve início no Coniaciano, na fase final do rifteamento, com a deposição dos arenitos da Formação Beberibe. 
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Figura 2.342: Mapa da bacia efetiva de Pernambuco-Paraíba com indicação das chances de descobertas. 

 
 

Tabela 2. 163: Plays da Bacia de Pernambuco-Parnaíba 

Nome do Play 
Status Exploratório 

Superplay 
Terra Mar 

Calumbi - Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Estiva - Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Cabo Fronteira Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 

2.1.21.1 Play Calumbi 
A Figura 2.343 apresenta o mapa do play efetivo Calumbi, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. O play apresenta, no 

geral, uma chance baixa de descoberta, contudo há uma expectativa melhor na porção sul. Os atributos referentes a este play estão 
sumarizados na Tabela 2. 164.  

A Figura 2.344 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Calumbi. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.343: Play efetivo Calumbi da Bacia de Pernambuco-Paraíba. 

 
 
 

Tabela 2. 164: Atributos do play Calumbi - Bacia de Pernambuco-Paraiba 

Play Calumbi 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cabo  

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Migração falhas51 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Calumbi 

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno-Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Calumbi 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa mista e paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho 

                                                      
51 A migração é bastante prejudicada nesse play devido à ausência de grandes falhamentos. 
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Figura 2.344: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi da Bacia de Pernambuco-Paraíba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.21.2 Play Estiva 
A Figura 2.345 apresenta o mapa do play efetivo Estiva, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play apresenta chances 

de descobertas diferenciadas nas porções a norte e a sul do Lineamento de Pernambuco. Uma importante situação que contribui para esta 
interpretação é que o lineamento separa na parte sul a sedimentação mais carbonática fornecedora dos reservatórios considerados principais, 
da parte a norte que receberia influência de sedimentos terrígenos da Formação Beberibe na sub-bacia da Paraíba. Os atributos referentes a 
este play estão sumarizados na Tabela 2. 165. 
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Figura 2.345: Play efetivo Estiva da Bacia de Pernambuco-Paraíba. 

 
 
 

Tabela 2. 165: Atributos do play Estiva - Bacia de Pernambuco-Paraíba 

Play Estiva 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cabo 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Migração falhas e discordâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Estiva; Formação Gramame 

Unidade Cronoestratigráfica Cenomaniano-Maastrichtiano 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito / rampa carbonática 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Estiva e Gramame 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Turoniano-Coniaciano 

Tipo de Trapa mista e paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
 

A Figura 2.346 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Estiva. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.346: Tipo de fluido do play efetivo Estiva da Bacia de Pernambuco-Paraíba. 

 
2.1.21.3 Play Cabo 

A Figura 2.347 apresenta o mapa do play efetivo Cabo, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play apresenta chances 
relativamente mais elevadas em relação aos demais da bacia. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 166. 

 
Figura 2.347: Play efetivo Cabo da Bacia de Pernambuco-Paraíba. 
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Tabela 2. 166: Atributos do play Cabo - Bacia de Pernambuco-Paraíba 

Play Cabo 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Cabo 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Migração falhas e discordâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Cabo 

Unidade Cronoestratigráfica Aptiano-Albiano 

Profundidade Média (m) 2.000 (terra) e 2.400 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / lacustre e leques aluviais 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Cabo e Estiva 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Aptiano-Cenomaniano 

Tipo de Trapa estrutural e paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho, carbonato e vulcânica 

 
 
 
 

A Figura 2.348 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cabo. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra descoberta 
de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.348: Tipo de fluido do play efetivo Cabo da Bacia de Pernambuco-Paraíba. 
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2.1.22 Bacia Potiguar 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.349 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) Potiguar, e na Tabela 2. 
167 suas principais características geológicas. A área efetiva abrange praticamente toda a parte terrestre e a área offshore. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.350) e na seção 
geológica (Figura 2.351). 

 
Figura 2.349: Bacia Efetiva Potiguar. 

Tabela 2. 167: Informações Geológicas da Bacia Potiguar 

Situação Geográfica terra mar 

Área Sedimentar (km²) 27.854 205.472 

Área da Bacia Efetiva (km²) 17.444 55.752 

Maturidade Exploratória Madura Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Pendência-Açu (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Ubarana Terciário arenitos turbidíticos marinhos Paleógeno-Neógeno - Formação Ubarana 

2 Ubarana Cretáceo Superior arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior - Formação Ubarana 

3 Guamaré carbonatos plataformais Campaniano-Pleistoceno - Formação Guamaré 
4 Jandaíra carbonatos plataformais Turoniano-Campaniano - Formação Jandaíra 

5 Açu arenitos fluviais Albo-Cenomaniano - Formação Açu 

6 Alagamar arenitos flúvio-deltaicos Cretáceo Inferior/Médio - Formação Alagamar (Membro Upanema) 

7 Pendência arenitos flúvio-lacustres Cretáceo Inferior - Formação Pendência 
8 Embasamento Fraturado complexos metamórficos fraturados Pré-cambriano - Província Borborema 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Gás em Formação Fechada arenitos e conglomerados Neocominano – Formação Pendência 
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Figura 2.350: Carta Estratigráfica da Bacia Potiguar com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e 
não convencionais (GFF – gás em formação fechada).   

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 

Figura 2.351: Seção geológica da Bacia Potiguar com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e não 
convencionais (GFF – gás em formação fechada).   

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 

Na Figura 2.352 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além dos campos em 
produção, áreas em avaliação, últimas descobertas comerciais e blocos exploratórios sob concessão. Nota-se uma concentração de esforços 
exploratórios na parte terrestre da bacia e uma boa cobertura na parte marinha proximal.  

A Tabela 2. 168 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos 
volumes da produção acumulada.  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.352: Atividades de E&P na Bacia Potiguar. 
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Tabela 2. 168: Resumo de Atividades de E&P - Bacia Potiguar 

Situação Geográfica terra mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 1.056 242 

1º Poço Pioneiro (ano) 4MO0002RN (1973) 1RNS0001RN (1973) 

Último Poço Pioneiro (ano) 4BRSA1169DRN (2013) 1BRSA1205RNS (2014) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.267 6.064 

Maior Lâmina D’água (m) 0 1.928 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 11 27 

Campos  
Petróleo 77 7 

Gás Não-Associado 4 2 

Petróleo e Gás 4 0 

Descobertas 

Em Avaliação 2 3 

1ª Descoberta Comercial (ano) Mossoró (1973) Ubarana (1973) 

Última Descoberta Comercial (ano) Graúna (2006)52 Salema Branca (2002) 

Produção  

Ano de Início 1980 1976 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 683,94 135,22 

Gás Associado (MM m³) 5961,78 17.586,29 

Gás Não-Associado (MM m³) 754,37 2.459,86 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia Potiguar possui uma infraestrutura de abastecimento já estabelecida, contando com a Refinaria Potiguar Clara Camarão 

(RPCC), que teve sua capacidade de processamento recentemente ampliada para 6.000 m3/dia de petróleo (Figura 2.353). O terminal de 
Guamaré (191 mil m3) tem como função principal armazenar e escoar a produção de petróleo do estado do Rio Grande do Norte.  

A Figura 2.354 mostra que a bacia é servida por uma malha de gasodutos e oleodutos relevante, que interconectam os campos de 
produção em terra e mar à RPCC e à UPGN Guamaré. Na mesma figura, nota-se que a bacia está conectada aos gasodutos Nordestão I e 
GASFOR I. 

Além das instalações descritas acima, a proximidade com as instalações de abastecimento, existentes e planejadas, descritas no item 
2.1.8, Bacia do Ceará, favorecem as perspectivas de E&P da Bacia Potiguar. 

 
 

                                                      
52 A descoberta comercial mais recente da Bacia Potiguar terra é o campo Sibite que teve sua comercialidade declarada em julho de 2014, após a data de referência (30 de junho de 2014) do 
estudo, porém foi  considerada na elaboração dos mapas do Zoneamento. 
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Figura 2.353: Infraestrutura de abastecimento da Bacia Potiguar: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 

 
Figura 2.354: Infraestrutura de abastecimento da Bacia Potiguar: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo foram inseridos os plays Embasamento Fraturado, Jandaíra e Guamaré, com base na informação de 

potencialidade dos reservatórios desses plays, indicadas no Boletim Anual de Reservas 2013. O play Embasamento Fraturado refere-se aos 
maciços, complexos gnaissicos-migmatíticos e granitóides da Província Borborema, enquanto os plays Jandaíra e Guamaré, representam duas 
fases (transgressiva e regressiva, respectivamente) de deposição carbonática na Bacia Potiguar. 

A Figura 2.355 apresenta o mapa da bacia efetiva de Potiguar, segundo a abordagem de representação probabilística, segmentada em 
função das chances dos subplays que a compõe, em áreas de menor a maior chance de descoberta. Nota-se que a parte terrestre e a offshore 
proximal apresentam chances de descoberta mais elevadas, em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 169 apresenta a correspondência 
dos plays com os superplays.  

 
Figura 2.355: Mapa da Bacia Efetiva Potiguar com indicação das chances de descoberta. 

 
Tabela 2. 169: Plays da Bacia Potiguar 

Nome do Play 
Status Exploratório 

Superplay 
Terra Mar 

Ubarana Terciário Fronteira Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Ubarana Cretáceo Superior Imaturo Imaturo Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Guamaré Imaturo Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Jandaíra Imaturo Fronteira Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Açu Estabelecido Estabelecido Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Alagamar Estabelecido Estabelecido Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Pendência Estabelecido Estabelecido Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Embasamento Fraturado Estabelecido Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 
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2.1.22.1 Play Ubarana Terciário 
A Figura 2.356 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Terciário, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play é 

restrito à parte offshore e apresenta baixas chances de descoberta. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 170.  
Para este play foi considerada a possibilidade de geração das Formações Alagamar, Pendência e Pescada. A Figura 2.357 apresenta o 

mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Terciário. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. 
Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.356: Play efetivo Ubarana Terciário da Bacia Potiguar. 

 
 
 

Tabela 2. 170: Atributos do play Ubarana Terciário - Bacia Potiguar 

Play Ubarana Terciário 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Alagamar  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração falhas transcorrentes, migração lateral a grandes distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubarana  

Unidade Cronoestratigráfica Paleógeno-Neógeno 

Profundidade Média (m) 884 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ubarana  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Paleógeno-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e basalto 
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Figura 2.357: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Terciário da Bacia Potiguar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.22.2 Play Ubarana Cretáceo Superior 
A Figura 2.358 apresenta o mapa do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Assim 

como o play Ubarana Terciário, este se restringe à parte offshore da bacia. Apresenta chances relativamente baixas de descoberta, exceto em 
uma pequena região proximal. Para este play foi considerada a possibilidade de geração das Formações Alagamar, Pendência e Pescada. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 171.  
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Figura 2.358: Play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia Potiguar. 

 
 
 

Tabela 2. 171: Atributos do play Ubarana Cretáceo Superior - Bacia Potiguar 

Play Ubarana Cretáceo Superior 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Alagamar 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração falhas transcorrentes, migração lateral a grandes distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior 

Profundidade Média (m) 1.114 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior (Senoniano) 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e basalto 

 
 
 
 

A Figura 2.359 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ubarana Cretáceo Superior. A maior expectativa é de petróleo, 
caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.359: Tipo de fluido do play efetivo Ubarana Cretáceo Superior da Bacia Potiguar. 

 
2.1.22.3 Play Guamaré 

A Figura 2.360 apresenta o mapa do play efetivo Guamaré, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se estende de 
uma pequena faixa da parte terrestre à offshore proximal da bacia. Apresenta chances de descoberta de maiores na porção terrestre. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 172.  

 
Figura 2.360: Play efetivo Guamaré da Bacia Potiguar. 
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A Figura 2.361 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Guamaré. A maior expectativa é de petróleo e gás, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve a mediano. 

 
 

 
Figura 2.361: Tipo de fluido do play efetivo Guamaré da Bacia Potiguar. 

 

Tabela 2. 172: Atributos do play Guamaré - Bacia Potiguar 

Play Guamaré 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Alagamar 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração Falhas do embasamento e contato lateral 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Guamaré 

Unidade Cronoestratigráfica Campaniano - Pleistoceno 

Profundidade Média (m) 500 e 556 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito / marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Guamaré 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Campaniano ao Pleistoceno 

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante calcarenito 
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2.1.22.4 Play Jandaíra 
A Figura 2.362 apresenta o mapa do play efetivo Jandaíra, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play se estende da 

parte terrestre à offshore proximal da bacia. Apresenta chances de descoberta de intermediárias, sendo a parte terrestre a região com maior 
chanc. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 173. 

A Figura 2.363 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Jandaíra. A maior expectativa é de petróleo e gás, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.362: Play efetivo Jandaíra da Bacia Potiguar. 

 
 
 

Tabela 2. 173: Atributos do play Jandaíra - Bacia Potiguar 

Play Jandaíra 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Alagamar 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração falhas transcorrentes, migração lateral a grandes distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Jandaíra 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior 

Profundidade Média (m) 700 (terra) e 900 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Jandaíra 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior  

Tipo de Trapa estratigráfica 

Litologia Selante carbonatos 
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Figura 2.363: Tipo de fluido do play efetivo Jandaíra da Bacia Potiguar. 

 
2.1.22.5 Play Açu 

A Figura 2.364 apresenta o mapa do play efetivo Açu, com as chances de descoberta de hidrocarboneto.. Apresenta chances de 
descoberta de intermediárias a elevadas, sendo a parte terrestre e proximal as áreas com maiores chances. Os atributos referentes a este play 
estão sumarizados na Tabela 2. 174 

.  
Figura 2.364: Play efetivo Açu da Bacia Potiguar. 
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Tabela 2. 174: Atributos do play Açu - Bacia Potiguar 

Play Açu 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Alagamar 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Migração falhas transcorrentes, migração lateral 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Açú ; Formação Ponta do Mel 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano)-Superior (Cenomaniano) 

Profundidade Média (m) 500 (terra) e 1.300 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e deltaico; carbonato / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Açúe Jandaíra 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Albiano-Campaniano 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e calcário 

 
 
A Figura 2.365 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Açu. A maior expectativa é de petróleo na parte proximal e gás 

natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
 

 
Figura 2.365: Tipo de fluido do play efetivo Açu da Bacia Potiguar. 
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2.1.22.6 Play Alagamar 
A Figura 2.366 apresenta o mapa do play efetivo Alagamar, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Este play abrange a 

parte terrestre e offshore da bacia, com as maiores chances de descoberta, sendo a parte offshore leste a que apresenta maior chance. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 175. 

A Figura 2.367 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Alagamar. A maior expectativa é de petróleo na parte proximal 
e petróleo e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.366: Play efetivo Alagamar da Bacia Potiguar. 

 
 
 
 

Tabela 2. 175: Atributos do play Alagamar - Bacia Potiguar 

Play Alagamar 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Alagamar  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Migração falhas trasncorrentes, migração lateral 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Alagamar (Membro Upanema) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Profundidade Média (m) 600 (terra) e 2.032 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / costeiro e marinho raso 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Alagamar e Ubarana 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Aptiano)-Paleógeno 

Tipo de Trapa mista e estrutural 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 
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Figura 2.367: Tipo de fluido do play efetivo Alagamar da Bacia Potiguar. 

 
2.1.22.7 Play Pendência 

A Figura 2.368 apresenta o mapa do play efetivo Pendência, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. Apresenta elevadas 
chances de descoberta, tanto na parte terrestre quanto na offshore. Os atributos referentes a este Play estão sumarizados na Tabela 2. 176. 

 

 
Figura 2.368: Play efetivo Pendência da Bacia Potiguar. 
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Tabela 2. 176: Atributos do play Pendência - Bacia Potiguar 

Play Pendência 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Pescada 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração falhas transcorrentes, migração lateral 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Pescada  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Profundidade Média (m) 800 (terra) e 2.864 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Pendência e Pescada 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior  

Tipo de Trapa estrutural  

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
 
A Figura 2.369 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Pendência. A maior expectativa é de petróleo na parte proximal 

e gás natural na parte distal, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.369: Tipo de fluido do play efetivo Pendência da Bacia Potiguar. 
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2.1.22.8 Play Embasamento Fraturado 
A Figura 2.370 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descoberta de hidrocarboneto. 

Semelhante ao play Pendência apresenta elevadas chances de descoberta na área onshore, sendo um play fronteira na área offshore. Os 
atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 177. 

A Figura 2.371 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. A expectativa é de petróleo e gás, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve a mediano. 

 
 

 
Figura 2.370: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia Potiguar. 

 
 

Tabela 2. 177: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia Potiguar 

Play Embasamento Fraturado 

Situação Geográfica terra e mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Pendência e Pescada  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Migração falhas transcorrentes, migração lateral 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Província Borborema 

Unidade Cronoestratigráfica Arqueano, Paleoproterozoico, Neoproterozoico 

Profundidade Média (m) 1.000 (terra) e 5.000 (mar) 

Litologia / Contexto Deposicional maciços, complexos gnaissicos-migmatíticos e granitóides 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Pendência e Pescada 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa mista e estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.371: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia Potiguar. 

 
 Recursos Não Convencionais na Bacia 

Na Bacia Potiguar estima-se a ocorrência de dois tipos de recursos não convencionais: óleo em formação fechada e gás em formação 
fechada. A ocorrência de óleo em formação fechada se dá em arenitos e conglomerados neocomianos localizados na base da Formação 
Pendência (Figura 2.373 e Tabela 2. 178). 

 
Figura 2. 372: Play de óleo em formação fechada na Bacia Potiguar. 
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A ocorrência de gás em formação fechada se dá em arenitos e conglomerados neocomianos localizados na base da Formação 
Pendência (Figura 2.373 e Tabela 2. 178), tendo sido identificados e interpretados como sendo constituintes de uma acumulação de centro de 
bacia (basincentered gas system). Esse tipo de acumulação é responsável por grandes reservas de gás no Canadá e nos Estados Unidos 
(ALVES; VIDAL, 2011).  

Os escassos estudos de caracterização desse tipo de reservatório na Bacia Potiguar foram realizados nas áreas de Riacho da Forquilha, 
Cachoeirinha e Marizeiro (ALVES; CORSINO; REIS, 2008).  Os reservatórios que ocorrem no Graben de Apodi, constituem-se de arenitos e 
conglomerados de baixa porosidade (em geral inferior a 10%) e baixa permeabilidade (inferior a 1,0 md) depositados por fluxos gravitacionais 
em ambiente lacustre, sendo que alguns desses reservatórios produziram gás em testes de formação efetuados pela Petrobrás. A ampla 
distribuição regional desses reservatórios os tornam importantes alvos exploratórios na bacia.  

 
Figura 2.373: Play de gás em formação fechada na Bacia Potiguar. 

 
 

Tabela 2. 178: Play de Óleo e Gás em Formação Fechada na Bacia Potiguar 

Bacia Potiguar 
Situação Geográfica terra 

Geradora 
Unidade Litoestratigráfica Formação Pendência 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

COT (%) 2-4  

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Pendência 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Litologia arenitos e conglomerados 

Profundidade Média (m) 3400 

Espessura Máxima (m) 250 

Área (km²) 8455 

Porosidade (%) 2 – 8,5 

Permeabilidade (%) < 1 md 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 
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2.1.23 Bacia do Recôncavo 
 Síntese da Bacia 

Nessa versão do estudo, foi revisado o limite entre as bacias do Recôncavo e Camamu-Almada terra, como citado no item da Bacia de 
Camamu-Almada. Tal revisão resultou na diminuição da área efetiva da Bacia do Recôncavo e na incorporação de área efetiva na parte 
terrestre da Bacia de Camamu-Almada. 

Apresenta-se na Figura 2.374 o mapa de localização da nova versão das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do 
Recôncavo, e na Tabela 2. 179 suas principais características geológicas. A área efetiva abrange praticamente toda a área da bacia sedimentar. 
Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.375) e na 
seção geológica (Figura 2.376). 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.374: Bacia Efetiva do Recôncavo. 
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Tabela 2. 179: Informações Geológicas da Bacia do Recôncavo 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 9.809 

Área da Bacia Efetiva (km²) 9.726 

Maturidade Exploratória Madura 

Sistema Petrolífero Principal Candeias-Sergi (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 

1 Salvador conglomerado de borda (fandelta-fluvio-lacustre) Neocomiano-Aptiano - Formação Salvador (Membro 
Sesmaria) 

2 Ilhas arenitos deltaico-turbiditicos Cretáceo Inferior - Formação Pojuca 
3 Candeias arenitos turbidíticos Neocomiano - Formação Candeias  

4 Brotas-Santo Amaro arenitos flúvio-eólicos Permiano-Cretáceo Inferior - Formação Sergi 

5 Embasamento Fraturado metassedimentos fraturados Neoproterozoico - Grupo Estância 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Gás em Formação Fechada arenitos – Formação Candeias 

Gás de Folhelho folhelhos lacustres – Formação Candeias 

 

 

Figura 2.375: Carta Estratigráfica da Bacia do Recôncavo com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e 
não convencionais (GF - gás de folhelho, GFF - gás em formação fechada). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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Figura 2.376: Seção geológica da Bacia do Recôncavo com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e não 

convencionais (GF - gás de folhelho, GFF - gás em formação fechada). 
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.377, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além dos diversos campos em 

produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 180 apresenta, resumidamente, 
informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção acumulada. 
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Figura 2.377: Atividades de E&P na Bacia do Recôncavo. 

 
 

Tabela 2. 180: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Recôncavo 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 1.227 

1º Poço Pioneiro (ano) 1L0003 BA (1939) 

Último Poço Pioneiro (ano) 4BRSA1228DBA  (2011) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.032 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 26 

Campos  
Petróleo 67 

Gás Não-Associado 19 

Petróleo e Gás 2 

Descobertas 
Em Avaliação 2 

1ª Descoberta Comercial (ano) Lobato (1939) 

Última Descoberta Comercial (ano) Pariri (2012) 

Produção  

Ano de Início 1942 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 1.591,79 

Gás Associado (MM m³) 50.877,18 

Gás Não-Associado (MM m³) 19.605,46 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia do Recôncavo, a primeira bacia produtora do Brasil, possui duas refinarias instaladas: a Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM), com capacidade de processar 51.350 m3/dia de petróleo, e a DAX Oil, com apenas 275 m3/dia. No Pólo Industrial de Camaçari, 
encontra-se instalada uma Central Petroquímica da BRASKEN, que produz uma gama diversificada de produtos, que abastecem muitas 
outras empresas também instaladas no mesmo Pólo (Figura 2.378). Diversos terminais instalados na região dão suporte ao funcionamento da 
RLAM e do Pólo Industrial de Camaçari. 

A Bacia do Recôncavo possui uma extensa rede de oleodutos e gasodutos, interligando os campos de produção da região aos 
terminais de estocagem de petróleo e às UPGNs onde o gás natural é processado. A Figura 2.379 mostra a rede de dutos existente, assim 
como as UPGNs instaladas (Candeias: 2,9 MM m3/dia; São Francisco: 6 MM m3/dia; Catu: 1,9 MM m3/dia; e 3 Bahia: 2,5 MM m3/dia). 
Também na Figura 2.379 é mostrado o terminal de regaseificação de GNL localizado na Baía de Todos os Santos, TRBahia, com capacidade 
de regaseificar 14 MM m3/dia de gás natural e volume aproximado de armazenamento de 136 mil m3 de GNL, que entrou em operação em 
janeiro de 2014. 

Na Bacia do Recôncavo é onde ocorre a conexão do GASENE com o GASEB, interligando assim as malhas de  gasodutos do 
Sudeste com as do Nordeste, o que trouxe uma maior confiabilidade ao sistema de fornecimento de  Gás Natural no país.  

 

 
 

 
Figura 2.378: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Recôncavo: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.379: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Recôncavo: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo, foi inserido o play Embasamento Fraturado, devido a potencialidade dos metassedimentos neoproterozoicos 

fraturados do Grupo Estância como reservatório.  
A Figura 2.380 apresenta o mapa da bacia efetiva do Recôncavo, segundo a abordagem de representação probabilística, com 

indicação das chances de descobertas de hidrocarboneto. Toda a área efetiva tem elevadas chances de descobertas. Percebe-se que a região 
centro-leste apresenta maior chance de descoberta em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 181 apresenta a correspondência dos plays 
com os superplays. 

 
 
 



  

346 
 

 
Figura 2.380: Mapa da bacia efetiva do Recôncavo com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 181: Plays da Bacia do Recôncavo 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Salvador Estabelecido Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Ilhas Estabelecido Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Candeias Estabelecido Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Brotas-Santo Amaro Estabelecido Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Embasamento Fraturado Imaturo Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 

2.1.23.1 Play Salvador 
A Figura 2.381 apresenta o mapa do play efetivo Salvador, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se concentra 

na borda leste da bacia e apresenta elevadas chances de descobertas. Em comparação à versão do ciclo anterior, o play efetivo sofreu uma 
pequena extensão na parte central devido à potencialidade do reservatório nessa região antes desconhecida53. Os atributos referentes a esse 
play estão sumarizados na Tabela 2. 182. 

A Figura 2.382 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Salvador. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

                                                      
53 A potencialidade da área foi comprovada pela ocorrência de zona produtora com reserva no Boletim Anual de Resevas 2013. 
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Figura 2.381: Play efetivo Salvador da Bacia do Recôncavo. 

 
 

Tabela 2. 182: Atributos do play Salvador - Bacia do Recôncavo 

Play Salvador 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração falhas normais, pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formaçãos Salvador (Membro Sesmaria) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 2.700 

Litologia / Contexto Deposicional conglomerado e arenito / fandelta e fluvial, lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro e Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.382: Tipo de fluido do play efetivo Salvador da Bacia do Recôncavo. 

 
 

2.1.23.2 Play Ilhas 
A Figura 2.383 apresenta o mapa do play efetivo Ilhas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play abrange a parte 

centro-leste da bacia, com altas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 183.  

 
Figura 2.383: Play efetivo Ilhas da Bacia do Recôncavo. 
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Tabela 2. 183: Atributos do play Ilhas - Bacia do Recôncavo 

Play Ilhas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração falhas lístricas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Pojuca, Taquipe, e São Sebastião 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Gálico) 

Profundidade Média (m) 2.100 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico (Andar Dom João)-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural e mista 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.384 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilhas. Após a análise estatística de consistência, espera-se a 
ocorrência de petróleo em toda a extensão do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, mantem-se a expectativa de 
petróleo leve.  

 

 
Figura 2.384: Tipo de fluido do play efetivo Ilhas da Bacia do Recôncavo. 
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2.1.23.3 Play Candeias 
A Figura 2.385 apresenta o mapa do play efetivo Candeias, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Assim como o play 

Ilhas, este apresenta elevada chance de descoberta em toda a sua extensão. Em comparação à versão do ciclo anterior, o play efetivo sofreu 
uma pequena extensão na parte central devido à potencialidade do reservatório nessa região antes desconhecida54. Os atributos referentes a 
esse play estão sumarizados na Tabela 2. 184. 

A Figura 2.386 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Candeias. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.385: Play efetivo Candeias da Bacia do Recôncavo. 

 
Tabela 2. 184: Atributos do play Candeias - Bacia do Recôncavo 

Play Candeias 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração falhas lístricas, pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Candeias, Maracangalha e Marfim 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Profundidade Média (m) 1.700 

Litologia / Contexto Deposicional arenito, folhelho fraturado / fluvial, aluvial e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico (Andar Dom João)-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho  

                                                      
54 A potencialidade da área foi comprovada pela ocorrência de zona produtora com reserva no Boletim Anual de Reservas  2013. 
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Figura 2.386: Tipo de fluido do play efetivo Candeias da Bacia do Recôncavo. 

 
2.1.23.4 Play Brotas-Santo Amaro 

A Figura 2.387 apresenta o mapa do play efetivo Brotas-Santo Amaro, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play 
ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar, com elevadas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão 
sumarizados na Tabela 2. 185. 

 
Figura 2.387: Play efetivo Brotas-Santo Amaro da Bacia do Recôncavo. 
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Tabela 2. 185: Atributos do play Brotas-Santo Amaro - Bacia do Recôncavo 

Play Brotas-Santo Amaro 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração direta e/ou falhas lístricas, pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Sergi e Água Grande, Formação Aliança (Membro Boipeba) e Formação Afligidos (Membro 
Pedrão) 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano-Cretáceo Inferior 

Profundidade Média (m) 2.200 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Brotas, Formações Capianga e Cazumba e Grupos Santo Amaro e Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.388 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas-Santo Amaro. No ciclo anterior, a maior expectativa era 
de petróleo ao longo da borda leste e petróleo e gás natural no restante do play. Após a análise estatística de consistência, espera-se a 
ocorrência de petróleo em toda a extensão do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, mantem-se a expectativa de 
petróleo leve.  

 

 
Figura 2.388: Tipo de fluido do play efetivo Brotas-Santo Amaro da Bacia do Recôncavo. 
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2.1.23.5 Play Embasamento Fraturado 
A Figura 2.389 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este 

play ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar, com elevadas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão 
sumarizados na Tabela 2. 186. 

A Figura 2.390 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. Após a análise estatística de 
consistência, espera-se a ocorrência de petróleo em toda a extensão do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, a 
expectativa de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.389: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia do Recôncavo. 

 
Tabela 2. 186: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia do Recôncavo 

Play Embasamento Fraturado 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração direta, pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Estância 

Unidade Cronoestratigráfica Neoproterozoico 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional metassedimento 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Brotas e Santo Amaro 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.390: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia do Recôncavo. 

 
 Recursos Não Convencionais na Bacia 

Na Bacia do Recôncavo são estimados três tipos de recursos não convencionais: óleo em formação fechada, gás em formação 
fechada e gás de folhelho. Estima-se a ocorrência de óleo em formação fechada (Figura 2. 391) e gás em formação fechada (Figura 2.392) 
nos arenitos neocomianos da Formação Candeias (Tabela 2. 187). 

 
Figura 2. 391: Play de óleo em formação fechada na Bacia do Recôncavo. 
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Figura 2.392: Play de gás em formação fechada na Bacia do Recôncavo. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2. 187: Play de gás em formação fechada na Bacia do Recôncavo 

Bacia Recôncavo 

Situação Geográfica terra 

Geradora 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

COT (%) 1-2 (pico 10) 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Litologia arenito 

Profundidade Média (m) 3.000 

Espessura Máxima (m) 100 

Área (km²) 9.503 

Porosidade (%) 9-11 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 
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A ocorrência de gás de folhelho se dá em folhelhos fraturados de origem lacustre da Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá) 
em diferentes regiões da bacia (Figura 2.393 e Tabela 2. 188). Segundo Dal-Cere Jr. (2012), a ocorrência de folhelhos naturalmente 
fraturados está associada à compressão (transpression) produzidos pelos folhelhos do Membro Gomo (Neocomiano), na porção mais distal 
de blocos deslizados (hanging blocks) de falhas lístricas que colidem contra obstáculos. A porosidade e permeabilidade desses reservatórios, 
apesar de pequena, são melhoradas pela ocorrência de fraturas naturais, sendo registrada produção de quase um milhão de barris de petróleo 
em reservatório fraturado, em apenas um poço, num período de 28 anos (SARZENSKI; SOUZA CRUZ, 1986 apud DAL-CERE Jr., 2012).  

Quanto a qualidade dos folhelhos, estes possuem COT que variam entre 1 e 10%, encontrando-se a profundidades entre 3500 e 5500 
m, e espessuras entre 1500 e 1850 (BONGIOLO; KALKREUTH, 2008; MATOS, 2013; PESSOA, 2013; MIRANDA, 2013). Segundo 
Coutinho (2008) os maiores teores de COT ocorrem na borda flexural da bacia, sendo que esses teores variam acompanhando a geometria do 
rifte. A diminuição dos teores na região do atual baixo de Camaçari é devido ao suprimento terrígeno e maturação, sendo que as porções 
mais enriquecidas em COT (3760 m e 3520) indicam condições de anoxia do paleolago.  

 
 

 
Figura 2.393: Play de gás de folhelho na Bacia do Recôncavo. 

 
Tabela 2. 188: Play de gás de folhelho na Bacia do Recôncavo 

Bacia Recôncavo 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Litologia folhelho 

COT (%) 1-2 (pico 10) 

Profundidade Média (m) 3.000 

Espessura Máxima (m) 400 

Área (km²) 9.503 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 
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2.1.24 Bacia do Rio do Peixe 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.394 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Rio do Peixe, e na 
Tabela 2. 189 suas principais características geológicas. O principal reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.395) e na seção geológica (Figura 2.396). 

 
 
 

 
Figura 2.394: Bacia Efetiva do Rio do Peixe. 

 
 
 

Tabela 2. 189: Informações Geológicas da Bacia do Rio do Peixe 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 1.506,84 

Área da Bacia Efetiva (km²) 573,32 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Sousa -Antenor Navarro (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Rio do Peixe arenitos fluviais Neocomiano - Formação Antenor Navarro 
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Figura 2.395: Carta estratigráfica da Bacia do Rio do Peixe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.396: Seção geológica da Bacia do Rio do Peixe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.397, apresenta-se a localização da escassa atividade de E&P realizada na bacia: cobertura dos levantamentos sísmicos, 

poços pioneiros e blocos exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 190 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 

 
Figura 2.397: Atividades de E&P na Bacia do Rio do Peixe. 

 
Tabela 2. 190: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Rio do Peixe 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 5 

1º Poço Pioneiro (ano) 1BRSA901PB (2011) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA919PB (2011) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 1.699 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 

Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para 

exploração na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção sul da bacia ocorrem linhas de transmissão de energia elétrica (Figura 2.398). 
 

 
Figura 2.398: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Rio do Peixe: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 

A Figura 2.399 apresenta o mapa da bacia efetiva do Rio do Peixe, segundo a abordagem de representação probabilística, com 
indicação de chance de descoberta de hidrocarboneto. Toda a área efetiva apresenta baixa chance de descoberta. A Tabela 2. 191 apresenta a 
correspondência do play com os superplays. 
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Figura 2.399: Mapa da bacia efetiva do Rio do Peixe com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.24.1 Play Rio do Peixe 
A Figura 2.400 apresenta o mapa do play efetivo Rio do Peixe, com indicação de baixa chance de descoberta de hidrocarboneto. A 

região próxima ao semi-gráben Brejo das Freiras a noroeste da bacia representa a maior expectativa exploratória da bacia. Os atributos 
referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 192. 

A Figura 2.401 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Rio do Peixe. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 
 
 

Tabela 2. 191: Play da Bacia do Rio do Peixe 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Rio do Peixe Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 
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Figura 2.400: Play efetivo Rio do Peixe da Bacia do Rio do Peixe. 

 
 
 

Tabela 2. 192: Atributos do play Rio do Peixe - Bacia do Rio do Peixe 

Play Rio do Peixe 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Sousa 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano 

Migração falhas normais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Antenor Navarro; Formações Sousa e Rio Piranhas 

Unidade Cronoestratigráfica Neocomiano 

Profundidade Média (m) 800 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Antenor Navarro, Sousa e Rio Piranhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.401: Tipo de fluido do play efetivo Rio do Peixe da Bacia do Rio do Peixe. 
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2.1.25 Bacia de Santos  
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.402 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Santos, e na Tabela 2. 
193 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.403) e na seção geológica (Figura 2.404). 

 

 

 
Figura 2.402: Bacia Efetiva de Santos 

 
 

Tabela 2. 193: Informações Geológicas da Bacia de Santos 

Situação Geográfica mar 
Área Sedimentar (km²) 308.057 

Área da Bacia Efetiva (km²) 238.751 
Maturidade Exploratória Elevado Potencial 

Sistema Petrolífero Principal Guaratiba-Guaratiba (!) 
Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 

1 Marambaia arenitos turbidíticos Neógeno - Formação Marambaia 
2 Santos-Juréia arenitos turbidíticos Campaniano-Maastrichtiano - Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela) 
3 Ilhabela arenitos turbidíticos Coniaciano-EoSantoniano - Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela) 
4 Camburi carbonatos Albo-Cenomaniano - Formação Guarujá 
5 Barra Velha-Itapema carbonatos Barremiano-Aptiano - Formações Barra Velha e Itapema 
6 Piçarras arenitos aluviais Barremiano - Formação Piçarras 
7 Embasamento Fraturado basaltos fraturados Neocomiano - Formação Camboriú 
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Figura 2.403: Carta Estratigráfica da Bacia de Santos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 

 
Figura 2.404: Seção geológica da Bacia de Santos com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.405 apresenta-se a localização da robusta cobertura dos levantamentos sísmicos, dos poços pioneiros, além dos campos 

em produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão.  
A Tabela 2. 194 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos 

volumes da produção acumulada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.405: Atividades de E&P na Bacia de Santos.  
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Tabela 2. 194: Resumo de Atividades de E&P - Bacia Santos 

Situação Geográfica mar 

  Poços 
Pioneiros 

Perfurados 397 

1º Poço Pioneiro (ano) 1PRS0001PR (1971) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1KPGL3SPS (2013) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 7.628 

Maior Lâmina D’água (m) 2.295 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 24 

Campos  
Petróleo 21 

Gás Não-Associado 6 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 9 

1ª Descoberta Comercial (ano) Merluza (1979) 

Última Descoberta Comercial (ano) Atapu (2013)55 

Produção  

Ano de Início 1991 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 209,02 

Gás Associado (MM m³) 6057,32 

Gás Não-Associado (MM m³) 13.834,37 

 
 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Tida como a mais promissora bacia produtora de petróleo do Brasil, a Bacia de Santos tem se destacado também nas atividades 

relacionadas à infraestrutura de abastecimento. Considerando uma distância de até 80 km  dos limites da bacia, a Figura 2.406 mostra que 
existem 5 refinarias instaladas nas suas proximidades (REDUC, RPDM, RECAP, REVAP e RPBC), com uma capacidade total de refino 
diário de 116.200 m3 de  petróleo, o que representa aproximadamente 34% da capacidade nacional atual. Irá se somar a isso a capacidade de 
refino prevista para o COMPERJ - ainda em construção - de 26.200 m3/dia ao final da primeira fase, com conclusão estimadapara 2022. A 
segunda fase, com igual capacidade, teve seu cronograma alterado e não há uma data definida para sua conclusão, até o fechamento desta 
edição. 

Uma grande quantidade de terminais (≈ 20), tanto terrestres como aquaviários, além de um terminal de regaseificação de GNL, 
instalados nas proximidades da bacia dão suporte às atividades de refino e à distribuição de derivados. A rede de oleodutos e gasodutos já 
instalados é significativa; na Figura 2.407, se destacam os gasodutos já instalados (Mexilhão-Caraguatatuba, Uruguá-Mexilhão e Lula-
Mexilhão – Rota 1) e os já em construção (Rotas  2 e 3)56 destinados ao escoamento do gás natural produzido na área do Pré-sal. O gasoduto 
Rota 2 (16 MM m3/dia) está previsto para entrar em operação no primeiro semestre de 2016. Já o gasoduto Rota 3 (18 MM m3/dia) teve sua 
entrada em operação adiada para o segundo semestre de de 2017. 

 

                                                      
55 As descobertas comerciais mais recentes da Bacia de Santos são os campos Norte de Sururu, Sul de Berbigão, Sul de Sururu, Norte de Berbigão e Atapu (antigo Entorno 
de Iara) e Sururu, Berbigão e Oeste de Atapu  (antigo BM-S-11) que tiveram sua comercialidade declarada em dezembro de 2014, após a data de referência (30 de junho de 
2014) do estudo, porém foram consideradas para elaboração dos mapas do Zoneamento. 
56 Os gasodutos Rota 2 e 3 tiveram sua construção iniciada após a data de referência (30 de junho de 2014) para elaboração dos mapas do Zoneamento. Na elaboração do 
IPA Infraestrutura esses gasodutos foram considerados como planejados. 



  

368 
 

 
 

 
Figura 2.406: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Santos: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 

 
Figura 2.407: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Santos: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
O play Guarujá do ciclo anterior do estudo ZNMT foi renomeado para play Camburi na presente versão, devido à inclusão de 

reservatórios secundários na sua composição. De acordo com o Boletim Anual de Reservas 2013, há indicação de reserva nos arenitos 
costeiros da Formação Florianópolis. Segundo UNESP (2003) estes arenitos ocorrem interdigitados com a plataforma carbonato-siliciclástica 
da Formação Itanhaém. Essas duas sequências junto com a Formação Guarujá compõem o Grupo Camburi, como observado na Figura 2.403. 
As Formações Florianópolis e Itanhaém correspondem aos Membros Outeiro e Goitacás da Bacia de Campos (UNESP, 2003), ambos 
reservatórios do play estabelecido Quissamã deste estudo. 

A principal geradora da Bacia de Santos são os folhelhos lacustres da fase rifte componentes do Grupo Guaratiba. Contudo, estudos 
recentes corroboram a presença de geradores marinhos (SCHIEFELBEIN; DICKSON, 2014). Espera-se, com isso, que os folhelhos marinhos 
da Formação Itajaí-Açu sejam potencial geradores, importantes principalmente para os subplays distais sobrejacentes à região de muralha de 
sal, com a migração vinda do Cretáceo Inferior comprometida pelo potente selo e ausência de janelas. 

Para essa versão do estudo também foi feita a segmentação do play Guaratiba em três plays, já que foi possível individualizar os 
diferentes tipos de reservatórios que compunham o play Guaratiba no ciclo anterior: carbonatos microbiais da Formação Barra Velha 
(contexto sag) e coquinas da Formação Itapema (contexto rifte), arenitos e conglomerados de leque aluvial da Formação Piçarras e basaltos 
fraturados da Formação Camboriú, que constituem o embasamento da bacia.  

A Figura 2.408 apresenta o mapa da bacia efetiva de Santos, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação das 
chances de descobertas de hidrocarbonetos. Toda a área efetiva da bacia apresenta elevadas chances de descobertas. A Tabela 2. 195 apresenta 
a correspondência dos plays com os superplays. 

 
 
 

 
Figura 2.408: Mapa da bacia efetiva de Santos com indicação das chances de descobertas. 
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Tabela 2. 195: Plays da Bacia de Santos. 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Marambaia Estabelecido Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Santos Juréia Estabelecido Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Ilhabela Estabelecido Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Camburi Estabelecido Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Barra Velha-Itapema Estabelecido Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Piçarras Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Embasamento Fraturado Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

 
 
 
 

2.1.25.1 Play Marambaia 
A Figura 2.409 apresenta o mapa do play efetivo Marambaia, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Na revisão da bacia, 

este play teve seu status exploratório alterado de Imaturo para Estabelecido, o que justifica o aumento da chance de descoberta. Tal alteração 
se deve à correlação mais detalhada dos reservatórios do play com as zonas produtoras apontadas no BAR 2013. As chances de descoberta 
mais elevadas do play estão na faixa central, associada ao chamado Albian Gap, onde a ausência do sal facilita a migração. Os atributos 
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 196. 

 
 
 

 
Figura 2.409: Play efetivo Marambaia da Bacia de Santos. 
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Tabela 2. 196: Atributos do play Marambaia - Bacia de Santos. 

Play Marambaia 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (Cenomaniano-Maastrichtiano)  

Migração falhas lístricas e janelas do sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Marambaia 

Unidade Cronoestratigráfica Neógeno 

Profundidade Média (m) 2.600 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Marambaia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Neógeno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 
 

A Figura 2.410 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Marambaia. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa é 
de petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo pesado. Nas demais regiões, a expectativa de gás é maior e, caso 
ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.410: Tipo de fluido do play efetivo Marambaia da Bacia de Santos. 
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2.1.25.2 Play Santos-Juréia 
A Figura 2.411 apresenta o mapa do play efetivo Santos-Juréia, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Na revisão da 

bacia, também foi considerada trapa estratigráfica relativa aos folhelhos de unidades sobrejacentes, na parte distal da bacia, o que justifica a 
extensão do play para offshore57. As chances de descoberta mais elevadas se restringem à área proximal. Os atributos referentes a esse play 
estão sumarizados na Tabela 2. 197. 

A Figura 2.412 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Santos-Jureia. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa 
é de petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano a leve. Nas demais regiões, a expectativa de gás é maior e, 
caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 
Figura 2.411: Play efetivo Santos-Juréia da Bacia de Santos. 

 

Tabela 2. 197: Atributos do play Santos-Juréia - Bacia de Santos 

Play Santos-Juréia 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (Cenomaniano-Maastrichtiano) 

Migração falhas lístricas e janelas do sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior (Campaniano-Maastrichtiano) 

Profundidade Média (m) 4.400 

Litologia / Contexto Deposicional arenito/ turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Itajaí-Açu e Marambaia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior (Turoniano)-Neógeno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho  

                                                      
57 A extensão do play se dá pela extensão dos três fatores: carga, reservatório e trapa. Assim, além do justificado para a trapa nesse item, a carga e o reservatório foram 
estendidos conforme descrito no item 3.1. 
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Figura 2.412: Tipo de fluido do play efetivo Santos-Juréia da Bacia de Santos. 

2.1.25.3 Play Ilhabela 
A Figura 2.413 apresenta o mapa do play efetivo Ilhabela com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 198. Assim como no play Santos-Juréia, no Ilhabela também foi considerada trapa estratigráfica 
relativa aos folhelhos de unidades sobrejacentes, na parte distal da bacia, o que justifica a extensão do play para offshore. As chances de 
descoberta mais elevadas se restringem à área proximal. 

 
Figura 2.413: Play efetivo Ilhabela da Bacia de Santos. 
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Tabela 2. 198: Atributos do play Ilhabela - Bacia de Santos 

Play Ilhabela 

Situação Geográfica mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior 
(Cenomaniano-Maastrichtiano) 

Migração falhas lístricas e janelas do sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Itajaí-Açu (Membro Ilhabela) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior (Coniaciano-EoSantoniano) 

Profundidade Média (m) 4650 

Litologia / Contexto Deposicional arenito/ turbidito marinho profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Itajaí-Açu e Marambaia 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior (Turoniano)-Paleógeno 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho 

 
A Figura 2.414 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Ilhabela. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa é de 

petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano a leve. Nas demais regiões a expectativa de gás é maior e, caso 
ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.414: Tipo de fluido do play efetivo Ilhabela da Bacia de Santos. 
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2.1.25.4 Play Camburi 
A Figura 2.415 apresenta o mapa do play efetivo Camburi, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play abrange 

grande parte da bacia e apresenta maiores chances de descobertas na área proximal e ao sul do play. Os atributos referentes a esse play estão 
sumarizados na Tabela 2. 199.  

A Figura 2.416 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Camburi. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa é de 
petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Nas demais regiões, a expectativa de gás é maior e, caso 
ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.415: Play efetivo Camburi da Bacia de Santos. 

 
Tabela 2. 199: Atributos do play Camburi - Bacia de Santos 

Play Camburi 

Situação Geográfica mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras; Formação Itajaí-Açu 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano); Cretáceo Superior (Cenomaniano-
Maastrichtiano) 

Migração falhas lístricas, discordâncias e janelas de sal 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Guarujá; Formações Florianópolis e Itanhaém 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano-Cenomaniano) 

Profundidade Média (m) 5.100 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito / marinho plataformal; arenito / fluvial costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Guarujá e Itanhaém 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Albiano) 

Tipo de Trapa mista 

Litologia Selante folhelho e marga 
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Figura 2.416: Tipo de fluido do play efetivo Camburi da Bacia de Santos. 

2.1.25.5 Play Barra Velha-Itapema 
A Figura 2.417 apresenta o mapa do play efetivo Barra Velha-Itapema, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play 

representa a porção dos carbonatos microbiais e coquinas do antigo play Guaratiba e ocupa grande parte da bacia, com chances de descobertas 
de intermediárias a altas. A área leste do play apresenta as maiores chances. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 
200. 

 
Figura 2.417: Play efetivo Barra Velha-Itapema da Bacia de Santos. 
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Tabela 2. 200: Atributos do play Barra Velha-Itapema - Bacia de Santos 

Play Barra Velha-Itapema 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Barra Velha e Itapema 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 7.100 

Litologia / Contexto Deposicional carbonato microbial / lagunar;  coquina / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Guaratiba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante evaporito e folhelho 

 
 
 
A Figura 2.418 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Barra Velha-Itapema. Na região de muralhas de sal, a maior 

expectativa é de petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Nas demais regiões, a expectativa de gás é 
maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.418: Tipo de fluido do play efetivo Barra Velha-Itapema da Bacia de Santos. 
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2.1.25.6 Play Piçarras 
A Figura 2.419 apresenta o mapa do play efetivo Piçarras, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play representa a 

porção dos arenitos e conglomerados de leque aluviais do antigo play Guaratiba e ocupa grande parte da bacia, com chances de descobertas 
baixas. A área leste do play apresenta as maiores chances. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 201. 

A Figura 2.420 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Piçarras. Na região de muralhas de sal, a maior expectativa é de 
petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Nas demais regiões, a expectativa de gás é maior e, caso 
ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.419: Play efetivo Piçarras da Bacia de Santos. 

 
 
 

Tabela 2. 201: Atributos do play Piçarras - Bacia de Santos 

Play Piçarras 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Piçarras 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano) 

Profundidade Média (m) 7.100 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / leque aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Guaratiba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante evaporito e folhelho 
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Figura 2.420: Tipo de fluido do play efetivo Piçarras da Bacia de Santos. 

 
2.1.25.7 Play Embasamento Fraturado 

A Figura 2.421 apresenta o mapa do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este 
play representa a porção dos basaltos fraturados do antigo play Guaratiba e ocupa grande parte da bacia, com chances de descobertas baixas. 
A área leste do play apresenta as maiores chances. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 202. 

 
Figura 2.421: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Santos. 
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Tabela 2. 202: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacia de Santos 

Play Embasamento Fraturado 

Situação Geográfica mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Itapema e Piçarras 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Migração falhas normais e carrier beds 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Camboriú 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Profundidade Média (m) 7.100 

Litologia / Contexto Deposicional basalto 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Guaratiba 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Barremiano-Aptiano) 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante evaporito e folhelho 

 
 
 
 
 
A Figura 2.422 apresenta o mapa de expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. Na região de muralhas de sal, a maior 

expectativa é de petróleo e, caso ocorra descoberta, espera-se a ocorrência de petróleo mediano. Nas demais regiões, a expectativa de gás é 
maior e, caso ocorra descoberta de petróleo, a maior propensão é de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.422: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Santos. 
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2.1.26 Bacia de São Luis  
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.423 o mapa de localização das bacias sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de São Luis, e na Tabela 
2. 203 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão 
indicados na carta estratigráfica (Figura 2.424) e na seção geológica (Figura 2.425). 

 
 

 
Figura 2.423: Bacia Efetiva de São Luis. 

 
 

Tabela 2. 203: Informações Geológicas da Bacia de São Luis 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 22.400 

Área da Bacia Efetiva (km²) 19.427 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Codó-Grajaú (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Itapecuru arenitos fluviais e costeiros Albiano - Formação Itapecuru 

2 Grajaú arenitos costeiros a marinho raso Aptiano - Formação Grajaú 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Óleo de Folhelho folhelhos pirobetuminosos Cretáceo Inferior – Formação Codó 
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Figura 2.424: Carta Estratigráfica da Bacia de São Luis com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) 
e não convencionais (OF - óleo de folhelho). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 
Figura 2.425: Seção geológica da Bacia de São Luis com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), dos plays exploratórios convencionais (P) e 

não convencionais (OF - óleo de folhelho). 
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.426, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros. Não há blocos 

exploratórios sob concessão na bacia. Embora não ilustrado na figura, cabe citar que em 2007, a ANP fez investimentos para levantamentos 
de dados aerogeofísicos e geoquímicos e em 2013 foi perfurado um poço estratigráfico na região. A Tabela 2. 204  apresenta, resumidamente, 
informações sobre os poços pioneiros. 

 
Figura 2.426: Atividades de E&P na Bacia de São Luis. 

Tabela 2. 204: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de São Luis 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 18 

1º Poço Pioneiro (ano) 1MO0001MA (1957) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1IV0001MA (1988) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 3.745 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia de São Luis não conta atualmente com qualquer infraestrutura de abastecimento instalada ou projetada. Entretanto, poderá 

se beneficiar de projetos de infraestrutura possíveis de serem instalados em suas proximidades, destacadamente a Refinaria Premium I 
(Figura 2.427) e os gasodutos em estudo Meio-Norte e Santo Antônio dos Lopes-Barcarena (Norte) (Figura 2.428). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.427: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de São Luis: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.428: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de São Luis: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.429 apresenta o mapa da bacia efetiva de São Luis, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 

das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A bacia de São Luis apresenta maior probabilidade na área leste. A Tabela 2. 205 apresenta a 
correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.429: Mapa da bacia efetiva de São Luis com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 205: Plays da Bacia de São Luis  

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Itapecuru Fronteira Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Grajaú Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.26.1 Play Itapecuru 
A Figura 2.430 apresenta o mapa do play efetivo Itapecuru, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play apresenta baixa 

chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 206. 
A Figura 2.431 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Itapecuru. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.430: Play efetivo Itapecuru da Bacia de São Luis. 

 
 
 

Tabela 2. 206: Atributos do play Itapecuru - Bacia de São Luis 

Play Itapecuru 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Migração falhas associadas aos blocos basculados 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Itapecuru 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Albiano) 

Profundidade Média (m) 1.100 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluviais e costeiros sin-rifte 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Itapecuru 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.431: Tipo de fluido do play efetivo Itapecuru da Bacia de São Luis. 

 
 

2.1.26.2 Play Grajaú 
A Figura 2.432 apresenta o mapa do play efetivo Grajaú, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Os atributos referentes a 

este play estão sumarizados na Tabela 2. 207. 

 
Figura 2.432: Play efetivo Grajaú da Bacia de São Luis. 
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Tabela 2. 207: Atributos do play Grajaú - Bacia de São Luis 

Play Grajaú 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Migração falhas associadas aos blocos basculados 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Grajaú 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Profundidade Média (m) 1.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / costeiro e marinho raso 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano) 

Tipo de Trapa mista e estrutural 

Litologia Selante folhelho e calcilutito 

 
 
 
 
A Figura 2.433 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Grajaú. A maior expectativa é de petróleo, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.433: Tipo de fluido do play efetivo Grajaú da Bacia de São Luis. 
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 Recursos Não Convencionais na Bacia 

Estima-se a ocorrência de óleo de folhelho na Bacia de São Luís. A ocorrência  se dá nos folhelhos pirobetuminosos da Formação 
Codó, na porção sul da bacia (Figura 2.434 e Tabela 2. 208). 

 
 
 

 

 
Figura 2.434: Play de óleo de folhelho na Bacia de São Luis. 

 
 
 

Tabela 2. 208: Play de óleo de folhelho na Bacia de São Luis 

Bacia São Luis 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Codó 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Litologia  folhelho pirobetuminoso 

COT (%) 0,5-12 

Profundidade Média (m) 100 

Espessura Máxima (m) 100 

Área (km²) 9.000 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 
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2.1.27 Bacia do São Francisco 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.435 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de São Francisco, e na 
Tabela 2. 209 suas principais características geológicas. Nota-se que plays efetivos foram identificados em boa parte da bacia sedimentar. Os 
principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.436) e na 
seção geológica (Figura 2.437). 

 

 
Figura 2.435: Bacia Efetiva do São Francisco. 

 
Tabela 2. 209: Informações Geológicas da Bacia do São Francisco 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 375.352 

Área da Bacia Efetiva (km²) 251.617 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Macaúbas/Paranoá-Bambuí (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Bambuí Norte carbonatos plataformais Criogeniano-Ediacariano - Grupo Bambuí 

2 Bambuí Sul carbonatos plataformais Criogeniano-Ediacariano - Grupo Bambuí 

3 Macaúbas-Paranoá/Canastra 
Norte 

arenitos costeiros e carbonatos marinhos Estateriano-Criogeniano - Grupos Macaúbas-Paranoá e 
Canastra 

4 Macaúbas-Paranoá/Canastra 
Sul 

arenitos costeiros e carbonatos marinhos Estateriano-Criogeniano - Grupos Macaúbas-Paranoá e 
Canastra 

Recursos Não Convencionais Depósito 

Gás em Formação Fechada arenitos e carbonatos Neoproterozoico - Grupos Canastra, Bambuí e Macaúbas-
Paranoá 
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Figura 2.436: Carta Estratigráfica da Bacia do São Francisco com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais 
(P) e não convencionais (GFF - gás em formação fechada). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 

 

 
Figura 2.437: Seção geológica da Bacia do São Francisco com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e 

não convencionais (GFF - gás em formação fechada). 
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na  Figura 2.438, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além das dezenas de blocos 

exploratórios sob concessão. Embora não ilustrados na figura, cabe citar que, em 2007, a ANP fez investimentos para levantamento de dados 
aerogeofísicos e, em 2008, para aquisição de 1.450 km de sísmica 2D  na porção norte da  bacia. A Tabela 2. 210  apresenta, resumidamente, 
informações sobre os poços pioneiros. 

 
Figura 2.438: Atividades de E&P na Bacia do São Francisco. 

Tabela 2. 210: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do São Francisco 

Situação Geográfica terra 

  Poços 
Pioneiros 

Perfurados 41 

1º Poço Pioneiro (ano) 1MA0001MG (1988) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1SHEL28MG  (2013) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 4.286 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
A Bacia do São Francisco é uma bacia ainda muito carente quanto à infraestrutura de abastecimento. A refinaria mais próxima da 

bacia é a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), localizada em Betim/MG, com capacidade diária de refino de 24 mil m3. A Figura 2.439 mostra 
que mesmo em relação aos terminais de distribuição, a Bacia do São Francisco é muito deficiente, possuindo apenas o terminal terrestre de 
Brasília (49.500 m3 de derivados) nos seus arredores. Em relação ao sistema dutoviário, a Figura 2.440 demonstra que nesse aspecto essa 
bacia também é muito carente. Destaca-se o estudo de um gasoduto ligando o município de João Pinheiro à REGAP. 

O potencial de produção de gás natural a partir de Recursos Não Convencionais, que estão sendo avaliados na Bacia do São 
Francisco, pode vir a ser o catalizador para reverter essa ausência de projetos na área de infraestrutura na região. A presença de linhas de 
transmissão tanto ao norte como ao sul da bacia favorece essa possibilidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.439: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do São Francisco: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.440: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do São Francisco: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Para essa versão do estudo, os dois plays considerados na versão anterior, Bambuí e Macaúbas-Paranoá, foram segmentados em norte 

e sul. Tal segmentação se deu por diferenças no status exploratório dessas duas regiões. As duas descobertas (PAD SF-T-132 e SF-T-133) 
encontram-se na parte sul da bacia, indicando maior potencialidade nessa área. Além dessa segmentação, o antigo play Macaúbas-Paranoá foi 
denominado nessa versão de play Macaúbas-Paranoá/Canastra, devido à inclusão do Grupo Canastra como potencial reservatório.  

A Figura 2.441 apresenta o mapa da bacia efetiva do São Francisco, segundo a abordagem de representação probabilística, com 
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A região centro-sul apresenta maior chance de descoberta, em relação ao restante da 
bacia. A Tabela 2. 211 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.441: Mapa da bacia efetiva do São Francisco com indicação das chances de descoberta. 

 
 
 

Tabela 2. 211: Plays da Bacia do São Francisco 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Bambuí Norte Fronteira Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 

Bambuí Sul Imaturo Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 

Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte Fronteira Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 

Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul Imaturo Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 

 
 
 
 
 

2.1.27.1 Play Bambuí Norte 
A Figura 2.442 apresenta o mapa do play efetivo Bambuí Norte, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. A região sudoeste 

deste play apresenta maiores chances de descobertas, embora baixas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 212. 
A Figura 2.443 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Bambuí Norte. A expectativa é de gás natural, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto. 
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Figura 2.442: Play efetivo Bambuí Norte da Bacia do São Francisco. 

 
 
 

Tabela 2. 212: Atributos do play Bambuí Norte - Bacia do São Francisco 

Play Bambuí Norte 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Macaúbas-Paranoá e Grupo Bambuí Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré 

Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico Superior (Toniano-Ediacarano) 
Migração falhas  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Bambuí Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré 
Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico Superior (Criogeniano-Ediacarano) 

Profundidade Média (m) 1.000 
Litologia / Contexto Deposicional carbonato e folhelho fraturado / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Bambuí Formações Serras Santa Helena e Saudade 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Proterozóico Superior (Criogeniano-Ediacarano) 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural  
Litologia Selante siltito, folhelho e marga 
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Figura 2.443: Tipo de fluido do play efetivo Bambuí Norte da Bacia do São Francisco. 

 
2.1.27.2 Play Bambuí Sul 

A Figura 2.444 apresenta o mapa do play efetivo Bambuí Sul, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Exceto a borda leste, 
todo o play apresenta maiores chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 213. 

 

 
Figura 2.444: Play efetivo Bambuí Sul da Bacia do São Francisco. 
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Tabela 2. 213: Atributos do play Bambuí Sul - Bacia do São Francisco 

Play Bambuí Sul 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Macaúbas-Paranoá e Grupo Bambuí Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré 

Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico Superior (Toniano-Ediacarano) 
Migração falhas  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Bambuí Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré 
Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico Superior (Criogeniano-Ediacarano) 

Profundidade Média (m) 1.000 
Litologia / Contexto Deposicional carbonato e folhelho fraturado / marinho plataformal 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Bambuí Formações Serras Santa Helena e Saudade 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Proterozóico Superior (Criogeniano-Ediacarano) 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural  
Litologia Selante siltito, folhelho e marga 

 
 
 
 
 

A Figura 2.445 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Bambuí Sul. A expectativa é de gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. 

 

 

 
Figura 2.445: Tipo de fluido do play efetivo Bambuí Sul da Bacia do São Francisco. 
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2.1.27.3 Play Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte 
A Figura 2.446 apresenta o mapa do play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte, com menores chances relativas de descobertas 

de hidrocarboneto em toda a sua extensão. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 214. 
A Figura 2.447 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte. A expectativa é de gás 

natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. 

 
 
 
 

 
Figura 2.446: Play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte da Bacia do São Francisco. 

 
 
 

Tabela 2. 214: Atributos do play Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte - Bacia do São Francisco 

Play Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Macaúbas-Paranoá 

Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico Superior (Toniano-Criogeniano) 
Migração falhas de cavalgamento 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupos Macaúbas-Paranoá e Canastra 
Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico (Estateriano-Criogeniano) 

Profundidade Média (m) 1.500 
Litologia / Contexto Deposicional arenito e carbonato / costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Canastra, Paranoá e Bambuí 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Proterozóico  (Estateriano e Ediacariano) 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 
Litologia Selante pelito e/ou calcilutito 

 



  

401 
 

 
Figura 2.447: Tipo de fluido do play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra Norte da Bacia do São Francisco. 

 
 

2.1.27.4 Play Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul 
A Figura 2.448 apresenta o mapa do play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul, com chances de descobertas de hidrocarboneto 

mais elevadas que os demais plays. Os atributos referentes a este play estão sumarizados na Tabela 2. 215. 

 
Figura 2.448: Play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul da Bacia do São Francisco. 



  

402 
 

 
Tabela 2. 215: Atributos do play Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul - Bacia do São Francisco 

Play Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Macaúbas-Paranoá 

Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico Superior (Toniano-Criogeniano) 
Migração falhas de cavalgamento 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupos Macaúbas-Paranoá e Canastra 
Unidade Cronoestratigráfica Proterozóico (Estateriano-Criogeniano) 

Profundidade Média (m) 1.500 
Litologia / Contexto Deposicional arenito e carbonato / costeiro 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Canastra, Paranoá e Bambuí 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Proterozóico  (Estateriano e Ediacariano) 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 
Litologia Selante pelito e/ou calcilutito 

 
 
 
 
A Figura 2.449 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul. A expectativa é de gás natural, 

caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. 

 

 
Figura 2.449: Tipo de fluido do play efetivo Macaúbas-Paranoá/Canastra Sul da Bacia do São Francisco. 
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 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Como indicado no ciclo anterior do estudo, estima-se a ocorrência de gás em formação fechada (ou tigh gas) em grande parte da  Bacia 

do São Francisco (Figura 2.450).  Descobertas desse recurso foram divulgadas por empresas operadoras na bacia: o consórcio formado pelas 
empresas Orteng-Cemig-Codemig-Imetame-Sipet Agropastoril, no bloco SF-T-132 e a empresa Cisco Oil & Gasno bloco SF-T-133(1-
CISC1-MG).58 

 
Figura 2.450: Play de gás em formação fechada na Bacia do São Francisco. 

 
Tabela 2. 216: Play de gás em formação fechada na Bacia de São Francisco 

Bacia São Francisco 
Situação Geográfica terra 

Geradora 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Macaúbas-Paranoá 

Unidade Cronoestratigráfica Neoproterozóico  
(Toniano-Criogeniano) 

COT (%) 3-4 (pico 15) 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Macaúbas-Paranoá Grupo Canastra Grupo Bambuí 

Unidade Cronoestratigráfica Toniano-Criogeniano Proterozoico Neoproterozoico 

Litologia arenito e carbonato 

Profundidade Média (m) 1.800 ? 700 

Espessura Máxima (m) - - - 

Área (km²) 275.000 - 275.000 

Porosidade (%) 4 - 9 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 

                                                      
58 A descoberta de tight gas, no bloco SF-T-132, tem volumes estimados entre 176,5 bilhões e 194,6 bilhões de m³ de gás natural, com potencial para produzir entre 7 a 8 
milhões de m³/dia de gás natural, segundo (ORTENG, 2012). O Plano de Avaliação de Descoberta do bloco SF-T-133(1-CISC1-MG) foi aprovado pela ANP em setembro de 
2014. 
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2.1.28 Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.451 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Sergipe, Alagoas e 
SEAL, e na Tabela 2. 217 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal 
gerador das bacias estão indicados nas cartas estratigráficas (Figura 2.452 e Figura 2.453) e na seção geológica (Figura 2.454). 

 
Figura 2.451: Bacias Efetivas de Sergipe, Alagoas e SEAL. 

Tabela 2. 217: Informações Geológicas das Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
Situação Geográfica terra terra mar 

Área Sedimentar (km²) 5.067 8.089  171.360  
Área da Bacia Efetiva 

(km²) 4.383 5.856  53.012 

Maturidade Exploratória Madura Madura Nova Fronteira 
Sistema Petrolífero 

Principal Barra de Itiúba-Carmópolis (!) 

 Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Calumbi arenitos turbidíticos marinhos Cretáceo Superior-Neógeno - Formação Calumbi 

2 Sergipe carbonatos de barras plataformais Albo-Cenomaniano - Formação Riachuelo 

3 Muribeca arenitos e conglomerados de leques aluviais Aptiano - Formação Muribeca (Membro Carmópolis) 

4 Coruripe arenitos continentais Neocomiano-Aptiano - Formação Barra de Itiúba 
5 Perucaba arenitos flúvio-continentais NeoJurássico-Neocomiano - Formação Serraria 

6 Embasamento 
Fraturado 

metamórficas de baixo grau e granitos fraturados  Proterozoico-Cambriano - Maciço Pernambuco-Alagoas e Grupo 
Estância 

Recursos Não Convencionais Depósito 

Óleo de Folhelho (nas bacias de Sergipe e Alagoas) folhelho pirobetuminoso Cretáceo Inferior – Formações Barra de Itiúba, Coqueiro 
Seco e Muribeca 
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Figura 2.452: Carta Estratigráfica da Bacia de Sergipe com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e não 

convencionais (OF - óleo de folhelho).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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Figura 2.453: Carta Estratigráfica da Bacia de Alagoas com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e 

não convencionais (OF - óleo de folhelho). 
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 

 
Figura 2.454: Seção geológica das Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios 

convencionais (P) e não convencionais (OF - óleo de folhelho).   
Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P nas Bacias  
Na Figura 2.455, Figura 2.456 e Figura 2.457 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, 

além dos campos em produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão. Nota-se uma maior 
concentração dos esforços exploratórios na região da Bacia de Sergipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.455: Atividades de E&P na Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.456: Atividades de E&P na Bacia de Alagoas. 

 

 
Figura 2.457: Atividades de E&P na Bacia de SEAL. 
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A Tabela 2. 218 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas comerciais, além dos 

volumes da produção acumulada. 

 
Tabela 2. 218: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Sergipe, Alagoas e SEAL 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
Situação Geográfica terra terra mar 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 506 315 307 

1º Poço Pioneiro (ano) 1IT 0002SE (1947) 1AL0003AL (1941) 1SES0001SE (1968) 

Último Poço Pioneiro (ano) 4GALP45SE (2012) 1BRSA1041DAL (2012) 4BRSA1223SES (2014) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 6.000 5.353 6.556 

Maior Lâmina D’água (m) 0 0 2.917 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 12 12 21 

Campos  
Petróleo 18 10 8 

Gás Não-Associado 0 2 1 

Petróleo e Gás 1 0 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 0 6 

1ª Descoberta Comercial (ano) Riachuelo (1961) Jequiá (1957) Guaricema (1968) 

Última Descoberta Comercial (ano) Rabo Branco (2012) Arapaçu (2011) Piranema Sul (2014) 

Produção 

Ano de Início 1963 1960 1968 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 510,49 86,35 177,75 

Gás Associado (MM m³) 3.353,88 9.443,94 21.175,20 

Gás Não-Associado (MM m³) 21,36 8.774,97 4.734,69 

 
 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Na Bacia de Sergipe-Alagoas existem dois terminais aquaviários (Figura 2.458 a Figura 2.460): o TA Maceió entrega diesel, gasolina 

e álcool para as distribuidoras locais, com capacidade de armazenamento de derivados de 30 mil m3. O terminal tem, ainda, capacidade de 
armazenar 25 mil m3 de petróleo. Já o TA Aracajú é responsável pelo armazenamento e embarque do petróleo produzido em Sergipe, tanto 
nos campos terrestres como marítimos. Sua capacidade de armazenamento é de 156 mil m3 de petróleo. 

A Bacia de Sergipe-Alagoas está servida por uma rede de gasodutos em sua porção terrestre, que a conecta ao GASENE e ao 
Nordestão I, como pode ser observado da Figura 2.461 a Figura 2.463. A bacia possui também três unidades de processamento de gás natural, 
Carmópolis, Atalaia e Pilar, que juntas processam cerca de 5 MM m3 de gás natural por dia. 

Apesar de não haver na bacia nenhuma refinaria, a proximidade com a RNEST pode ser visto como uma vantagem para a 
consideração de futuros empreendimentos em E&P. 
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Figura 2.458: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Sergipe: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 

 
Figura 2.459: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Alagoas: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.460: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de SEAL: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 

 
Figura 2.461: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Sergipe: UPGNs e dutos. 
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Figura 2.462: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Alagoas: UPGNs e dutos. 

 
 

 
Figura 2.463: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de SEAL: UPGNs e dutos. 
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 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 

Para essa versão foi incluído o play Embasamento Fraturado, devido à potencialidade dos granitos fraturados do Maciço Pernambuco-
Alagoas, indicada no Boletim Anual de Reservas  2013. Também foram considerados os metassedimentos e rochas metamórficas de baixo 
grau dos Grupos Miabas, Vaza-Barris e Estância, por também constituírem o embasamento dessas bacias. 

A Figura 2.464, Figura 2.465 e Figura 2.466 apresentam os mapas das bacias efetivas de Sergipe, Alagoas e SEAL, segundo a 
abordagem de representação probabilística, com indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. As bacias de Sergipe e Alagoas e a 
parte proximal da Bacia de SEAL apresentam maiores chances de descobertas, em relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 219 apresenta a 
correspondência dos plays com os superplays. 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 2.464: Mapa da bacia efetiva de Sergipe com indicação das chances de descobertas. 
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Figura 2.465: Mapa da bacia efetiva de Alagoas com indicação das chances de descobertas. 

 

 
Figura 2.466: Mapa da bacia efetiva de SEAL com indicação das chances de descobertas. 
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Tabela 2. 219: Plays das Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL. 

Nome do Play 
Status Exploratório 

Superplay 
Sergipe Alagoas SEAL 

Calumbi Estabelecido Fronteira Estabelecido Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 

Sergipe Estabelecido Fronteira Imaturo Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 

Muribeca Estabelecido Fronteira Imaturo Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Coruripe Estabelecido Estabelecido Estabelecido Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

Perucaba Imaturo Estabelecido Imaturo Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 
Embasamento 

Fraturado Estabelecido Imaturo Fronteira Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 

 
 
 

2.1.28.1 Play Calumbi 
A Figura 2.467, Figura 2.468 e Figura 2.469 apresentam os mapas do play efetivo Calumbi, com as chances de descobertas de 

hidrocarboneto. A Bacia de Sergipe e a parte proximal de SEAL apresentam maiores chances de descobertas. O play apresenta uma limitação 
na sua extensão offshore na parte norte da Bacia de SEAL devido à ocorrência de vulcânicas que teriam prejudicado a deposição de 
sedimentos marinhos, afetando assim a ocorrência de reservatório e selo. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 
220. 

A Figura 2.470, Figura 2.471 e Figura 2.472 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Calumbi. A maior expectativa 
é de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.467: Play efetivo Calumbi da Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.468: Play efetivo Calumbi da Bacia de Alagoas. 

 
 

 

 
Figura 2.469: Play efetivo Calumbi da Bacia de SEAL. 
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Tabela 2. 220: Atributos do play Calumbi - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
 Play Calumbi 

Situação Geográfica terra terra mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Coqueiro Seco; Formações Muribeca (Membro Ibura) e Maceió 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Migração falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Calumbi 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Superior-Neógeno 

Profundidade Média (m) 3.000 3.000 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito marinho 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Calumbi 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Superior-Neógeno 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural e mista 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 
 

 
Figura 2.470: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi da Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.471: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi da Bacia de Alagoas. 

 

 

 
Figura 2.472: Tipo de fluido do play efetivo Calumbi da Bacia de SEAL. 
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2.1.28.2 Play Sergipe 
A Figura 2.473, Figura 2.474 e Figura 2.475 apresentam os mapas do play efetivo Sergipe, com as chances de descobertas de 

hidrocarboneto. Este play ocupa, principalmente, a Bacia de Sergipe e a parte sul de SEAL, com maiores de chances de descobertas na parte 
terrestre. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 221. 

 

 
Figura 2.473: Play efetivo Sergipe da Bacia de Sergipe. 

 
Figura 2.474: Play efetivo Sergipe da Bacia de Alagoas. 
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Figura 2.475: Play efetivo Sergipe da Bacia de SEAL. 

 
 
 

Tabela 2. 221: Atributos do play Sergipe - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL. 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
 Play Sergipe 

Situação Geográfica terra terra mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Coqueiro Seco; Formações Muribeca (Membro Ibura) e Maceió 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração altos estruturais, falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Riachuelo (Membros Maruim e Aguilhada); Formação Cotinguiba 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo (Albiano-Coniaciano) 

Profundidade Média (m) 1.750 500 1.800 

Litologia / Contexto Deposicional calcarenito, calcirrudito e dolomito / marinho plataformal e profundo 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Riachuelo, Cotinguiba e Grupo Piaçabuçu 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Albiano)-Holoceno 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural e mista 

Litologia Selante folhelho, calcilutito, marga e dolomito 

 
 
A Figura 2.476, Figura 2.477 e Figura 2.478 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Sergipe. A maior expectativa é 

de petróleo, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.476: Tipo de fluido do play efetivo Sergipe da Bacia de Sergipe. 

 
 
 

 
Figura 2.477: Tipo de fluido do play efetivo Sergipe da Bacia de Alagoas. 
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Figura 2.478: Tipo de fluido do play efetivo Sergipe da Bacia de SEAL. 

2.1.28.3 Play Muribeca 
A Figura 2.479, Figura 2.480 e Figura 2.481 apresentam os mapas do play efetivo Muribeca, com as chances de descobertas de 

hidrocarboneto. Assim como o play Sergipe, este play é praticamente restrito à Bacia de Sergipe e à parte sul de SEAL, com as maiores 
chances de descobertas na parte terrestre. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 222. 

 

 
Figura 2.479: Play efetivo Muribeca da Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.480: Play efetivo Muribeca da Bacia de Alagoas. 

 

 

 
Figura 2.481: Play efetivo Muribeca da Bacia de SEAL. 
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Tabela 2. 222: Atributos do play Muribeca - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL. 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
 Play Muribeca 

Situação Geográfica terra terra terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Coqueiro Seco; Formações Muribeca (Membro Ibura) e Maceió 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração altos estruturais, falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Muribeca (Membro Carmópolis) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Aptiano) 

Profundidade Média (m) 800 800 1.900 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Muribeca e Formação Riachuelo (Membro Taquari)  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano) 

Tipo de Trapa estrutural e paleogeomórfica 

Litologia Selante folhelho, calcilutito, marga e evaporito 

 
 
 
A Figura 2.482, Figura 2.483 e Figura 2.484 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Muribeca. A maior expectativa 

é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.482: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca da Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.483: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca da Bacia de Alagoas. 

 

 

 
Figura 2.484: Tipo de fluido do play efetivo Muribeca da Bacia de SEAL. 
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2.1.28.4 Play Coruripe 
A Figura 2.485, Figura 2.486 e Figura 2.487 apresentam os mapas do play efetivo Coruripe, com as chances de descobertas de 

hidrocarboneto. As maiores chances de descobertas estão nas bacias de Sergipe e Alagoas e na parte proximal de SEAL. As vulcânicas na 
parte norte de SEAL interferiram negativamente para a ocorrência do selo marinho. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 223. 

 
Figura 2.485: Play efetivo Coruripe da Bacia de Sergipe. 

 
Figura 2.486: Play efetivo Coruripe da Bacia de Alagoas. 



  

427 
 

 

 
Figura 2.487: Play efetivo Coruripe da Bacia de SEAL. 

 
 

Tabela 2. 223: Atributos do play Coruripe - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL. 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 

 Play Coruripe 

Situação Geográfica terra terra mar 

Carga 

Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Coqueiro Seco; Formações Muribeca (Membro Ibura) e Maceió 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração altos estruturais, falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Penedo; Formações Coqueiro Seco, Maceió e Rio Pitanga 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 2.750 1.000 1.750 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Coqueiro Seco e Maceió e Grupos Sergipe e Piaçabuçu  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior-Holoceno 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 

 
 
A Figura 2.488, Figura 2.489 e Figura 2.490 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Coruripe. A maior expectativa 

é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.488: Tipo de fluido do play efetivo Coruripe da Bacia de Sergipe. 

 
 

 
Figura 2.489: Tipo de fluido do play efetivo Coruripe da Bacia de Alagoas. 
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Figura 2.490: Tipo de fluido do play efetivo Coruripe da Bacia de SEAL. 

2.1.28.5 Play Perucaba 
A Figura 2.491, Figura 2.492 e Figura 2.493 apresentam os mapas do play efetivo Perucaba, com as chances de descobertas de 

hidrocarboneto. Assim como o play Coruripe, esse play ocupa as Bacias de Sergipe e Alagoas, com maiores chances de descobertas na porção 
centro-norte da Bacia de Alagoas. A ocorrência de vulcânicas na parte norte de SEAL também tem efeito prejudicial no selo. Os atributos 
referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 224. 

 
Figura 2.491: Play efetivo Perucaba da Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.492: Play efetivo Perucaba da Bacia de Alagoas. 

 

 

 
Figura 2.493: Play efetivo Perucaba da Bacia de SEAL. 
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Tabela 2. 224: Atributos do play Perucaba - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
 Play Perucaba 

Situação Geográfica terra terra mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Coqueiro Seco; Formações Muribeca (Membro Ibura) e Maceió 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração altos estruturais, falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Serraria; Formações Aracaré, Batinga e Candeeiro 

Unidade Cronoestratigráfica Pensilvaniano-Neocomiano 

Profundidade Média (m) 2.000 2.000 4.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Coruripe, Sergipe e Piaçabuçu 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior-Holoceno 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho 

 
 
 
A Figura 2.494, Figura 2.495 e Figura 2.496 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Perucaba. A maior expectativa 

é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.494: Tipo de fluido do play efetivo Perucaba da Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.495: Tipo de fluido do play efetivo Perucaba da Bacia de Alagoas. 

 
 

 

 
Figura 2.496: Tipo de fluido do play efetivo Perucaba da Bacia de SEAL. 
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2.1.28.6 Play Embasamento Fraturado 
A Figura 2.497, Figura 2.498 e Figura 2.499 apresentam os mapas do play efetivo Embasamento Fraturado, com as chances de 

descobertas de hidrocarboneto. As maiores chances de descobertas estão na porção sul da Bacia de Sergipe. Os atributos referentes a esse play 
estão sumarizados na Tabela 2. 225. 

 
Figura 2.497: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Sergipe. 

 
Figura 2.498: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Alagoas. 
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Figura 2.499: Play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de SEAL. 

 
 

Tabela 2. 225: Atributos do play Embasamento Fraturado - Bacias de Sergipe, Alagoas e SEAL 

Bacia Sergipe Alagoas SEAL 
 Play Embasamento Fraturado 

Situação Geográfica terra terra mar 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Barra de Itiúba; Formação Coqueiro Seco; Formações Muribeca (Membro Ibura) e Maceió 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior  

Migração altos estruturais, falhas e discordâncias regionais 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Maciço Pernambuco-Alagoas Grupos Miaba, Vaza-Barris e 
Estância 

Grupos Miaba, Vaza-Barris e 
Estância e Maciço Pernambuco-

Alagoas 
Unidade Cronoestratigráfica Proterozoico Proterozoico-Cambriano 

Profundidade Média (m) 1.500 1.300 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional granito fraturado metamórficas de baixo grau e 
metassedimentos 

metamórficas de baixo grau, 
metassedimentos e granito fraturado 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Coruripe 
Unidade Cronoestratigráfica 

Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 

Litologia Selante folhelho e evaporito 

 
A Figura 2.500, Figura 2.501 e Figura 2.502 apresentam os mapas da expectativa de fluido para o play Embasamento Fraturado. A 

maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo 
leve. 
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Figura 2.500: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Sergipe. 

 
 

 
Figura 2.501: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de Alagoas. 
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Figura 2.502: Tipo de fluido do play efetivo Embasamento Fraturado da Bacia de SEAL. 

 

 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Estima-se para as bacias de Sergipe e Alagoas a ocorrência de óleo de folhelho nas Formações Barra de Itiúba, Coqueiro Seco e 

Muribeca. A Figura 2.500 e Figura 2.501 e a Tabela 2. 226 apresentam as características desse recurso. 

 
Figura 2.503: Play de óleo de folhelho na Bacia de Sergipe. 
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Figura 2.504: Play de óleo de folhelho na Bacia de Alagoas. 

 
 
 

Tabela 2. 226: Play de óleo de folhelho nas bacias de Sergipe e Alagoas 

Bacias Sergipe e Alagoas 
Situação Geográfica terra 

D
ep

ós
ito

 

Unidade Litoestratigráfica Formações Barra de Itiuba, Coqueiro Seco, Muribeca 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior 

Litologia folhelho (pirobetuminoso) 

COT (%) 2 - 6 

Profundidade Média (m) ? 

Espessura Máxima (m) ? 

Área (km²) 4.600 

Tecnologia para Produção Extração Mecânica (mineração) 
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2.1.29 Bacia do Solimões 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.505 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Solimões, e na Tabela 
2. 227 suas principais características geológicas. A bacia efetiva se restringe à parte central da bacia. Os principais reservatórios de cada play 
exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.506) e na seção geológica (Figura 2.507). 

 
 

 
Figura 2.505: Bacia Efetiva do Solimões. 

 
 

Tabela 2. 227: Informações Geológicas da Bacia do Solimões 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 961.441 

Área da Bacia Efetiva (km²) 295.239 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Jandiatuba/Jaraquí/Uerê – Juruá (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Juruá arenitos flúvio-deltaicos e eólicos Carbonífero (Pensilvaniano) - Formação Juruá 

2 Jandiatuba arenitos marinhos-rasos e glaciais Devoniano-Carbonífero (Mississipiano) - Gupo Marimari 
(Membro Biá e Formações Uerê e Jandiatuba) 

3 Purus arenitos aluviais e fluviais Neoproterozoico - Formação Prosperança 

Recursos Não Convencionais Depósito 
Gás de Folhelho folhelho – Formação Jandiatuba 

 



  

439 
 

 
Figura 2.506: Carta Estratigráfica da Bacia do Solimões com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS), plays exploratórios convencionais (P) e 

não convencionais (GF - gás de folhelho). 
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 

 
Figura 2.507: Seção geológica da Bacia do Solimões com indicação do gerador do sistema principal  (GS), plays exploratórios convencionais (P) e não 

convencionais (GF - gás de folhelho). 
 Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.508, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros, além dos campos em 

produção, áreas em avaliação, última descoberta comercial e blocos exploratórios sob concessão. 
A Tabela 2. 228 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da 

produção acumulada. 

 
Figura 2.508: Atividades de E&P na Bacia do Solimões. 

Tabela 2. 228: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Solimões 

Situação Geográfica terra 

 Poços 
Pioneiros 

Perfurados 204 

1º Poço Pioneiro (ano) 1TB0001AM (1958) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1BRSA1236AM (2014) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 4.780 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 22 

Campos  
Petróleo 4 

Gás Não-Associado 4 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 1 

1ª Descoberta Comercial (ano) Juruá (1977) 

Última Descoberta Comercial (ano) Arara Azul (2013) 

Produção  

Ano de Início 1988 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 251,90 

Gás Associado (MM m³) 51.007,87 

Gás Não-Associado (MM m³) 623,35 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Na Bacia de Solimões como infraestrutura de abastecimento estão presentes as UPGNs URUCU I, II e III, que somadas processam 

em torno de 9,7 MM m3 de gás natural por dia (Figura 2.509 e Figura 2.510). Esse gás escoa até Coari pelo gasoduto Urucu-Coari (GARSOL) 
e segue até Manaus pelo Coari-Manaus. Até Coari, segue também o oleoduto ORSOL I, que leva o petróleo produzido em Urucu até o 
terminal aquaviário Solimões (66,6 mil m3 de petróleo e 16,8 mil m3 de GLP). Esse terminal também recebe, através de dutos, o GLP 
produzido nas UPGNs de Urucu. O petróleo é transportado por navio e abastece a REMAN, em Manaus e o GLP supre os mercados do Norte 
e parte do Nordeste59. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.509: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Solimões: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
59 O projeto do gasoduto Urucu – Porto Velho permanece sem a manifestação de interessados em sua implementação. 
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Figura 2.510: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Solimões: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo, foi identificado um novo play: Purus. O play Purus foi caracterizado devido à possibilidade da presença de 

indícios de óleo nos arenitos neoproterozoicos da Formação Prosperança, na região do gráben invertido de Purus60. O Gráben de Purus 
localiza-se na área entre as bacias do Amazonas e Solimões o que torna esse play contínuo nas duas bacias. 

A Figura 2.511 apresenta o mapa da bacia efetiva do Solimões, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação 
das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central da bacia efetiva apresenta maior chance de descoberta, em 
relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 229 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 

 
 
 

                                                      
60 Essa informação foi corroborada pela HRT, durante a perfuração do poço 1-HRT-4-AM, na área do bloco SOL-T-194 (HRT, 2011b). 
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Figura 2.511: Mapa da bacia efetiva do Solimões com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 229: Plays da Bacia do Solimões 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Juruá Estabelecido Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Jandiatuba Fronteira Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise 

Purus Fronteira Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise 

 
 
 
 
 
2.1.29.1 Play Juruá 

A Figura 2.512 apresenta o mapa do play efetivo Juruá, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Todo o play apresenta 
elevadas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 230. 

A Figura 2.513 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Juruá. A maior expectativa é de petróleo na região sudeste e de 
gás natural no restante do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.512: Play efetivo Juruá da Bacia do Solimões. 

 
 

Tabela 2. 230: Atributos do play Juruá - Bacia do Solimões 

Play Juruá 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Marimari  

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio - Carbonífero Inferior 
Migração falhas reversas e transpressivas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Juruá 
Unidade Cronoestratigráfica Carbonífero (Pensilvaniano)   

Profundidade Média (m) 2.000 
Litologia / Contexto Deposicional arenito / flúvio-deltaico e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Carauari e Juruá 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Carbonífero (Pensilvaniano) 

Tipo de Trapa estrutural 
Litologia Selante evaporito e folhelho 
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Figura 2.513: Tipo de fluido do play efetivo Juruá da Bacia do Solimões. 

 

2.1.29.2 Play Jandiatuba 
A Figura 2.514 apresenta o mapa do play efetivo Jandiatuba, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta 

chances baixas de descoberta. A faixa central leste-oeste apresenta maiores chances. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 231. 

 
Figura 2.514: Play efetivo Jandiatuba da Bacia do Solimões. 



  

446 
 

 
 

Tabela 2. 231: Atributos do play Jandiatuba - Bacia do Solimões 

Play Jandiatuba 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Marimari  

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio/Carbonífero Inferior 
Migração falhas reversas e transpressivas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Biá e Grupo Marimari (Formações Uerê e Jandiatuba) 
Unidade Cronoestratigráfica Devoniano-Carbonífero (Mississipiano) 

Profundidade Média (m) 2.500 
Litologia / Contexto Deposicional arenito / marinho raso e glacial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Membro Biá e Formações Uerê ,Jandiatuba, Juruá e Carauari 
Unidade Cronoestratigráfica Selante Devoniano-Carbonífero 

Tipo de Trapa estratigráfica, estrutural 
Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.515 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Jandiatuba. A maior expectativa é de petróleo na região sudeste 
e de gás natural no restante do play, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.515: Tipo de fluido do play efetivo Jandiatuba da Bacia do Solimões. 
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2.1.29.3 Play Purus 
A Figura 2.516 apresenta o mapa do play efetivo Purus, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. O play se concentra na 

parte centro-leste da bacia, com baixas chances de descoberta. Acredita-se que o trend de falhamentos na parte central seja a área mais 
favorável para acumulação de hidrocarbonetos. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados Tabela 2. 232. 

A Figura 2.517 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Purus. A expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 
 

 
Figura 2.516: Play efetivo Purus da Bacia do Solimões. 

 
 

Tabela 2. 232: Atributos do play Purus - Bacia do Solimões 

Play Purus 
Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Marimari 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio/Carbonífero Inferior 
Migração contato gerador-reservatório ou falhas reversas e transpressivas 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Prosperança 
Unidade Cronoestratigráfica NeoProterozóico 

Profundidade Média (m) 2.060  
Litologia / Contexto Deposicional arenito / aluvial e fluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formação Acari e Grupo Marimari 
Unidade Cronoestratigráfica Selante NeoProterozóico e Devoniano 

Tipo de Trapa estrutural e estratigráfica 
Litologia Selante folhelho e calcário 
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Figura 2.517: Tipo de fluido do play efetivo Purus da Bacia do Solimões. 

 
 
 
 
 

 Recursos Não Convencionais na Bacia 
Estima-se para a Bacia do Solimões a ocorrência de gás de folhelho na Formação Jandiatuba.  
Em 2010 a HRT estimou um potencial líquido (não ajustado para riscos) de gás de folhelho, na Formação Jandiatuba da Bacia do 

Solimões, entre 35 e 175 trilhões de pés cúbicos (HRT, 2010). Já em 2013, EIA estimou um volume recuperável para os folhelhos devonianos 
da Formação Jandiatuba em 65 trilhões de pés cúbicos de gás de folhelho, com estimativas de recurso in place da ordem de  323 trilhões de 
pés cúbicos de gás.61 e 300 milhões de barris de óleo de folhelho, considerando o risco exploratório. As estimativas de recurso in place são da 
ordem de e 7,1 bilhões de barris de óleo (EIA, 2013). 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
61 EIA (2013) também estimou um volume recuperável de 300 milhões de barris de óleo de folhelho, considerando o risco exploratório, com estimativas de recurso in place 
são da ordem de e 7,1 bilhões de barris de óleo. Porém, nesse ciclo, o recurso óleo de folhelho não foi caracterizado. 
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Figura 2.518: Play de gás de folhelho na Bacia do Solimões. 

 
 
 

Tabela 2. 233: Play de gás de folhelho na Bacia do Solimões 

Bacia Solimões 

Situação Geográfica terra 

Depósito 

Unidade Litoestratigráfica Formação Jandiatuba 

Unidade Cronoestratigráfica Devoniano Médio - Superior 

Litologia folhelho  

COT (%) 2-4 

Profundidade Média (m) 3.200 

Espessura Máxima (m) 50 

Área (km²) 270.000 

Tecnologia para Produção fraturamento hidráulico 

 
 
 
  



  

450 
 

2.1.30 Bacia do Tacutu 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.519 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) do Tacutu, e na Tabela 2. 
234 suas principais características geológicas. A bacia efetiva se restringe a uma faixa NE-SW, na parte central da bacia. O principal 
reservatório do play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.520) e na seção geológica 
(Figura 2.521). 

 
 

 
Figura 2.519: Bacia Efetiva do Tacutu. 

 
 
 

Tabela 2. 234: Informações Geológicas da Bacia do Tacutu 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 15.184,75 

Área da Bacia Efetiva (km²) 5.285,21 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal ? -? 

Play Exploratório Nome do Play Principal Reservatório 
1 Rifte Tacutu basaltos fraturados NeoJurássico - Formação Tacutu 
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Figura 2.520: Carta Estratigráfica da Bacia do Tacutu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
 
 
 

 
Figura 2.521: Seção geológica da  Bacia do Tacutu com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e play exploratório (P). 

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.522 apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e poços pioneiros perfurados. Não há blocos 

exploratórios sob concessão na bacia. Embora não ilustrados na figura, cabe citar que em 2011, a ANP fez investimentos para levantamento 
de dados de geoquímica. A Tabela 2. 235  evidencia o baixo conhecimento geológico desta bacia. 

 
Figura 2.522: Atividades de E&P na Bacia do Tacutu. 

 
Tabela 2. 235: Resumo de Atividades de E&P - Bacia do Tacutu 

Situação Geográfica terra 

Poços Pioneiros 

Perfurados 2 

1º Poço Pioneiro (ano) 1TU0001RR (1981) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1ST 0001RR (1982) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 3.978 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para 

exploração na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção noroeste da bacia ocorrem linhas de transmissão de energia elétrica (Figura 
2.523). 

 

 
Figura 2.523: Infraestrutura de abastecimento da Bacia do Tacutu: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.524 apresenta o mapa da bacia efetiva do Tacutu, segundo a abordagem de representação probabilística, com indicação de 

chances de descobertas de hidrocarboneto. Toda a área efetiva apresenta pequenas chances de descobertas. A Tabela 2. 236 apresenta a 
correspondência do play com superplay. 
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Figura 2.524: Mapa da bacia efetiva do Tacutu com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 236: Play da Bacia do Tacutu 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Rifte Tacutu Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.30.1 Play Rifte Tacutu 

A Figura 2.525 apresenta o mapa do play efetivo Rifte Tacutu, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Toda a extensão do 
play apresenta baixa chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 237. A Figura 2.526 apresenta o 
mapa da expectativa de fluido para o play Rifte Tacutu. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso ocorra descoberta de 
hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.525: Play efetivo Rifte Tacutu da Bacia do Tacutu. 

 
 
 

Tabela 2. 237: Atributos do play Rifte Tacutu - Bacia do Tacutu 

Play Rifte Tacutu 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Manari e/ou Pirara 

Unidade Cronoestratigráfica Jurássico Superior 

Migração falhas do rifte 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Tacutu; Formações Apoteri, Manari e Pirara  

Unidade Cronoestratigráfica Jurássico Inferior-Cretáceo Inferior 

Profundidade Média (m) 1.350 

Litologia / Contexto Deposicional basalto, folhelho (fraturado) e arenito 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Formações Manari, Pirara e Tacutu 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico-Cretáceo  

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural 

Litologia Selante folhelho e evaporito 
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Figura 2.526: Tipo de fluido do play efetivo Rifte Tacutu da Bacia do Tacutu. 
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2.1.31 Bacia de Tucano Central  
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.527 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Tucano Central, e na 
Tabela 2. 238 suas principais características geológicas. A bacia efetiva ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.528) e na seção 
geológica (Figura 2.529). 

 
 

 
Figura 2.527: Bacia Efetiva de Tucano Central. 

 
 

Tabela 2. 238: Informações Geológicas da Bacia de Tucano Central 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 13.712 

Área da Bacia Efetiva (km²) 13.046 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Candeias – Candeias (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play  Principal Reservatório 
1 Salvador arenitos conglomeráticos Neocomiano-Aptiano - Formação Salvador 

2 Ilhas arenitos deltaicos turbidíticos Berriasiano-Hauteriviano - Formações Pojuca/Taquipe  

3 Candeias arenitos turbidíticos Berriasiano - Formação Candeias 
4 Brotas arenitos flúvio-eólicos Permiano-Neocomiano - Formação Sergi 



  

458 
 

 

Figura 2.528: Carta Estratigráfica da Bacia de Tucano Central com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 
 

 

Figura 2.529: Seção geológica da Bacia de Tucano Central com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia  
Na Figura 2.530, apresenta-se a localização da escassa cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poucos poços pioneiros 

perfurados. Não há blocos sob concessão. A Tabela 2. 239 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 
 

 
Figura 2.530: Atividades de E&P na Bacia de Tucano Central. 

 
Tabela 2. 239: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Tucano Central 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 13 

1º Poço Pioneiro (ano) 1MC0001BA (1949) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1FCC0001BA (1974) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.409 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento  com importância relevante para exploração na bacia. Entretanto, a proximidade 

com instalações existentes nas bacias Tucano Sul e Recôncavo pode ser vista como uma vantagem no desenvolvimento de projetos de E&P 
nessa bacia (Figura 2.531 e Figura 2.532). A bacia é cortada de norte a sul por linhas de transmissão já instaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.531: Infraestrutura de abastecimento da bacia de Tucano Central: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.532: Infraestrutura de abastecimento da bacia de Tucano Central: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.533 apresenta o mapa da bacia efetiva de Tucano Central, segundo a abordagem de representação probabilística, com 

indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. A área efetiva apresenta baixas chances de descobertas, com uma faixa norte-sul de 
maior chance. A Tabela 2. 240 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.533: Mapa da bacia efetiva de Tucano Central com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 
 

Tabela 2. 240: Plays da Bacia de Tucano Central 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Salvador Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Ilhas Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Candeias Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Brotas Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
2.1.31.1 Play Salvador 

A Figura 2.534 apresenta o mapa do play efetivo Salvador, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play é restrito à 
borda leste da bacia e apresenta pequena chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 241. 

A Figura 2.535 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Salvador. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto. 
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Figura 2.534: Play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Central. 

 
 
 

Tabela 2. 241: Atributos do play Salvador - Bacia de Tucano Central 

Play Salvador 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Salvador  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Aptiano) 

Profundidade Média (m) 4.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro e Ilhas e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.535: Tipo de fluido do play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Central. 

 
2.1.31.2 Play Ilhas 

A Figura 2.536 apresenta o mapa do play efetivo Ilhas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa a parte 
central da bacia, com pequena chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 242. 

 
Figura 2.536: Play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Central. 
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Tabela 2. 242: Atributos do play Ilhas - Bacia de Tucano Central 

Play Ilhas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membro Gomo) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Pojuca e Taquipe  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano-Hauteriviano) 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial e deltaico  

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Ilhas e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica  

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.537 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilhas. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto.  

 
 

 
Figura 2.537: Tipo de fluido do play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Central. 
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2.1.31.3 Play Candeias 
A Figura 2.538 apresenta o mapa do play efetivo Candeias, com chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play apresenta baixas 

chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 243. 
A Figura 2.539 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Candeias. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 

descoberta de hidrocarboneto.  

 
 

 
Figura 2.538: Play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Central. 

 
 
 

Tabela 2. 243: Atributos do play Candeias - Bacia de Tucano Central 

Play Candeias 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Candeias  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Profundidade Média (m) 3.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro, Ilhas e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho  

 



  

467 
 

 
Figura 2.539: Tipo de fluido do play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Central. 

 
2.1.31.4 Play Brotas 

A Figura 2.540 apresenta o mapa do play efetivo Brotas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa quase 
toda a área da bacia, com baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 244. 

 
Figura 2.540: Play efetivo Brotas de Tucano Central. 
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Tabela 2. 244: Atributos do play Brotas - Bacia de Tucano Central 

Play Brotas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Migração contato direto  

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Sergi; Formações Aliança e Afligidos 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano-Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Profundidade Média (m) 4.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial, aluvial e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  

 
 
 

A Figura 2.541 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 
ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.541: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Central. 
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2.1.32 Bacia de Tucano Norte 
 Síntese da Bacia  

Apresenta-se na Figura 2.542 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Tucano Norte, e na 
Tabela 2. 245 suas principais características geológicas. Os principais reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia 
estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.543) e na seção geológica (Figura 2.544). 

 
 

 
Figura 2.542: Bacia Efetiva de Tucano Norte. 

 
 
 

Tabela 2. 245: Informações Geológicas da Bacia de Tucano Norte 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 8.437 

Área da Bacia Efetiva (km²) 8.176 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Santa Brígida-Sergi (?) 

Plays Exploratórios Nome do Play  Principal Reservatório 
1 Cretáceo Inferior arenitos turbidíticos NeoComiano-Gálico - Grupo Ilhas 

2 Brotas arenitos flúvio-eólicos NeoJurássico - Formação Sergi 
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Figura 2.543: Carta Estratigráfica da Bacia de Tucano Norte com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 

 

Figura 2.544: Seção geológica da Bacia de Tucano Norte com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.545, apresenta-se a localização da escassa cobertura dos levantamentos sísmicos e dos raros poços pioneiros. Não há 

blocos exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 246 apresenta, resumidamente, informações sobre os poços pioneiros. 

 

 
Figura 2.545: Atividades de E&P na Bacia de Tucano Norte. 

 
Tabela 2. 246: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Tucano Norte 

Situação Geográfica terra 

Poços 
Pioneiros 

Perfurados 5 

1º Poço Pioneiro (ano) 1PR0001BA (1950) 

Último Poço Pioneiro (ano) 1MBR0001BA (1995) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.043 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 0 

Campos  
Petróleo 0 

Gás Não-Associado 0 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) - 

Última Descoberta Comercial (ano) - 

Produção  

Ano de Início - 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0 

Gás Associado (MM m³) 0 

Gás Não-Associado (MM m³) 0 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, infraestrutura de abastecimento (refinarias, terminais, UPGNs e dutos) com importância relevante para 

exploração na bacia, seja construída ou em projeto. Na porção norte da bacia ocorrem linhas de transmissão de energia elétrica (Figura 
2.546). 

 

 
Figura 2.546: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Norte: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
A Figura 2.547 apresenta o mapa da bacia efetiva de Tucano Norte, segundo a abordagem probabilística, com indicação de chance 

de descoberta de hidrocarbonetos. Toda a área efetiva da bacia apresenta pequenas chances de descobertas. A Tabela 2. 247 apresenta a 
correspondência dos plays com os superplays.  
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Figura 2.547: Mapa da bacia efetiva de Tucano Norte com indicação das chances de descobertas. 

 
 

Tabela 2. 247: Plays da Bacia de Tucano Norte 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Cretáceo Inferior Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Brotas Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.32.1 Play Cretáceo Inferior 

A Figura 2.548 apresenta o mapa do play efetivo Cretáceo Inferior, com chance de descoberta de hidrocarboneto. O play ocupa toda 
a área da bacia e apresenta pequena chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 248. 

A Figura 2.549 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Cretáceo Inferior. A maior expectativa é de petróleo e gás 
natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 
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Figura 2.548: Play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Tucano Norte. 

 
 
 

Tabela 2. 248: Atributos do play Cretáceo Inferior - Bacia de Tucano Norte 

Play Cretáceo Inferior 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Santa Brígida (Membro Ingá); Formação Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano-Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Grupo Ilhas; Grupos Santo Amaro e Massacará 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano-Gálico) 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / lacustre, fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro e Ilhas  

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Tipo de Trapa estrutural e mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.549: Tipo de fluido do play efetivo Cretáceo Inferior da Bacia de Tucano Norte. 

2.1.32.2 Play Brotas 
A Figura 2.550 apresenta o mapa do play efetivo Brotas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Assim como o play 

Cretáceo Inferior, este play ocupa toda a área da bacia, com pequena chance de descoberta. Os atributos referentes a esse play estão 
sumarizados na Tabela 2. 249.  

 
Figura 2.550: Play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Norte. 
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Tabela 2. 249: Atributos do play Brotas - Bacia de Tucano Norte 

Play Brotas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formações Santa Brígida (Membro Ingá) e Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano-Cretáceo Inferior (Berriasiano) 

Migração contato direto, migração por  pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Sergi; Formações Tacaratu, Inajá, Curituba, Santa Brígida e 
Aliança 

Unidade Cronoestratigráfica Siluriano-Jurássico 

Profundidade Média (m) 3.500 

Litologia / Contexto Deposicional arenito, conglomerado e calcário / lacustre, fluvial e eólico  

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Jatobá, Brotas, Santo Amaro e Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Siluriano-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista  

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
A Figura 2.551 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural, caso 

ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo leve. 

 

 
Figura 2.551: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Norte. 
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2.1.33 Bacia de Tucano Sul 
 Síntese da Bacia 

Apresenta-se na Figura 2.552 o mapa de localização da bacia sedimentar e efetiva (abordagem geográfica) de Tucano Sul, e na Tabela 
2. 250 suas principais características geológicas. A bacia efetiva ocupa praticamente toda a área da bacia sedimentar. Os principais 
reservatórios de cada play exploratório e o principal gerador da bacia estão indicados na carta estratigráfica (Figura 2.553) e na seção 
geológica (Figura 2.554). 

 
 

 
Figura 2.552: Bacia Efetiva de Tucano Sul. 

 
 

Tabela 2. 250: Informações Geológicas da Bacia de Tucano Sul 

Situação Geográfica terra 

Área Sedimentar (km²) 7.401 

Área da Bacia Efetiva (km²) 6.857 

Maturidade Exploratória Nova Fronteira 

Sistema Petrolífero Principal Candeias-Candeias (!) 

Plays Exploratórios Nome do Play Principal Reservatório 
1 Salvador conglomerados de borda Berriasiano-Barremiano - Formação Salvador 

2 Ilhas arenitos deltaico-turbidíticos Hauteriviano-Barremiano - Formação Pojuca/Taquipe 

3 Candeias arenitos turbidíticos Neocomiano - Formação Candeias 
4 Brotas arenitos flúvio-eólicos Permiano-Cretáceo Inferior (Neocomiano) - Formação Sergi 
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Figura 2.553: Carta Estratigráfica da Bacia de Tucano Sul com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  
Fonte: Modificado de EPE (2012). 

 
 

 
Figura 2.554: Seção geológica da Bacia de Tucano Sul com indicação do gerador do sistema petrolífero principal (GS) e plays exploratórios (P).  

Fonte: Modificado de EPE (2012). 
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 Principais Atividades do Setor de E&P na Bacia 
Na Figura 2.555, apresenta-se a localização da cobertura dos levantamentos sísmicos e dos poços pioneiros, além dos campos em 

produção, áreas em avaliação e última descoberta comercial. Não há blocos exploratórios sob concessão. A Tabela 2. 251 apresenta, 
resumidamente, informações sobre os poços pioneiros, campos e descobertas, além dos volumes da produção acumulada. 

 
Figura 2.555: Atividades de E&P na Bacia de Tucano Sul. 

 
Tabela 2. 251: Resumo de Atividades de E&P - Bacia de Tucano Sul 

Situação Geográfica terra 

Poços Pioneiros 

Perfurados 103 

1º Poço Pioneiro (ano) 1BI0001BA (1960) 

Último Poço Pioneiro (ano) 4BRSA386BA (2006) 

Profundidade Máxima Perfurada (m) 5.667 

Maior Lâmina D’água (m) 0 

Índice de Sucesso Geológico de Poços Pioneiros (%) 5 

Campos  
Petróleo 1 

Gás Não-Associado 5 

Petróleo e Gás 0 

Descobertas 
Em Avaliação 0 

1ª Descoberta Comercial (ano) Quererá (1962) 

Última Descoberta Comercial (ano) Fazenda Santa Rosa (2006) 

Produção  

Ano de Início 1964 

Acumulada 
Petróleo (MM bbl) 0,46 

Gás Associado (MM m³) 1,10 

Gás Não-Associado (MM m³) 2.050,27 
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 Infraestrutura de Abastecimento da Bacia 
Não há, atualmente, unidades de processamento (refinarias, terminais e UPGNs) na Bacia de Tucano Sul (Figura 2.556). A única 

instalação de infraestrutura de abastecimento existente hoje na bacia é o gasoduto Quererá/Conceição que, em conexão com o gasoduto 
Conceição/Panelas, leva o gás natural dos campos produtores da bacia até a UPGN Catu, em Pojuca/BA (Figura 2.557). Entretanto, a 
proximidade com as instalações de processo e dutoviárias existentes na Bacia do Recôncavo pode ser vista como uma vantagem no 
desenvolvimento de projetos de E&P nesta bacia. A bacia é cortada de norte a sul por linhas de transmissão já instaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.556: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Sul: refinarias, terminais e linhas de transmissão. 
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Figura 2.557: Infraestrutura de abastecimento da Bacia de Tucano Sul: UPGNs e dutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análise da Bacia em Plays Exploratórios 
Nessa versão do estudo, foram considerados os mesmos plays do ciclo anterior. No entanto, a revisão possibilitou a incorporação de 

uma área correspondente à cozinha de geração e migração de hidrocarbonetos, na parte central da bacia (ANP, 2013e), nos mapas de carga. 
Considerando que a geração e migração é a mesma para todos os plays da bacia, todos os plays efetivos sofreram alguma alteração em relação 
à versão do ciclo anterior. 

A Figura 2.558 apresenta o mapa da bacia efetiva de Tucano Sul, segundo a abordagem de representação probabilística, com 
indicação das chances de descobertas de hidrocarbonetos. Percebe-se que a região central da bacia apresenta maior chance de descoberta em 
relação ao restante da bacia. A Tabela 2. 252 apresenta a correspondência dos plays com os superplays. 
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Figura 2.558: Mapa da bacia efetiva de Tucano Sul com indicação das chances de descobertas. 

 
 
 

Tabela 2. 252: Plays da Bacia de Tucano Sul 

Nome do Play Status Exploratório Superplay 
Salvador Fronteira Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Ilhas Imaturo Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 
Candeias Estabelecido Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 

Brotas Imaturo Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 
 
 
 
 
 
2.1.33.1 Play Salvador 

 A Figura 2.559 apresenta o mapa do play Salvador, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play é restrito à borda 
leste da bacia, com baixas chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 253. 

A Figura 2.560 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Salvador. A maior expectativa é de gás natural, caso ocorra 
descoberta de hidrocarboneto.  
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Figura 2.559: Play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Sul. 

 
 

Tabela 2. 253: Atributos do play Salvador - Bacia de Tucano Sul 

Play Salvador 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barriasiano) 

Migração contato direto, migração por pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Salvador 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Berriasiano-Barremiano) 

Profundidade Média (m) 4.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito e conglomerado / lacustre 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro e Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho 
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Figura 2.560: Tipo de fluido do play efetivo Salvador da Bacia de Tucano Sul. 

2.1.33.2 Play Ilhas 
A Figura 2.561 apresenta o mapa do play Ilhas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play se restringe à parte 

centro-norte da bacia, com maiores chances de descobertas na parte central. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 
254. 

 
Figura 2.561: Play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Sul. 
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Tabela 2. 254: Atributos do play Ilhas - Bacia de Tucano Sul 

Play Ilhas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barriasiano) 

Migração contato direto, migração por pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formações Pojuca e Taquipe  

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Hauteriviano-Barremiano) 

Profundidade Média (m) 2.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito aluvial, fluvial e deltaico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupo Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e estrutural  

Litologia Selante folhelho  

 
 
 
A Figura 2.562 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Ilhas. No ciclo anterior, a maior expectativa era de petróleo e 

gás natural, no caso de ocorrer descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, esperava-se a ocorrência de petróleo leve. Após a análise 
estatística de consistência, espera-se a ocorrência de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. 

 

 
Figura 2.562: Tipo de fluido do play efetivo Ilhas da Bacia de Tucano Sul. 
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2.1.33.3 Play Candeias 
Além da alteração na carga de todos os plays da bacia, citada no inicio do item de Análise de plays, a revisão do estudo possibilitou a 

extensão do mapa dos fatores: reservatório, em função da identificação de um depocentro na parte centro-leste da bacia (baixos estruturais de 
Olindina e Inhambupe)62; e trapa. Para ambos os fatores também foi considerada a ocorrência da Formação Candeias atestada por poço.   

A Figura 2.563 apresenta o mapa do play Candeias, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa uma faixa 
norte-sul na bacia e apresenta as maiores chances de descobertas da bacia. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na Tabela 2. 
255. 

 
Figura 2.563: Play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Sul. 

 
Tabela 2. 255: Atributos do play Candeias - Bacia de Tucano Sul 

Play Candeias 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barriasiano) 

Migração contato direto, migração por pequenas distâncias 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Profundidade Média (m) 3.000 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / turbidito, fluvial e aluvial 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Santo Amaro e Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estratigráfica e mista 

Litologia Selante folhelho  

                                                      
62 Informação obtida do mapa de anomalia Bouguer de Silva (2008). 
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A Figura 2.564 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Candeias. No ciclo anterior, a maior expectativa era de petróleo 
e gás natural, no caso de ocorrer descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, esperava-se a ocorrência de petróleo leve. Após análise 
estatística de consistência, espera-se a ocorrência de gás natural, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. 

 

 
Figura 2.564: Tipo de fluido do play efetivo Candeias da Bacia de Tucano Sul. 

 
 
 
 
2.1.33.4 Play Brotas 

Para o fator reservatório dessa versão, foram diferenciados segmentos de reservatório em função da identificação de um depocentro na 
parte centro-leste da bacia (baixos estruturais de Olindina e Inhambupe), sendo a região mais profunda do depocentro de menor chance (região 
centro-leste da bacia). 

A Figura 2.565 apresenta o mapa do play Brotas, com as chances de descobertas de hidrocarboneto. Este play ocupa toda a área da 
bacia sedimentar. A parte central e sul apresentam maiores chances de descobertas. Os atributos referentes a esse play estão sumarizados na 
Tabela 2. 256. 

A Figura 2.566 apresenta o mapa da expectativa de fluido para o play Brotas. A maior expectativa é de petróleo e gás natural na maior 
parte da bacia e de gás natural na borda leste, caso ocorra descoberta de hidrocarboneto. Sendo petróleo, espera-se a ocorrência de petróleo 
leve em todo o play. 
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Figura 2.565: Play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Sul. 

 
 
 
 

Tabela 2. 256: Atributos do play Brotas - Bacia de Tucano Sul 

Play Brotas 

Situação Geográfica terra 

Carga 
Unidade Litoestratigráfica Formação Candeias (Membros Gomo e Tauá) 

Unidade Cronoestratigráfica Cretáceo Inferior (Barriasiano) 

Migração contato direto e/ou migração lateral 

Reservatório 

Unidade Litoestratigráfica Formação Sergi; Formações Água Grande, Aliança e Afligidos 

Unidade Cronoestratigráfica Permiano-Cretáceo Inferior (Neocomiano) 

Profundidade Média (m) 2.700 

Litologia / Contexto Deposicional arenito / fluvial, aluvial e eólico 

Trapa 

Unidade Litoestratigráfica Selante Grupos Brotas, Santo Amaro e Ilhas 

Unidade Cronoestratigráfica Selante Jurássico-Cretáceo Inferior 

Tipo de Trapa estrutural 

Litologia Selante folhelho  
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Figura 2.566: Tipo de fluido do play efetivo Brotas da Bacia de Tucano Sul. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



  

490 
 

2.2 Síntese dos Plays das Bacias Sedimentares 

Todos os plays resultantes da análise das bacias apresentada no item anterior são sintetizados a seguir. Para o recurso convencional 
de óleo e gás, os plays efetivos são unidos por analogia geológica em superplays; para o não convencional, os plays são unidos conforme o 
tipo de recurso. 

 
 
 
 

2.2.1 Superplays 
As análises exploratórias regionais em nível de bacia consideram plays exploratórios como modelos de acumulação de 

hidrocarbonetos, que contemplam desde a geração e migração do hidrocarboneto até seu trapeamento, como apresentado nos itens anteriores. 
Ao estender o conceito de play exploratório definido para uma bacia para um conjunto de bacias, utiliza-se o conceito de superplay. 

Superplay é definido como um conjunto de plays localizados em diferentes bacias e geologicamente análogos entre si com relação à 
idade dos reservatórios e ao contexto de evolução geológica das bacias63. Neste estudo, foram considerados os mesmos seis superplays da 
versão anterior (EPE, 2012), porém com algumas alterações de definição e posicionamento mais específico das acumulações associadas ao 
“pré-sal”: três superplays (1, 2 e 3) estão relacionados com a evolução da margem continental brasileira (tanto distensiva como 
transformante); e, três outros superplays (4, 5 e 6) estão relacionados com a evolução das bacias do interior brasileiro.  

Os nomes dos superplays indicam na primeira parte, o posicionamento geocronológico dos reservatórios que caracterizam os plays e 
na segunda, o contexto do ambiente deposicional e/ou tectônico de evolução da bacia que melhor caracteriza o modelo de acumulação dos 
plays. A seguir, descreve-se cada dos superplays:           
  

                                                      
63 Analogias geológicas entre as bacias sedimentares brasileiras, do ponto de vista evolutivo (genético), tem sido alvo de vários estudos há décadas, entre os quais se destaca 
o recente trabalho de Milani et al. (2007b). O assunto da similaridade entre bacias (e partes delas) e a relação com a distribuição das acumulações de petróleo despertou há 
anos interesse na indústria internacional do petróleo (BOIS, 1975; KLEMME, 1983). De fato, o assunto não está esgotado e em novos ciclos de estudos do Zoneamento será 
necessário, desde o início, revisar as classificações envolvendo o conceito de superplays. 
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 Superplay 1: Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto 
Neste superplay estão incluídos reservatórios turbidíticos e carbonáticos formados em ambiente marinho aberto, desde o Cretáceo 

Superior até o Neógeno64. Está presente em todas as bacias da costa brasileira (Figura 2.567). 
 
 

 
Figura 2.567: Superplay 1 - Cretáceo Superior ao Neógeno - Marinho Aberto. 

  

                                                      
64 Na versão da Carta Estratigráfica Internacional utilizada nesse estudo (ICS, 2013), o período do Paleógeno ao Neógeno corresponde ao Terciário.  
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 Superplay 2: Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso 
Este superplay envolve reservatórios clásticos e carbonáticos do Cretáceo Inferior, formados em ambiente transicional ou marinho 

raso. Ocorre nas bacias marítimas desde a Bacia de Campos até a Bacia de Barreirinhas e também nas porções terrestres da bacias de 
Barreirinhas, Potiguar, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo, além das bacias terrestres do Parnaíba, São Luis, Bragança-Vizeu e Araripe 
(Figura 2.568). 

 
 

 
Figura 2.568: Superplay 2 - Cretáceo Inferior - Transicional e Marinho Raso. 
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 Superplay 3: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte 
Este superplay engloba plays cujos fatores geológicos estão diretamente relacionados com a fase rifte (pré, sin e pós) da evolução das 

bacias da margem continental brasileira. Os reservatórios ocorrem desde o Pré-Cambriano até Cretáceo Inferior, formados em ambiente 
continental e incluem acumulações no embasmento fraturado. O Superplay 3 ocorre em toda a costa brasileira, de maneira mais restrita que o 
Superplay 1, além das bacias terrestres de Tacutu, Marajó, Bragança-Vizeu, Rio do Peixe, Araripe, Jatobá, das bacias de Tucano Central, 
Norte e Sul e da Bacia do Recôncavo (Figura 2.569).   

 
 

 
Figura 2.569: Superplay 3 - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior -  Continental/Rifte. 
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 Superplay 3/Pré-Sal: Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior - Continental/Rifte selado por evaporito 
Estão inclusas neste superplay as grandes acumulações em reservatórios do pré-sal nas bacias de Santos e Campos, que motivaram o 

estabelecimento da “área do Pré-Sal” no Novo Marco Regulatório – Lei 12.351/2010 (BRASIL, 2010). A “área do Pré-Sal” é considerada 
estratégica para o país e, portanto, com regime especial (partilha de produção) para o desenvolvimento das atividades de E&P. Numa 
tentativa de especificar o subconjunto desse superplay de modo mais aderente a essas relevantes acumulações, define-se o Superplay 3/Pré-
Sal, a partir de um dos principais atributos que especificam esse profícuo modelo de acumulação que é a presença de rochas evaporíticas 
como selantes, na caracterização do fator trapa dos plays. A Figura 2.570 mostra a possível extensão dessa especificação, conforme o 
presente estudo, que abrange áreas desde a Bacia de Campos até Camamu-Almada e SEAL.           

 

 
Figura 2.570: Superplay 3/Pré-Sal - Pré-Cambriano ao Cretáceo Inferior -  Continental/Rifte selado por evaporito, com indicação do limite do Marco Regulatório 

do Pré-Sal. 
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 Superplay 4: Paleozoico - Sinéclise 
Este superplay envolve os plays com reservatórios do Paleozoico nas bacias interiores brasileiras de: Solimões, Amazonas, Parnaíba, 

Parecis, Paraná e Acre-Madre de Dios (Figura 2.571). 
 
 

 

 
 

Figura 2.571: Superplay 4 - Paleozoico - Sinéclise. 
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 Superplay 5: Proterozoico - Sinéclise 
Este superplay é restrito aos reservatórios do Proterozoico das bacias do São Francisco, dos Parecis, Solimões e Amazonas (Figura 

2.572).  
 
 

 Superplay 6: Cretáceo Superior - Orogenia Andina 
Este superplay é restrito à Bacia do Acre-Madre de Dios, bacia brasileira com as mais fortes evidências geológicas do processo de 

orogenia que originou a Cordilheira dos Andes (Figura 2.572). 

 
Figura 2.572: Superplay 5 - Proterozoico - Sinéclise e Superplay 6 - Cretáceo Superior - Orogenia Andina. 
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2.2.2 Plays de Recursos Não Convencionais 
O Estudo ZNMT indica nesse ciclo a ocorrência de sete tipos de recursos não convencionais distribuídos em 11 bacias brasileiras: três 

de gás e quatro de óleo (Figura 2. 573).  
 
 

 
Figura 2. 573: Plays de recursos não convencionais no Brasil. 

 
 
 
A seguir são apresentados os mapas  preliminares de plays não convencionais brasileiros, conforme o tipo de recurso. 
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  Betume (Areias Betuminosas ou Betuminous Sands ou Oil Sands ou Tar Sands) 
A ocorrência de arenitos betuminosos é restrita à Bacia do Paraná, como apresentado na Figura 2. 574. 

 
 
 

 
Figura 2. 574: Play não convencional - Betume 
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 Óleo de Folhelho (Shale Oil) 
O recurso óleo de folhelho é indicado nas bacias do Paraná, Parnaíba, São Luis, Sergipe, Alagoas e Taubaté (Figura 2. 575). 
 
 
 

 
Figura 2. 575: Play não convencional – Óleo de Folhelho. 
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 Óleo em Formação Fechada (Tight Oil Formations) 
O óleo em formação fechada ocorre nas bacias do Parnaíba, Recôncavo e porção terrestre da Bacia Potiguar, como indicado na  
Figura 2. 576.  
 
 

 
Figura 2. 576: Play não convencional – Óleo em Formação Fechada. 
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 Gás de Folhelho (Shale Gas) 
A Figura 2. 577 indica a ocorrência de gás de folhelho nas bacias do Amazonas, Parnaíba, Solimões, Paraná, Parecis e Recôncavo. 
 
 
 

 
Figura 2. 577: Play não convencional – Gás de Folhelho. 
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 Gás em Formação Fechada (Tight Gas Formations) 
A ocorrência de gás em formação fechada é indicada nas bacias do São Francisco, Recôncavo e porção terrestre da Bacia Potiguar 

(Figura 2. 578). 
 
 

 
Figura 2. 578: Play não convencional – Gás em Formação Fechada. 
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 Hidrato de Metano (Gas Hydrate) 
A ocorrência de hidrato de metano é restrita às bacias da Foz do Amazonas e Pelotas (Figura 2. 579). 
 
 
 

 
Figura 2. 579: Play não convencional – Hidrato de Metano. 
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 Metano de Carvão (Coalbed Methane) 
A Figura 2. 580 apresenta a ocorrência de metano de carvão, restrita à borda leste da Bacia do Paraná. 

 
 
 

 
Figura 2. 580: Play não convencional – Metano de Carvão. 
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3 M A PA S DE  I M POR T Â NC I A  DA S B A C I A S  

Este capítulo registra os resultados da aplicação da metodologia do Zoneamento na perspectiva econômica, como definido no Capítulo 
1. São apresentados mapas em escala nacional, com ênfase nos argumentos de Importância Petrolífera de Área (IPA), parciais e combinados, 
além de mapas das bacias efetivas brasileiras, segmentadas conforme avaliações de chances de descobertas, em escala regional, e com 
expectativa de fluidos predominantes1. 

 

 

 

 

3.1 Bacias Efetivas Brasileiras  

A Figura 3. 1 mostra o mapa consolidado das bacias sedimentares brasileiras analisadas em plays nesse estudo e apresentadas, 
detalhadamente, no Capítulo 2, como bacias efetivas, na abordagem de representação probabilística. O mapa é resultante de geoprocessamento 
que considera a superposição das áreas efetivas dos plays exploratórios e as chances regionais dos subplays que os compõem.  

Neste mapa, nota-se que as áreas com maiores chances de descoberta de hidrocarbonetos, em escala regional, estão nas bacias de Santos, 
Campos, Espírito Santo (terra e mar), Sergipe, Alagoas, SEAL, Potiguar (terra e mar), Ceará, Solimões, Amazonas, Parnaíba, Tucano Sul e 
Recôncavo.  Sem entrar no mérito dos volumes descobertos, em todas essas bacias há acumulações de petróleo ou gás natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Para efeito do relatório, todos os mapas resultantes deste ciclo do Zoneamento ainda foram elaborados com o antigo DATUM SAD69. Contudo, as informações 
disponibilizadas na BIZROG já estão convertidas para o novo DATUM SIRGAS2000. 
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Figura 3. 1: Bacias efetivas brasileiras (representação probabilística). 
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3.2 Expectativa de Fluidos Predominantes nas Bacias Brasileiras 

A Figura 3. 2 mostra os resultados da combinação das expectativas de fluido em nível de plays, apresentadas no Capítulo 3 para cada 
bacia efetiva brasileira, obtidos conforme abordado no Capítulo 2, em termos de expectativa de fluido predominante. Este mapa expressa a 
propensão para a existência de acumulações de petróleo e/ou gás não associado em nível de bacia. 

 

 
Figura 3. 2: Expectativa de fluidos predominantes.  

 

Nota-se maior propensão para acumulações de gás não associado nas seguintes bacias sedimentares: Acre, Solimões, Amazonas, 
Parecis, Parnaíba, São Francisco e Paraná. De forma restrita, na margem leste tem-se a propensão para gás não associado na região offshore da 
Bacia do Espírito Santo-Mucuri, na porção distal da Bacia de Santos, fora da abrangência da muralha de sal e pontualmente na região central da 
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Bacia de Pelotas. Nas bacias da margem continental leste predominam as expectativas para acumulações de petróleo, secundariamente para 
petróleo e gás. Destaca-se a porção distal da Bacia de Santos e toda a Bacia de Campos, com maiores expectativas para as acumulações de 
petróleo. Nas bacias da margem equatorial predominam as expectativas para acumulações de petróleo e gás, secundariamente, para petróleo e 
restritamente para gás não associado na porção central da Bacia da Foz do Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Importância Petrolífera das Áreas do Território Brasileiro 

Neste item apresentam-se os mapas resultantes da aplicação da abordagem metodológica descrita no Capítulo 1, conforme a perspectiva 
econômica. Representa-se em mapas de Importância Petrolífera de Área (IPA), seis argumentos que expressam diversos interesses do setor de 
petróleo e gás natural, principalmente para a atividade de E&P:  

1) Intensidade Explotatória;  

2) Atividade Exploratória; 

3) Prospectividade; 

4) Evidência Direta de Hidrocarbonetos; 

5) Necessidade de Conhecimento; e, 

6) Infraestrutura de Abastecimento.  

 

A combinação desses mapas resulta no mapa de Importância Petrolífera de Área Total (IPA Total), constituindo-se o mapa síntese do 
estudo do Zoneamento.  
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3.3.1 Intensidade Explotatória 

A Figura 3. 3 apresenta o mapa do argumento Intensidade Explotatória, que expressa a importância de áreas sedimentares em relação à 
sua proximidade com áreas de recursos descobertos de petróleo ou gás natural e considera os volumes destes recursos. Quanto menor a distância 
de todo e qualquer ponto de uma bacia sedimentar a uma área (em avaliação2 ou campo) com recurso descoberto, maior sua importância.  

 

 
Figura 3. 3: Argumento: Intensidade Explotatória.  

 

                                                      
2 Para efeito desse mapa, no caso de recursos contingentes, foram consideradas exclusivamente as áreas submetidas pelas empresas à (plano de) avaliação junto à ANP. 
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As áreas de maior importância neste argumento estão nas bacias de Campos e Santos. A Bacia de Campos é a principal produtora de 
petróleo e gás natural do país, enquanto a maior importância observada na Bacia de Santos se deve, além dos campos existentes, às descobertas 
em avaliação com expectativa de grandes reservas na região do Pré-Sal. As demais bacias produtoras brasileiras, mesmo com elevado número 
de campos como, por exemplo, as bacias do Recôncavo e Potiguar terra, possuem menor expressão volumétrica no cômputo nacional, por isso 
apresentam menor importância neste argumento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Atividade Exploratória 

A Figura 3. 4 mostra o mapa do argumento da Atividade Exploratória. Este mapa expressa a atratividade operacional e geológica que se 
costuma atribuir a áreas próximas a blocos exploratórios sob contratos com a União. Quanto menor a distância de todo e qualquer ponto de uma 
bacia a um bloco exploratório, maior sua importância. 

Nota-se que a maior parte da área sedimentar brasileira, principalmente marítima, aparece com alguma importância, dada a distribuição 
(e proximidade) de blocos ativos, em maior ou menor número, nas diversas bacias.  
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Figura 3. 4: Argumento: Atividade Exploratória 
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3.3.3 Prospectividade 

A Figura 3. 5 mostra o mapa do argumento da Prospectividade, o qual expressa a potencialidade das bacias efetivas para a descoberta de 
novas acumulações de hidrocarbonetos, através da combinação entre a chance de sucesso exploratório (avaliação de probabilidade condicional 
de sucesso (PCS) de poços pioneiros) e a potencialidade volumétrica de uma área. Assim, conforme este argumento, quanto maior a 
prospectividade de uma área, maior a chance de sucesso nas perfurações, menor o risco e, portanto, maior a importância. 

 

 

 
Figura 3. 5: Argumento: Prospectividade. 
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De maneira geral, as maiores prospectividades associam-se às bacias produtoras, com vários campos e descobertas já realizadas, onde os 
riscos geológicos tanto em escala regional como local (em nível de prospectos) são relativamente menores. As áreas com maiores 
prospectividades estão nas bacias de Santos, Campos, Potiguar, SEAL, Sergipe, Alagoas, Recôncavo e Solimões. Além destas, outras bacias 
como Ceará, Camamu-Almada, Espírito Santo-Mucuri possuem prospectividade relativamente alta. Níveis de importância intermediária, no 
mar, estão nas bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Pernambuco-Paraíba, Jequitinhonha, Cumuruxatiba e Pelotas (na 
região do Cone do Rio Grande); em terra, nas bacias do Amazonas, São Francisco (parte sul), Paraná, Parnaíba, Parecis, e Tucano Sul e Central.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Evidência Direta de Hidrocarbonetos 

A Figura 3. 6 mostra o mapa do argumento de Evidência Direta de Hidrocarbonetos, que expressa a maior favorabilidade geológica3 de 
áreas mais próximas às localizações de indícios ou confirmações da presença de hidrocarbonetos conterem acumulações. A evidência direta de 
hidrocarboneto provém de poços perfurados, exsudações (seeps), ou de resultados positivos de análise geoquímica de superfície. Quanto mais 
próxima estiver uma área sedimentar de uma evidência, maior a importância dessa área para este argumento. 

Com base nas informações utilizadas neste estudo, a maior parte da extensão sedimentar brasileira possui evidências de geração e 
migração de hidrocarbonetos, o que não implica, necessariamente, na existência de acumulações comerciais. De uma maneira geral, as bacias 
apresentam elevado grau de importância, conforme a evidência de hidrocarbonetos. Contudo, há pouca importância em partes expressivas das 
bacias de Pelotas, Jacuípe, Pernambuco-Paraíba, Acre-Madre de Dios e Parecis; e nenhuma, neste estudo, nas bacias de Alto Tapajós, Marajó, 
Tacutu, Araripe, Tucano Norte e Jatobá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Evidências de hidrocarbonetos favorecem a identificação e caracterização de sistemas petrolíferos. 
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Figura 3. 6: Argumento: Evidência Direta de Hidrocarbonetos. 
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3.3.5 Necessidade de Conhecimento 

A Figura 3. 7 mostra o mapa do argumento da Necessidade de Conhecimento, resultado da integração de dois tipos de avaliação, 
conforme tratado no Capítulo 2. Tal mapa representa tanto a incerteza sobre o comportamento regional de fatores geológicos nas bacias efetivas 
quanto à disponibilidade de dados geológicos e geofísicos das bacias sedimentares brasileiras4. 

 

Figura 3. 7: Argumento: Necessidade de Conhecimento 

                                                      

4 A incerteza em nível dos plays analisados indica a necessidade de aquisição, processamento e interpretação de dados exploratórios em nível regional, de bacia, sistema 
petrolífero, de play ou subplay. Considera-se a disponibilidade de dados a partir da quantidade de levantamentos geofísicos realizados e de poços exploratórios perfurados. 
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Nota-se que as áreas de maior importância, nesse argumento, encontram-se nas bacias interiores e em águas ultraprofundas das bacias da 
margem continental brasileira, que correspondem em grande parte, às bacias classificadas como de Novas Fronteiras. Por outro lado, as áreas 
com menor necessidade de conhecimento correspondem às bacias classificadas como Maduras (Recôncavo e outras terrestres produtoras em 
avançado estágio de exploração como Potiguar, Sergipe e Alagoas terra) e de Elevado Potencial (Santos, Campos e Espírito Santo-Mucuri).    

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Infraestrutura de Abastecimento 

A Figura 3. 8 mostra o mapa do argumento de Infraestrutura de Abastecimento que expressa a importância, operacional e econômica, 
atribuída, neste estudo, às áreas mais próximas de dutos ou instalações do segmento de downstream. Considera inclusive os que estão em fase de 
planejamento (estudo ou projeto) e em construção. Nesta versão, incorporou-se a importância da proximidade de linhas de transmissão elétrica, 
na malha de infraestrutura, em razão da possibilidade de aproveitamento de reservas de gás natural. 

Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, parte da importância conforme esse argumento deve-se à influência de gasodutos ainda em 
estudo e, portanto, poderão ou não ser de fato instalados5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Gasodutos considerados em fase de planejamento, neste ciclo, não são necessariamente os mesmos abordados nos estudos do PEMAT, em elaboração no âmbito do MME. 
Alguns desses gasodutos já possuíam autorização de construção e outros estavam em fase de licenciamento ambiental quando da promulgação da Lei 11.909, de 4 de março de 
2009, a “Lei do Gás” (BRASIL, 2009). 
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Figura 3. 8: Argumento: Infraestrutura de Abastecimento 
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3.3.7 IPA Total 

A Figura 3. 9 mostra o mapa de IPA Total, com a síntese da importância de áreas para o setor de petróleo e gás natural. Neste estudo, tal 
mapa é função dos seguintes argumentos, abordados nos itens anteriores deste capítulo, e pesos atribuídos a partir de discussões no âmbito do 
MME: Intensidade Explotatória (35%), Atividade Exploratória (20%), Prospectividade (20%), Evidência Direta de Hidrocarboneto (15%), 
Necessidade de Conhecimento (5%) e Infraestrutura de Abastecimento (5%). 

Este mapa-síntese expressa a diversidade das importâncias avaliadas neste estudo das bacias sedimentares brasileiras, condicionado 
pelas incertezas e preferências envolvidas na elaboração e na combinação dos mapas componentes, além da inerente heterogeneidade na 
distribuição natural de recursos petrolíferos na superfície da Terra. Portanto, a temporariedade é uma característica que acompanha este mapa e, 
assim, em futuros ciclos deste estudo, áreas poderão ter importâncias petrolíferas aumentadas ou diminuídas6. 

  

                                                      
6 A Bacia do Paraná, por exemplo, teve a importância aumentada com relação ao IPA Total do ciclo anterior, com o avanço das atividades exploratórias. Já a aparente 
melhora na Bacia do São Francisco, é devida à mudança de abordagem de avaliação (no ciclo atual todo recurso da bacia é considerado como não convencional), à 
inclusão da avaliação volumétrica e à existência de 2 PAD (Plano de Avaliação de Descoberta)  na bacia, inexistentes no ciclo anterior. 
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Figura 3. 9: IPA Total.  
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4 C ONC L USÕE S E  R E C OM E NDA Ç ÕE S 

O ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS é um estudo contínuo, iniciado em 2005, desenvolvido pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no âmbito do Ministério de Minas e Energia (MME), à luz da Lei n.º 10.847/2004 que trata de 
atribuições no planejamento do setor energético brasileiro e que com este relatório encerra a sua terceira versão. Desde então tem sido 
aprimorado, tanto do ponto de vista dos insumos utilizados quanto do processo de trabalho, sendo a temporariedade uma característica 
fundamental desse tipo de estudo.  Assim, o presente trabalho deve ser visto como o registro de resultados alcançados no ciclo iniciado em 
2012 e encerrado em meados de 2015. 

Praticamente todas as bacias sedimentares brasileiras1 foram analisadas conforme a abordagem de plays e bacias efetivas, 
constituindo um total de 7,7 milhões de km², sendo 5,1 milhões de km² em terra2; dezesseis bacias, todas terrestres, foram consideradas fora 
do escopo do estudo devido à sua área reduzida, totalizando 6 mil km² As bacias do Pantanal, Bananal, Irecê e Lençóis e as partes terrestres 
das bacias de Campos, Ceará, Cumuruxatiba, Foz do Amazonas, Pelotas e Taubaté não foram analisadas segundo o conceito de análise de 
plays3.   No outro extremo, as áreas que se revelaram mais importantes para o desenvolvimento de atividades exploratórias concentram-se 
nas bacias efetivas que ocupam cerca de 50% da área sedimentar brasileira, totalizando 4,3 milhões de km², dos quais 2,7 milhões de km² são 
em terra. 

Foram desenvolvidos nesse ciclo procedimentos, a partir da Base de Informações do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 
Gás (BIZROG), para avaliações volumétricas dos recursos convencionais de petróleo e gás natural não descobertos, aprimorando a 
integração do Zoneamento com o processo de elaboração de projeções de produção no contexto dos planos de energia do Governo Federal4, 
além de aperfeiçoar os argumentos de importância de área (IPA Prospectividade).  

Considerando-se todos os seis argumentos de importância de área (IPA), combinados conforme a função de importância 
multiargumentos de área (FIMA) e expressos no mapa de IPA Total, as áreas mais importantes para o setor de petróleo e gás natural 
encontram-se nas bacias de Santos, Campos, Espírito Santo-Mucuri, Jequitinhonha, Camamu-Almada, Recôncavo, Tucano Sul, SEAL, 
Sergipe, Alagoas, Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão, Solimões, Amazonas e Parnaíba e parte sul da Bacia do São Francisco5. 
Encontram-se também áreas de importância moderada, principalmente ao norte da Bacia do Acre-Madre de Dios e nas bacias do Paraná, 
Parecis, Pelotas, Cumuruxatiba, Pernambuco-Paraíba, e Foz do Amazonas6. 

Contudo, áreas de bacias com baixa importância total não devem ser desprezadas, à luz do argumento de Necessidade de 
Conhecimento que está relacionado ao processo de fomento das atividades de E&P no país, por meio da aquisição, processamento e 
interpretação de dados de geologia, geofísica e geoquímica7. É o caso, principalmente, das bacias do Acre-Madre de Dios, Alto Tapajós, 
Tacutu, Marajó e áreas de águas ultraprofundas de praticamente todas as bacias marítimas, com alta importância quanto ao argumento de 
Necessidade de Conhecimento8.  

                                                      
1 Foram consideradas as áreas a partir de (pixel) 1 km², até o limite de 200 milhas da linha de costa, mar adentro. 
2 Algumas bacias terrestres (Alto Tapajós entre outras) não foram analisadas em plays, totalizando 183 mil km². A Bacia de Taubaté foi analisada somente sob os aspectos 
dos recursos não convencionais. 
3 Essas bacias foram consideradas sem interesse para a exploração e produção de petróleo e gás natural, na versão 2011 do ZNMT. A Bacia de Taubaté foi analisada apenas 
em função de recursos não convencionais. 
4 Plano Nacional de Energia (PNE), Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT). 
5 Listadas em ordem geográfica, conforme o mapa de IPA Total no Capítulo 3, consideraram-se as áreas com valores 7, 8 ou 9 como sendo as mais importantes.  
6 Listadas em ordem geográfica, conforme o mapa de IPA Total no Capítulo 3, consideraram-se áreas com valores 4, 5 ou 6 como sendo as de importância moderada.  
7 Conforme o mapa de IPA Total no Capítulo 3, consideraram-se áreas com valores 1, 2 ou 3 como sendo as de baixa importância. 
8 Listadas em ordem geográfica, conforme o mapa de Necessidade de Conhecimento no Capítulo 3, as áreas com valores 7, 8 ou 9 foram consideradas como sendo as mais 
importantes nesse argumento.  
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Desse modo, além das áreas que já estão em operação, caracteriza-se a importância petrolífera de diversas outras áreas nas bacias 
sedimentares brasileiras, e se sustenta a expectativa de ampliação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no país 
em áreas da União, por meio de novas contratações de empresas de E&P.  

Para a continuidade do estudo, em novo ciclo, é recomendável:  

• Aprofundar a análise de dados do Banco de Dados de Exploração de Petróleo e Gás Natural da ANP (BDEP), visando ampliar a 
BIZROG e aperfeiçoar a análise e caracterização das bacias efetivas.  Ressalta-se aqui a importância de aprofundar também a análise das 
bacias contíguas às bacias brasileiras,  

• Desenvolver e aperfeiçoar procedimentos, a partir da BIZROG, para avaliações volumétricas dos recursos convencionais e não 
convencionais de petróleo e gás natural, descobertos e não descobertos, de modo a aprimorar a integração do Zoneamento com o 
processo de elaboração de projeções de produção no contexto dos planos de energia do Governo Federal, além de aperfeiçoar os 
argumentos de importância de área.  

• Desenvolver processos que visem à melhor sinergia possível na elaboração de novos mapas de importância de áreas, considerando a 
integração e a divisão de trabalhos no âmbito do MME, bem como a participação de organizações acadêmicas e empresariais 
interessadas no segmento de E&P brasileiro. 
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State monopoly

Brazilian Constitution 1988 
Art. 177 – State Monopoly

I ‐ the exploration for ‐ and production of petroleum and natural gas and other fluid hydrocarbon accumulations;
II ‐ the refining of petroleum of domestic and foreign origin;
III ‐ the import and export of basic products and by‐products, resulting from those activities; and
IV ‐ the maritime transportation of crude oil of domestic origin, or of basic products of oil produced in Brazil, as 
well as the transportation through pipelines, of crude oil, its products and natural gas. 

Constitutional Amendment nº 9, 1995

§ 1º Brazil may contract with private or state companies for the accomplishment of activities listed in Art. 
177. 

Law No. 9478 of August 6, 1997
“Oil Act” 

Disposes on the national energy policy, on the activities related to the petroleum monopoly, creates the 
CNPE, and gives other provisions.  Aim was to open the oil and gas industry to competition, attract risk 
investment and promote free competition



Policymaking

PRESIDENT OF REPUBLIC

National Energy Policy Council - CNPE 

Regulation and Policy implementation 

Brazilian energy system structure



Timeline

Implementation of ANP
Round Zero

Royalties
Discussion

Pre-salt discoveries: 
new paradigm

Pre-salt – new regulatory framework: 
Higher potential

Petrobras Capitalization

Creation of 
Inter-ministerial Group

Blocks in the 
Pre-salt 
cluster

ANP invests on G&G surveys 
to increase knowledge of the Brazilian sedimentary basins

MP 592/12  &  Law 12734/12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
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• Indirect Federal 
Administration, under 
special autarchic regime

• Main office in Rio de Janeiro.
• Offices in Brasilia, Salvador, São 
Paulo, Manaus, Belo Horizonte and 
Porto Alegre.

• Collegiate board (1 Director General 
and 4 Directors)

• Decision‐making through 
deliberative sessions of the 
Board of Directors.
(autonomy of decision)

• Decisions that affect economic 
agents or consumers are submitted 
to public hearings 

• 1 Executive Secretariat
and 16 Superintendencies

ANP



To RegulateTo Regulate

• To organize auctions and sign contracts on 
behalf of the Brazilian State with the 
concessionaires in the exploration, development 
and production

To ContractTo Contract

• To ensure compliance with the rules in the 
regulated industry activities, directly or by 
agreements with other public authorities.

To SuperviseTo Supervise

The role of ANP

• To establish the rules (resolutions, 
instructions) for the operation of the oil, gas 
and biofuel industries 



Downstream

Activities regulated by laws

Upstream

Activities of the Union´s monopoly Activities regulated by laws

Exploration Production Refining Transportation Distribuition Resale

Supervise

Midstream

Since the Petroleum Law, Law 9478/97:
 Upstream ‐ 93 concession holders (45 Brazilian and 48 foreign multinationals) 26

oil companies are producing in the upstream sector in Brazil
 Midstream – 16 operating refineries, 382 ethanol plants and 87 biodiesel plants
 Downstream ‐ 187 liquid fuel distributors, more than 40 thousand gas stations,

19 distributors of LPG and 61 thousand LGP resale agents

Oil and Gas sector in Brazil

Source: ANP. Updated on 31 may 2016



Exploration and
Production

ANP attributions

• Management of data and information on 
sedimentary basins

• Continuously studying sedimentary basins, aiming 
its offering in bidding rounds

• Bids acreage for exploration and production

• Management of concession contracts



Estimated investment of R$ 1,24 bi

Note: Converted to US$ using official exchange rates (18/04/2016)

SEISMIC

STUDY OF 
PETROLEUM SYSTEM

STRATIGRAPHIC WELL

G&G 2015‐2018 Plan



Refining, 
processing, 

transporting and 
storage

ANP attributions

• Management and authorization of the activities 
of refining, natural gas processing and biofuels
production

• Regulation of the transportation of crude oil,      
oil products and natural gas



Distribution and 
trade

ANP attributions

• Quality specification of petroleum and natural gas 
products and of biofuels

• Management and authorization of distribution 
and resale of fuels



ANP furthers the development of the sectors it regulates

Furthering Brazilian development

• Incentive for national industry
ANP encourages growth and consolidation of
the national industry of oil and natural gas‐
related materials, equipment, systems and
services

• Participation of the small and midsize 
company
ANP encourages the inclusion of small and
midsize companies in the sector’s activities



• Professional training
With funds from the royalties, ANP run its Human
Resources Program (PRH‐ANP) that, since 1999, has
already granted more than 5,000 scholarships to
undergraduate, master and doctorate students.

Furthering Brazilian development

• Research and development
The concession contracts signed by ANP include a
clause that requires exploration and production
companies to agree to invest the equivalent of 1%
of the gross earnings from large production fields in
technological research and development projects
and programs (R&D)



Commitments to the environment
ANP cooperates with the Ministry of Environment, the
Brazilian Navy Command, universities and state
environment agencies to guarantee that the
environmental issues are considered in the operations
decisions of the companies in the regulated sectors

ANP ensures that the regulated companies put into practice the 
provenly efficient procedures and techniques for safe operations, 
energy efficiency, environmental protection and human health 

Incentives to best practices



Helping combat climate change
ANP is part of the Motor Vehicle Air Pollution Control
Program (Proconve) and issues regulations with places and
deadlines for the Brazilian fleet of buses and trucks to
adopt increasingly less polluting types of diesel

Incentives to best practices

Operational Safety
ANP approves and supervises both offshore and onshore
oil and gas exploration and production facilities
(production platforms, drilling rigs, collection stations and
onshore wells). The regulatory system of Brazilian offshore
operational safety, regarded as one of the most modern in
the world, is based on a comprehensive study of the
regulations adopted in countries such as Australia, Canada,
Norway, UK and USA, and on the learning gained from
accidents
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Brazil

Sources: IEA. 2013  world data and EPE 2014 Brazilian data.
Notes: 1. Includes electricity from energy sources not defined above, such as non‐renewables wastes, peat, oil shale and chemical head. 2. Includes 
geothermal, wind, solar, tide.

World
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Brazil in perspective
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Proven Reserves (Dec, 2015)
Oil – 13 billion barrels
Gas – 429 billion m3

Production (Feb, 2016)
Oil and NGL – 2.335 million bpd
Gas – 97.7 million m3/day

Balance Imports/Exports (2015)

Oil ≈ 412 thousand barrels/day
Gas ≈ 52 million m3/day

Current scenario

Oil Natural Gas

Proven Reserves (Bboe)

Taking into account only what has already been discovered, mainly in the pre‐salt, proven reserves and 
production should rise significantly over the next years.



E&P in Brazil

2016  Total 
investment forecast

R$ 67 bi in 
development and

production

R$ 6,5 bi in 
exploration

Source: ANP (PAP/PAT and PAT/OAT)
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Oil Production

Most of the Brazilian production comes 
from post‐salt horizons



NGL terminals

Gas pipelines

Pipelines in construction

Sources: ANP, ABEGAS e Petrobras

Gas pipelines

1999 2012

7,700 Km 
3,700 transport + 4,000 state distribution 

39,400 Km 
9,400 transport + 30,000 state distribution 



Infrastructure and operational 
conditions in pre‐salt area
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WORLD CLASS PRODUCTS

Atlântico Sul Brasa

1st phase 2nd phase 3rd phase
Local content policy:

Overcoming challenges

Local content policy:
Building the bridge



Program to stimulate competitiveness of the production
chain, and development and improvement of oil and gas
industry suppliers.

Pedefor Decree
(n.º 8637, 15 January, 2016)

To build the bridge, Brazil is moving from a sanction‐based regime 
to one based on incentives and sanctions

Local content policy:
Building the bridge



Pedefor Decree
(n.º 8637, 15 January, 2016)

Increased value of local content for strategic goods and services

Items:
 Locally developed engineering

 Locally developed technological innovation

 High potential for qualified job generation

 Exports

Incentives to suppliers

Local content policy:
Building the bridge
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7,5 million km2

5,0 million km2  – onshore

2,5 million km2 – offshore

Onshore sedimentary basins

Offshore sedimentary basins

Bidding rounds



7.5 million km2

~ 2% of sedimentary areas:
Production Sharing Regime
1st Pre‐salt Bidding Round

All other areas: 
Concession Regime

Transfer of Rights:
7 blocks 

Exploratory blocks  area under 
concession ~ 315,000 km2

429 oil or natural gas fields

“One country, three systems…”



Geologists Economists Accountants

Lawyers Engineers Support

Multidisciplinarity



Bidding &
Contract

Company 
qualification

Beginning of 
process

•Preliminary proposal 

•Development and 
approval of technical 
and environmental 
studies 

•Delimitation of blocks 

•CNPE Resolution

Delimitation of 
blocks

•Publication of the bid 
call for tender and the 
agreement draft

•Public hearing 

•Technical ‐
environmental and 
legal ‐fiscal seminars

•Publication of call for 
tender  and contract 

•Payment  of Fees and 
bid bonds

• Data packages 
availability

•Opening of 
qualification period

•Holding of auction

•Conclusion  of 
qualification process

• Contract signature

Bidding process



 CNPE Resolution nº2, 3 March, 2016

– “Art. 4º  Determinar ao Ministério de Minas e Energia que, no prazo de 
cento e oitenta dias contados da publicação desta Resolução, conclua os 
estudos necessários para a proposição, ao CNPE, dos parâmetros 
técnicos e econômicos a serem considerados na contratação, sob o 
Regime de Partilha, das áreas unitizáveis que extrapolem os blocos 
concedidos e estejam localizados dentro do polígono do pré‐sal, nos 
termos definidos na Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010.”

Next pre‐salt round

Next bidding rounds
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Final Remarks

• Brazilian O&G production has been increasing continuously; of
course in a slower pace, due to the current oil price scenario;

• Brazilian production growth is largely due to the pre‐salt
development;

• Pos‐salt is still responsible for more than half of the country
production. ANP is working towards an increase of this
production;

• LC is still an issue. PEDEFOR decree introduces the idea of
incentives aiming improvements to the LC policy;

• There are other initiatives like G&G new studies, special customs
regime renewal, marginal fields offers, etc, aiming new
investments attraction;



Final Remarks

• Brazil is a good opportunity for oil companies and suppliers that 
are interested in medium and long term commitment;

• Brazilian government and ANP are working together to improve 
environment conditions for new investments, being on pre‐salt, 
deep water, shallow water or onshore;

• Brazil is much more than the pre‐salt and it is taking effective 
steps to be attractive in all oil price scenarios.



National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ‐ ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andares

Phone: +55 (21) 2112‐8100 

www.anp.gov.br

www.brasil‐rounds.gov.br
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Law 11909 deals with the activities related to the transport of natural 
gas, dealt with in Article 177 of the Federal Constitution, as well 
as on the natural gas treatment, processing, storage, liquefaction, 
regasification and commercialization activities. This act also changes 
Law 9478 of August 6, 1997, and makes other provisions.
The Decree regulates Chapters I through IV and VIII of the Law.

Law 11909
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(The Gas Act)

Decree 7382
December 2, 2010
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Presidency of the Republic

LAW 11909 OF MARCH 4, 2009

Law 11909 deals with the activities related to 
the transport of natural gas, pursuant to article 
177 of the Federal Constitution, as well as the 
treatment, processing, storage, liquefaction, 
regasification and commercialization of natural 
gas. This Law also changes provisions of 
Law 9478 of August 6, 1997 and makes other 
provisions.

AS THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, I let it be 
known that the Congress decrees and I ratify the following:

CHAPTER I 

PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1. This Law establishes rules for the exploration of 
economic activities of natural gas transport through import 
and export pipelines, dealt with in items III and IV of the head 
paragraph of article 177 of the Federal Constitution, as well as for 
the treatment, processing, storage, liquefaction, regasification and 
commercialization of natural gas.
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§ 1º  The economic activities dealt with in this article shall be 
regulated and inspected by the Union, in the capacity of granting 
authority, and may be exercised by an enterprise or consortium of 
enterprises organized under the Brazilian laws, with headquarters 
and administration in the Country.

§ 2º The performance of the activities deriving from 
authorizations and concessions dealt with in this Law shall be 
at the entrepreneur’s own risk and expense, and that shall by no 
means be characterized as a provision of public services.

§ 3º  The natural gas sector players shall: 

I - perform the activities related to the natural gas sector 
pursuant to the Law, the technical and environmental standards 
and the respective concession agreements or authorizations, 
observing the specific local legislation on the piped gas distribution 
services;

II - allow the relevant inspection body to have free access, 
at any time, to the equipment and facilities connected to the 
performance of their activity, as well as their accounting records.

Article 2. For the purposes of this Law and its regulations, 
the following definitions shall apply:

I - Transport Capacity: maximum daily volume of natural 
gas that the carrier can carry in a given transport gas pipeline;

II - Hired Transport Capacity: daily volume of natural gas 
that the carrier shall move to the utility, pursuant to the respective 
transport agreement;

III - Available Capacity: part of the gas pipeline transport 
capacity that has not been the subject matter of a firm agreement;

IV - Idle Capacity: part of the gas pipeline transport capacity 
hired that has not been used, on a temporary basis;
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V - Utility: agent that uses or aims at using the natural gas 
pipeline transport service, upon authorization of the National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels - ANP;

VI - First Utility: it is the utility whose hiring of transport 
capacity has enabled or contributed to enable, in whole or in part, 
the construction of the gas pipeline;

VII - Public Call for Tender: a procedure, with secured access 
to all interested parties, that aims at hiring transport capacity in 
existing pipelines, to be built or expanded;

VIII - Commercialization of Natural Gas: purchase and 
sale of natural gas, by means of agreements negotiated between 
the parties and filed with the ANP, except for the provisions of 
paragraph 2 of article 25 of the Federal Constitution; 

IX - Private Consumption: volume of natural gas consumed 
exclusively in the natural gas production, collection, transfer, 
storage and processing activities;

X - Storage of Natural Gas: storage of natural gas in natural 
or man-made reservoirs.

XI - Packaging of Natural Gas: confinement of natural gas in 
gaseous, liquid or solid form for transport or consumption;

XII - City Gate: a point in the transport gas pipelines where 
the natural gas is delivered by the carrier to the utility or any agent 
appointed by the latter;

XIII - Point of Receipt: a point in the transport gas pipelines 
where the natural gas is delivered to the carrier by the utility or 
any agent appointed by the latter;

XIV - Natural Gas or Gas: any hydrocarbon that remains in 
gaseous state under normal atmospheric conditions, produced 
directly from petroleum or gas reservoirs, whose composition 
may contain wet, dry and residual gases;
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XV - Liquefied Natural Gas - LNG: natural gas submitted 
to liquefaction process for storage and transport, subject to 
regasification in exclusive plants;

XVI - Compressed Natural Gas - CNG: any natural gas 
processed and packaged for transport in ampoules or cylinders at 
ambient temperature and a pressure that keeps it in gaseous state;

XVII - Transfer Gas Pipeline: pipeline intended for the 
movement of natural gas, considered as being of specific and 
exclusive interest of its owner, starting and ending in its own natural 
gas production, collection, transfer, storage and processing facilities;

XVIII - Transport Gas Pipeline: gas pipeline that executes 
the movement of natural gas from the processing and storage 
facilities, or other transport gas pipelines, to the storage facilities, 
other transport gas pipelines and city gates to state natural gas 
distribution concessionaires, except for the cases provided for 
in items XVII and XIX of the head paragraph in this article, 
including stations for compression, measurement, pressure 
reduction and delivery, pursuant to paragraph 2 of article 25 of 
the Federal Constitution;

XIX - Gas Production Offloading Pipeline: pipelines in the 
production facilities, aimed at the movement of natural gas from 
the producing wells to the processing and treatment facilities or 
liquefaction units; 

XX - Natural Gas Sector: set of economic activities related 
to the exploration, development, production, import, export, 
processing, treatment, transport, loading, storage, packaging, 
liquefaction, regasification, distribution and commercialization 
of natural gas;

XXI - Extraordinary Transport Service: method for hiring 
available capacity, at any time, and which contains a suspension 
condition in case of hiring of capacity under the firm method;
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XXII - Firm Transport Service: type of transport service 
where the carrier undertakes to schedule and transport the daily 
volume of natural gas requested by the utility until the hired 
transport capacity set forth in the agreement with the utility;

XXIII - Interruptible Transport Service: transport service 
which may be interrupted by the carrier, given the scheduled 
priority of the Firm Transport Service;

XXIV - Transport of Natural Gas: movement of natural gas 
in transport gas pipelines, comprising the construction, expansion 
and operation of the facilities;

XXV - Treatment or Processing of Natural Gas: set of 
operations aiming at enabling its transport, distribution and use;

XXVI - Carrier: authorized or concessionaire company of 
the natural gas transport activity by means of pipelines;

XXVII - LNG Terminal: facility used for natural gas 
liquefaction or import, discharge and regasification of LNG, 
including the ancillary services and temporary storage tanks 
necessary for the regasification process and subsequent delivery 
of the natural gas to the pipeline network or other means of 
transport;

XXVIII - Liquefaction Plant: facility where natural gas is 
liquefied, so as to enable its storage and transport, and it may 
comprise units for natural gas treatment, heat exchangers and 
LNG storage tanks;

XXIX - Regasification Plant: facility where the liquefied 
natural gas is regasified through imposition of heat to be introduced 
in the pipeline network, and it may comprise LNG storage tanks 
and regasifiers, as well as supplementary equipment;

XXX - Natural Gas Sector Players: agents that perform 
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activities related to the exploration, development, production, 
import, export, processing, treatment, transport, loading, 
storage, packaging, liquefaction, regasification, distribution and 
commercialization of natural gas;

XXXI - Free Consumer: natural gas consumer that, pursuant 
to the applicable state law, has the option of acquiring natural gas 
from any producer, importer or retailer;

XXXII - Self-Producer: natural gas exploring or producing 
agent that uses part or all of its production as raw material or fuel 
in its industrial facilities;

XXXII - Self-Importer: an agent authorized to import natural 
gas and use part, or all, of its imported product as raw material or 
fuel in its industrial facilities;

CHAPTER II 

TRANSPORT OF NATURAL GAS

Section I 

Performing the Transport of Natural Gas Activity

Article 3. The transport of natural gas shall be performed 
by corporations or consortia, whose formation is governed by 
Brazilian Laws, with headquarters and administration in the 
Country, at the entrepreneur’s own risk and expense, under the 
following regimes:

I - concession, preceded by bidding process; or
II - authorization.

§ 1. The authorization regime dealt with in item II of the 
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head paragraph of this article shall be applied to the transport 
gas pipelines that involve international agreements, whereas the 
concession regime shall be applied to all transport gas pipelines 
considered as being of general interest.

§ 2. The Ministry of Mines and Energy shall, after consulting 
with the ANP, establish the exclusivity term that the first utility 
will have to use the hired capacity of the new transport gas 
pipelines.

§ 3. The concessionaire or consortium of enterprises 
authorized to perform the transport of natural gas shall only 
perform those activities referred to in article 56 of Law 9478 of 
August 6, 1997, in addition to the storage, transport of biofuels 
and construction and operation of terminals. 

§ 4. The ANP may be provided with the competence to 
declare the public utility, for the purposes of expropriation and 
establishment of administrative easement of the areas necessary 
for the implementation of the gas pipelines granted or authorized, 
as well as their ancillary facilities.

Article 4. The Ministry of Mines and Energy shall:

I - propose, on its own initiative or driven by third parties, 
the transport gas pipelines that shall be built or expanded;

II - establish the guidelines for the transport capacity hiring 
process;

III - define the concession or authorization regime, pursuant 
to paragraph 1 of article 3 hereof.

§ 1. The Ministry of Mines and Energy shall consider the 
Country’s pipeline network expansion studies to comply with 
items I and III of the head paragraph of this article.

§ 2. The Ministry of Mines and Energy may determine the 
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use of Public–Private Partnership agreements, dealt with in Law 
11079 of December 30, 2004, as well as the use of resources 
derived from the Contribution for Intervention in the Economic 
Domain - CIDE and the Energy Development Account, according 
to article 13 of Law 10438 of April 26, 2002, in order to enable 
the construction of transport gas pipeline proposed by its own 
initiative and considered as being of relevant general interest.

Article 5. The granting of authorization or bidding round 
for the concession for transport activities that envisages the 
construction of expansion of gas pipelines shall be preceded by 
public call for tender to hire capacity, aiming at identifying the 
potential carriers and sizing the effective demand. 

§ 1. The utilities that fail to hold an authorization shall request 
its granting to the ANP, in form and terms defined by the latter.

§ 2 During the process of public call for tender, the ANP 
shall, on an iterative basis, establish the maximum rate to be 
applied to the utilities interested in hiring transport capacity.

§ 3. The utilities that request transport capacity by the end 
of the process of public call for tender shall enter into a term 
of commitment with the ANP, for the purchase of the requested 
capacity.

§ 4. The term of commitment referred to in paragraph 3 of 
this article shall be irreparable and irrevocable and shall be an 
integral part of the tender protocol.

Article 6. The ANP shall promote, according to guidelines of 
the Ministry of Mines and Energy, on a direct or indirect basis, the 
bidding process dealt with in article 5 thereof. 

Article 7. The Ministry of Mines and Energy may determine 
that the capacity of a gas pipeline is superior to that identified in 
the public call for tender, defining the economic mechanisms to 
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enable the project, which may establish the use of the Public–
Private Partnership agreement, dealt with in Law 11079 of 
December 30, 2004. 

Article 8. The transport gas pipelines may only move natural 
gas that meets the specifications established by the ANP, except 
for agreements entered into by and between the carriers and the 
utilities, previously approved by the ANP, without prejudice to 
the other users. 

Article 9. The carrier shall allow the interconnection of other 
transport and transfer facilities, pursuant to regulations established 
by the ANP, observing the natural gas specifications established 
by the ANP and the existing rights of the utilities.

Section II 

Concession of the Transport of Natural Gas Activity

Article 10.  The natural gas transport concessions hired 
as from this Law shall identify the goods and facilities to be 
considered as connected to their use, and shall be in force for 
thirty (30) years as from the date of signature of the indispensable 
agreement, and they may be extended for equal terms, under the 
conditions set forth in the concession agreement.

Sole Paragraph. The extensions referred to in this article shall 
be requested by the concessionaire, within twelve (12) months 
prior to the final date of the relevant concession agreement, and 
the ANP shall manifest on the request within three (3) months 
from that date.

Article 11.  The ANP shall promote the bidding process for 
the concession of the transport of natural gas activity.
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Article 12. The ANP shall prepare the tender protocols and 
the concession agreements for the construction or expansion and 
operation of the transport gas pipelines under the concession 
regime.

§ 1. The ANP, through delegation of the Ministry of Mines 
and Energy, shall enter into the concession agreements referred to 
in this Law.

§ 2. The preemptive right shall be assured to the carrier 
whose facility is being expanded, in case it participates in the 
bidding round dealt with in head paragraph of this article, under 
the same conditions as the winning bidder.

Article 13. In the bidding process, the criterion to select the 
winning bid shall be that of the lowest annual cost, pursuant to the 
regulations and to the tender protocol. 

§ 1. The annual cost referred to in the head paragraph of 
this article corresponds to the annual amount to be received by 
the carrier for the provision of the hired service, pursuant to the 
tender protocol and the concession agreement.

§ 2. The natural gas transport rates to be paid by the utilities 
for the case of the gas pipelines object of concession shall be 
established by the ANP by applying, to the maximum rate set in 
the bidding process, the same factor corresponding to the ratio 
between the annual cost established in the bidding process and 
the maximum annual cost defined in the tender protocol.

Article 14. In case of expiration, the goods intended for, and 
considered as bound to the performance of the transport activity 
shall be incorporated to the Union’s assets, upon declaration of 
public utility, and fair and previous indemnification in cash, thus 
becoming under administration of the granting authority, pursuant 
to specific regulation to be published.
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§ 1. In any case of expiration of the concession, the 
concessionaire shall, at its own risk and expense, remove the 
equipments and assets that are not object of incorporation by the 
Union, being obliged to remedy or indemnify for the damage 
arising out of its activities and undertake environmental recovery 
action as established by the relevant bodies.

§ 2. The concessionaire whose concession has been 
expired shall continue to render transport services until a new 
concessionaire is appointed or the pipeline is disabled.

§ 3. The operation rates for the period referred to in paragraph 
2 of this article shall be established by the ANP so as to cover the 
effective costs of an efficient operation.

Article 15. The goods incorporated to the Union’s assets 
pursuant to article 14 hereof may compose a set of goods and 
facilities to be bidden together with a new concession for the 
performance of transport activity. 

§ 1. In the bidding round referred to in the head paragraph of 
this article, the highest payment for the use of the public asset, or 
the provisions of article 13 hereof, or also a combination of both 
criteria, may be used as selection criterion for the winning bidder. 

§ 2. The resources collected with the bidding round dealt 
with in the head paragraph of this article may be reverted to the 
expansion of the natural gas transport network, and, as the case 
may be, to the indemnification of the installments connected to 
goods to be incorporated to the Union’s assets, yet to be amortized 
or depreciated, which have been paid up in order to ensure the 
continuation and existence of the service granted.

§ 3. Only investments that had been explicitly authorized by 
the ANP shall be indemnified.

§ 4. The bidding process provided for in the head paragraph 
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of this article may begin up to twenty-four (24) months prior to 
the expiration of the concession term, with a view to ensuring the 
continuation of the services rendered, except to the provisions of 
the Sole Paragraph in article 10 hereof. 

Article 16. The transfer of the concession agreement with the 
preservation of its object and contract conditions is allowed. 

Sole Paragraph. The transfer of the agreement may only 
occur upon prior and express authorization by the ANP.

Section III 

The Tender Protocol

Article 17.  The tender protocol shall be accompanied by the 
respective basic draft concession agreement and shall indicate:

I - the route of the gas pipeline transport object of concession, 
the city gates, as well as the forecast transport capacity and the 
criteria used for its sizing;

II - the maximum annual transport revenue estimated and the 
criteria used for its calculation;

III - the requirements to be fulfilled by the bidders and the 
pre-qualification criteria, as the case may be;

IV - the list of documents required and criteria to be 
followed for the evaluation of the technical capacity, the financial 
competence and the legal status of the interested parties, as well 
for the technical and economic-financial judgment of the bid;

V - the explicit indication that the concessionaire shall pay the 
indemnifications due for expropriations or easements necessary to 
execute the agreement, as well as the acquisition of licensing with 
the competent bodies, including those of environmental nature;
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VI - The term, venue and time in which the interested 
parties will be given the data, studies and other elements and 
information necessary for bid preparation, as well as the cost of 
their acquisition;

VII - the exclusivity term that the first utilities will have to 
use the hired capacity of the new transport gas pipelines.

VIII - the term of the concession and the possibility of 
extension, as the case may be.

Article 18.  Where the participation of enterprises in 
consortium is allowed, the tender protocol shall contain the 
following requirements:

I - evidence of public or private commitment of consortium 
formation, signed by the consortium members; 

II - appointment of a consortium leading enterprise, 
responsible for the consortium and for running the operations, 
without prejudice to the joint responsibility of the other members;

III - submission, by each of the consortium members, of the 
documents required for the purposes of evaluating the technical 
and economic-financial qualification of the consortium;

IV - prohibition of participation of the same enterprise in 
another consortium - or individually - in the bidding process for 
the same transport gas pipeline;

V - granting of a concession to the winning consortium, 
subject to the registering of deed of incorporation of a consortium, 
pursuant to the sole paragraph of article 279 of Law 6404 of 
December 15, 1976. 

Article 19.  In case of participation of a foreign enterprise, 
the tender protocol shall contain the requirement that it submits, 
along with its bid in a separate envelope:
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I - evidence of technical capacity, financial competence and 
legal and fiscal status pursuant to regulation to be issued by the ANP;

II - full content of its instrument of incorporation, and evidence 
that it is organized and regularly operational, pursuant to the laws of 
its country;

III - appointment of a legal representative with the ANP, with 
special powers to carry out acts and assume responsibilities regarding 
the bidding process and the bid submitted;

IV - in case of becoming a winning bidder, commitment 
to establish an enterprise according to the Brazilian laws, with 
headquarters and administration in Brazil.

Sole Paragraph. The execution of the concession agreement 
shall be subject to the effective compliance with the commitment 
undertaken according to item IV in the head paragraph of this article.

Section IV 

Judgment of the Bidding Process

Article 20.  The judgment of the bidding process shall identify 
the most valuable bid, according to objective criteria established 
in article 13 or paragraph 1 of article 15 hereof, and shall comply 
with the principles of legality, impersonality, morality, publicity, 
and equality among the bidders.

Section V 

The Concession Agreement

Article 21.  The concession contract shall faithfully reflect 
the conditions of the tender protocol and of the winning bid, and 
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shall have the following essential clauses:

I - the description of the gas pipeline object of concession;

II - the list of goods and facilities intended for and, in 
this capacity, considered as bound to the performance of the 
transport activity, followed by the specification of the rules on 
the abandonment and relinquishment of areas, and the removal 
of equipment, as well as the conditions in which these will be 
incorporated by the Union, in case of expiration of the concession;

VIII - the term of the concession and its extension conditions, 
as the case may be.

IV - the implementation schedule, the minimum investment 
estimated and the gas pipeline expansion hypotheses;

V - the annual cost and the adjustment criteria;

VI - the guarantees offered by the concessionaire, including 
as regards the performance of the proposed investment;

VII - the specification of the rules regarding the relinquishment 
and abandonment of areas, including the removal of equipment 
and incorporation of goods to the Union’s assets;

VIII - the follow-up and inspection procedures for the 
activities of the concessionaire, as well as for agreement audit;

IX - the obligation, by the concessionaire, to provide the 
ANP with reports, data and information regarding the activities 
developed;

X - the access rules for any interested utility to the gas pipeline 
object of the concession, according to the provisions herein;

XI - the rules for the resolution of disputes related to the 
agreement and its performance, including conciliation and 
international arbitration;
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XI - the cases of termination and expiration of the agreement;

XIII - the applicable sanctions in case of failure, by the 
concessionaire, to comply with the contractual obligations.

XIV - the exclusivity term during which the first utilities will 
have to use the hired capacity of the new transport gas pipelines.

Article 22. The concessionaire shall:

I - enter into transport agreement with the utilities for all 
types of services offered, which shall be previously approved by 
the ANP;

II - adopt, in every operation, the actions necessary for the 
conservation of the facilities, the areas occupied and the natural 
resources potentially affected, thus ensuring the safety of the 
persons, and for the protection of the environment;

III - establish an emergency and contingency plan against 
accidents and any other facts or circumstances that interrupt or 
may interrupt the transport services;

IV - in case of any emergency or contingency, immediately 
notify the fact to the ANP and the relevant authorities;

V - be civil liable for the actions of its agents and indemnify 
for any and all damage arising out of the activities performed, 
and the Union shall be reimbursed for the charges they may have 
to bear as a result of possible claims motivated by acts of the 
concessionaire;

VI - adopt the best practices of the international natural gas 
industry and comply with the rules, as well as with the applicable 
technical and scientific procedures, related to the transport of 
natural gas.

VII - deliver, in electronic media accessible to any interested 



Law 11909 of march 4, 2009  | 19 

party, information on the characteristics of its installations, the 
services rendered, the applicable rates, the available capacities and 
the agreements, specifying parts, terms and quantities involved.

Article 23. The concessionaire may, for the performance of 
its duties, with due regard for the conditions and limits established 
in the regulations:

I - use, for the execution of the services, equipment belonging 
to third parties;

II - hire, with third parties, the development of inherent, 
ancillary or supplementary activities, as well as the implementation 
of associated projects.

§ 1. In any case, the concessionaire shall remain responsible 
before the ANP and the utilities.

§ 2. The relationships between the concessionaire and third 
parties shall be governed by the ordinary law, and the latter shall 
not have rights before the Union.

Article 24.  The concessionaire shall:

I - provide information of technical, operational, economic-
financial and accounting nature or other, related to the service, 
pursuant to the regulations;

II - keep accounting records of the gas transport activity 
separated from the activity of storage of natural gas;

III - submit, for approval by the ANP, the draft standard 
agreement to be entered into with the utilities, with a clause for 
the resolution of possible controversies, which may provide for 
arbitration agreement, pursuant to Law 9307 of September 23, 
1996;

IV - submit to the activity’s regulations and inspection.
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Article 25.  The spin-off, consolidation, conversion, merger, 
capital decrease of the concessionaire or the transfer of controlling 
interest shall depend on prior approval by the ANP.

Sole Paragraph. (VETOED)

Section VI 

Authorization for the Transport 
of Natural Gas Activity

Article 26.  The term for the new authorizations dealt with in 
item II of the head paragraph of article 3 herein shall be thirty (30) 
years, and it may be extended for equal term, with due regard for 
the rules set forth upon approval and the regulations. 

§ 1. The authorized expansion of the gas pipeline shall be 
with its respective regime and remaining term.

§ 2. The provisions contemplated by articles 22, 23 and 24 
thereof shall be applicable to authorized carriers dealt with in this 
article. 

Article 27.  The goods intended for, and considered as bound 
to the performance of the transport activity under the authorization 
regime, regarding the gas pipelines derived from international 
agreements, shall be incorporated to the Union’s assets after the 
end of the term, upon declaration of public utility, and fair and 
previous indemnification in cash, observing the provisions of 
paragraph 3 of article 15 hereof, pursuant to the regulation. 

Article 28.  The natural gas transport rates for the new gas 
pipelines object of authorization shall be proposed by the carrier and 
approved by the ANP, according to criteria set forth by the latter.
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Section VII 

Existing Transport Gas Pipelines

Article 29. The new concession agreements or the granting 
of authorization for expansion of transport facility shall not harm 
the existing rights of carriers and utilities, and the same remaining 
term and the same gas pipeline regime shall be granted.

Article 30. For the pipeline transport of natural gas, the 
authorizations issued by the ANP are hereby ratified until the date 
of issuance of this Law, pursuant to article 56 of Law 9478 of 
August 6, 1997.

§ 1. Upon compliance with the obligations set forth or to 
be set forth at the moment of granting an in the regulation, the 
authorizations referred to in the head paragraph of this article 
shall last for thirty (30) years, from the date of publication hereof 
or, for the cases of the projects dealt with in paragraph 2 of this 
article, from the date of granting of the authorization.

§ 2. The provisions of this article are applicable to the 
projects under environmental licensing projects that, on the date 
of publication hereof, had not obtained authorization from the 
ANP yet.

§ 3. For the case of projects dealt with in the head paragraph 
and in paragraph 2 of this article, the exclusivity term the first 
utilities will have shall be ten (10) years, from the beginning of 
the commercial operation of the respective transport gas pipeline.

§ 4. The goods and facilities intended for the performance 
of the transport activity under the authorization regime, dealt 
with in this article, shall be considered as bound to the respective 
authorization and, upon declaration of public utility and fair and 
previous indemnification in cash, shall be incorporated to the 
Union’s assets at the end of the term. 
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§ 5. The provisions set forth in articles 22, 23 and 24 hereof 
are applicable to the authorized carriers within this article. 

Article 31. The transport rates and revision criteria already 
defined up to the date of publication hereof are hereby preserved.

Section VIII 

Access of Third Parties to the Gas Pipelines 
and Assignment of Capacity

Article 32.  The access of third parties to the transport 
gas pipelines are hereby ensured, pursuant to the act and its 
regulations, in compliance with the provisions of paragraph 2 of 
article 3 and of paragraph 3 of article 30 hereof.  

Article 33. The access to the transport gas pipelines shall 
be through the hiring of the following transport services, among 
other ways provided for by the regulations:

I - firm, in available capacity;

II - interruptible, in idle capacity; and

III - extraordinary, in available capacity;

Sole Paragraph. The access to the gas pipelines shall be first 
in the available capacity and, only after its full hiring the right to 
access the idle capacity shall be granted, according to the provisions 
of paragraph 2 of article 3 and of paragraph 3 of article 30 hereof.  

Article 34.  The access to the firm transport service, in 
available capacity, referred to item I of the head paragraph of article 
33 hereof, shall be through public call for tender carried out by the 
ANP, according to guidelines of the Ministry of Mines and Energy. 
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Sole Paragraph. The accesses to the interruptible transport 
services, in idle capacity, and extraordinary, in available capacity, 
shall be pursuant to the regulations, having the publicity, 
transparency and guarantee of access ensured to all interested 
parties.

Article 35. The assignment of capacity is hereby authorized, 
thus understood as a transfer, in whole or in part, of the right to 
use the firm transport capacity hired.

Sole Paragraph. The ANP shall regulate the capacity 
assignment dealt with in this article, so as to preserve the carrier’s 
rights.

CHAPTER III 

IMPORT AND EXPORT OF NATURAL GAS

Article 36. Any enterprise or consortium of enterprises 
organized under the Brazilian laws, with headquarters and 
administration in the Country, may receive authorization from the 
Ministry of Mines and Energy to perform natural gas import and 
export activities.

Sole Paragraph. The performance of natural gas import and 
export shall observe the guidelines established by the CNPE, in 
particular those related to the provisions of article 4 of Law 8176 
of February 8, 1991. 
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CHAPTER IV 

STORAGE AND PACKAGING OF NATURAL GAS

Article 37. The storage of natural gas shall be performed 
by enterprise or consortium of enterprises organized under the 
Brazilian laws, with headquarters and administration in the 
Country, at the entrepreneur’s own risk and expense, through 
concession, preceded by bidding process, or authorization.

 Article 38. The storage of natural gas in hydrocarbon 
reservoirs relinquished to the Union, and in other non-producing 
geological formations shall be object of concession for use, 
preceded by bidding process under the competition method, 
pursuant to paragraph 1 of article 22 of Law 8666 of June 21, 
1993, and the exploration shall be at the concessionaire’s own 
risk and expense.

§ 1. Ministry of Mines and Energy or, the ANP through 
delegation, shall define the geological formations referred to 
in the head paragraph of this article that shall be object of the 
bidding process.

§ 2. The ANP shall prepare the tender protocols and promote 
the bidding process for the concession of the storage activities 
dealt with in the head paragraph of this article.

§ 3, The ANP, through delegation of the Ministry of Mines 
and Energy, shall enter into the concession agreements for the 
storage of natural gas.

§ 4. The Ministry of Mines and Energy shall, after consulting 
with the ANP, establish the exclusivity term for the agents whose 
hiring storage capacity has enabled or contributed to enable the 
implementation of storage facility dealt with in the head paragraph 
of this article.
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§ 5, The imported or produced natural gas, pursuant to article 
26 of Law 9478 of August 6, 1997, and stored in natural geological 
formations shall not constitute property of the Union, according 
to article 20 of the Federal Constitution.

Article 39. The ANP shall deliver geological data regarding 
the areas with potential for the storage of natural gas to the 
interested parties, with due consideration, for analysis and further 
confirmation of its suitability.

§ 1. The performance of non-exclusive exploratory activities 
necessary for the confirmation of suitability of the areas with 
potential for storage shall depend on authorization from the ANP.

§ 2. All data obtained in the exploratory activities dealt with 
in paragraph 1 of this article shall be transferred to the ANP, free 
of charge.

Article 40. The storage of natural gas in a facility other than 
those provided for in article 38 hereof shall be authorized by the 
ANP, pursuant to the applicable law.

Article 41. The packaging of natural gas shall be performed 
by enterprise or consortium of enterprises organized under 
the Brazilian laws, with headquarters and administration in 
the Country, at the entrepreneur’s own risk and expense, upon 
authorization.

Article 42. The ANP shall regulate the packaging activity 
for the transport and commercialization of natural gas to the end 
consumer through alternative means to the pipelines.

§ 1. Alternative means to the pipelines means the movement 
of natural gas by highway, railway and waterways.

§ 2. The ANP shall cooperate with other agencies to adapt 
the regulation of the transport referred to in paragraph 1 of this 
article, as the case may be.
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CHAPTER V 

GAS PRODUCTION OFFLOADING PIPELINES AND 
FACILITIES FOR PROCESSING, 
TREATMENT, LIQUEFACTION, 

REGASIFICATION OF NATURAL GAS

Article 43. Any enterprise or consortium of enterprises 
organized under the Brazilian laws, with headquarters and 
administration in the Country, may receive authorization from 
the ANP to construct, expand the capacity and operate natural gas 
processing or treatment plants.

Sole Paragraph. The natural gas processing or treatment 
activity may be authorized for enterprises that comply with the 
technical, economic and legal requirements set forth by regulation.

Article 44. Any enterprise or consortium of enterprises 
organized under the Brazilian laws, with headquarters and 
administration in the Country, may receive authorization from 
the ANP to construct and operate natural gas liquefaction and 
regasification plants, as well as gas pipelines for the production 
transfer and offloading out of the concession for the exploration 
and production of petroleum and natural gas.

Sole Paragraph. The regulation shall issue rules on the 
eligibility of the interested parties and the conditions for the 
authorization, envisaging the conditions for the transfer of its 
ownership, upon compliance with the environmental protection 
and safety requirements.

Article 45. The gas pipelines for production offloading, 
the natural gas treatment or processing plants, as well as the 
liquefaction and regasification terminals, are exempt from 
granting access to third parties.
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CHAPTER VI 

DISTRIBUTION AND COMMERCIALIZATION 
OF NATURAL GAS

Article 46. The free consumer, the self-producer or self-
importer whose needs for movement of natural gas cannot 
be fulfilled by the state distribution company, may directly 
construct and implement facilities and pipelines for its own 
specific consumption, by means of an agreement assigning its 
operation and maintenance to the state distribution company, and 
the facilities and pipelines shall be incorporated to the State’s 
assets through declaration of public utility and fair and previous 
indemnification, in case of full use.

§ 1. The operation and maintenance rates for the facilities 
shall be established by the state regulating body according to 
the principles of reasonableness, transparency, publicity, and the 
specific characteristics of each facility.

§ 2. In case the facilities and pipelines are constructed 
and implemented by the state distribution companies, the rates 
established by the state regulating body according shall consider 
the investment, operation and maintenance costs, observing the 
principles of reasonableness, transparency, publicity, and the 
specific characteristics of each facility.

§ 3. In case the distribution facilities are constructed by the 
free consumer, the self-producer or self-importer, pursuant to the 
head paragraph of this article, the state distribution company may 
request that the facilities are sized in a way to allow that other users 
have their needs met, negotiating the necessary compensations 
with the free consumer, the self-producer or self-importer, under 
arbitration of the state regulating body.
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Article 47. Except for the provisions of paragraph 2 of article 
25 of the Federal Constitution, the commercialization of natural 
gas shall be upon the execution of agreements filed with the ANP. 

§ 1. The ANP shall inform the origin or characteristics of the 
reservoirs that will support the supply of the natural gas volumes 
hired.

§ 2. The ANP may, according to specific regulation, request 
the data referred to in paragraph 1 of this article, from the natural 
gas sales agent.

Article 48. The natural gas commercialization agreements 
shall contain a clause for the resolution of possible controversies, 
which may provide for arbitration agreement, pursuant to Law 
9307 of September 23, 1996;

Article 49. The public enterprises and the government-
controlled corporations, their subsidiaries and affiliated 
companies, holders of concession or authorization, are hereby 
authorized to adhere to the instrument and arbitration agreement 
referred to in article 48 hereof.

Sole Paragraph. The rights related to credits and debts 
deriving of hiring of natural gas dealt with in article 47 hereof are 
hereby regarded as available. 

CHAPTER VII 

CONTINGENCY IN THE SUPPLY 
OF NATURAL GAS

Article 50. in situations characterized as contingency in 
the supply of natural gas, upon proposition from the National 
Council on Energy Policy - CNPE and Presidential Decree, the 
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obligations of gas supply, in activities within the Union’s scope 
of competence, and rendering of transport services, object of 
agreements executed between the parties, may be suspended, 
according to guidelines and policies contained in the Contingency 
Plan, pursuant to regulation by the Executive Branch.

§ 1. Contingency means the temporary, actual or potential 
incapacity to fully meet the demand for natural gas supplied 
on a firm basis, arising out of non-anticipated and involuntary 
supervening facts, in activities within the Union’s scope of 
competence, resulting in significant impact in the supply of the 
natural gas market.

§ 2. In situations of contingency, firm basis shall mean the 
supply method agreed upon between the parties, by which the 
supplier undertakes to regularly deliver the gas; such concept 
comprises the proven consumption of the suppliers in their 
production, transport, processing and industrial facilities.

Article 51. The establishment of the Contingency Committee 
is hereby authorized, to be coordinated by the Minister of Mines 
and Energy, whose composition and operation shall be set forth 
by regulation, and whose duties shall include the preparation, 
implementation and follow-up of the Contingency Plan for the 
supply of natural gas.

§ 1. The Contingency Plan, pursuant to the regulation, shall 
provide for:

I - initial measures, where applicable;

II - measures to mitigate the reduction in the gas supply;

III - priority consumption;

IV - equal distribution of possible reductions in the gas 
supply, meeting the priority consumption needs and respecting 
the limitations in logistics.
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§ 2. In situations of contingency with immediate repercussion, 
the agents involved with the contingency shall adopt initial 
measures, compatible with the guidelines of this Law and its 
regulation, until the composition of the Contingency Committee.

§ 3. Upon the composition of the Contingency Committee, 
the initial measures mentioned in Paragraph 2 of this article shall 
be approved by the Committee, in case they are in compliance 
with this Law and its regulation.

§ 4. The Contingency Committee shall declare the end of the 
contingency.

Article 52. During the period of contingency, the National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels - ANP - shall 
assume the coordination of the movement of natural gas in the 
Country’s transport network, so as to ensure that the Contingency 
Committee resolutions are fully met.

Sole Paragraph. The carriers, under coordination of the ANP, 
shall remain responsible for the operation of their gas pipelines that 
are part of the transport network during the period of contingency.

Article 53. The ANP shall, pursuant to the regulations, 
establish accounting and settlement procedures, to be applied to 
all natural gas sector players, aiming at paying off the difference 
of amounts derived from the commercial operations carried out 
between the parties, due to the execution of the Contingency Plan.

§ 1. Up to the limit of the hired volumes, the suppliers 
and carriers affected by the execution of the Contingency Plan, 
but not involved in the situation of contingency, shall have the 
maintenance of the hired prices assured, even if they supply a 
portion of the supplied volume to other consumers or distributors.

§ 2. The establishment of the Settlement Chamber is hereby 
authorized, a private legal corporation aimed at performing the 
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accounting and settlement dealt with in this article, and any 
existing entity may be utilized.

§ 3. The costs arising out of the functionality of the Settlement 
Chamber shall be borne by the natural gas sector agents, pursuant 
to the regulations.

Article 54. Failure to comply with the Contingency Plan 
resolutions shall result in pecuniary sanctions corresponding to 
twice the loss provoked, according to calculations by the ANP, 
to be applied and collected from the violating party by the ANP.

Sole Paragraph. The application of sanctions provided for 
in this article does not eliminate or limit the rights of the agents 
harmed by such inobservance of the Contingency Plan to demand 
indemnification, pursuant to the civil law, against the responsible 
for the losses incurred.

Article 55. The application of the Contingency Plan shall not 
exempt the agent that caused it from being held liable by fault or 
fraud.

CHAPTER VIII 

FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 56. The maintenance of the current natural gas 
consumption regimes is hereby assured in fertilizer production 
plants and national or imported petroleum refining facilities 
existing as on the date of publication of this Law.

Article 57. The maintenance of the current exploration 
regimes in natural gas pipelines that, as on the date of publication 
of this Law, carry out the supply of natural gas in fertilizer 
production plants and national or imported petroleum refining 



32 | Law 11909 of march 4, 2009

facilities, is hereby assured.

Article 58. Articles 2, 8, 23, 53 and 58 of Law 9478 of August 
6, 1997, shall be effective with the following wording: 

“Art. 2 ................................................................................... 

...............................................................................................

VII - establishing guidelines for the use of natural gas as 
raw material for industrial productive processes, by means of 
regulating specific conditions and criteria aiming at its efficient 
use, and compatible with the domestic and international markets.

...................................................................................” (NR)

“Art. 8 ....................................................................................

................................................................................................

V - authorizing the refining, liquefaction, regasification, 
loading, processing, treatment, transport, storage and packaging 
practices;

.............................................................................................

VII - inspecting, directly and pursuant to Law 8078 of 
September 11, 1990, or by means of partnerships with bodies 
from the Federal District or the States, the activities contained in 
the petroleum, natural gas and biofuels sector, as well as applying 
the administrative and pecuniary sanctions provided for by the 
law, regulation or agreement;

.............................................................................................

XIX - regulating and inspecting the access to gas pipelines’ 
capacity;

XX - directly or indirectly promoting the public calls for 
tender to hire capacity to transport natural gas, according to the 
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guidelines of the Ministry of Mines and Energy;

XXI - registering the agreements of transport and 
interconnection between the transport facilities, including those 
originated from overseas, and the commercialization agreements 
entered into the market players;

XXII - informing the origin or characterization of the natural 
gas reserves hired and to be hired with the market players;

XXIII - regulating and inspecting the execution of the natural 
gas storage activity, including as regards the rights of access of 
third parties to granted facilities;

XXIV - preparing tender protocols and promoting bidding 
rounds for the hiring of concessionaires to explore the transport 
and storage activities of natural gas;

XXV - preparing, upon delegation from the Ministry of 
Mines and Energy, the concession agreements for the exploration 
of the transport and storage activities of natural gas subject to the 
concession regime;

XXVI - authorizing the activity of natural gas sales, within 
the Union’s scope of competence;

XXVII - establishing criteria for the calculation of the gas 
pipelines’ transport and transfer capacity;

XXVIII - cooperate with State and environmental regulatory 
bodies, aiming at rendering the rules applicable to the natural gas 
sector and markets compatible and standardized.” (NR)

“Art. 23. .................................................................................

§ 1. .........................................................................................

§ 2. The ANP may grant, directly to the owner of production 
rights or authorization for mineral coal deposit prospecting, 
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concession for use of methane gas that occurs as associated to 
that deposit, being exempt from bidding process provided for in 
the head paragraph hereof.” (NR)

“Article 53.  Any enterprise or consortium of enterprises 
that meets the requirements of article 5 hereof may submit a bid 
followed by the relevant project to the ANP, for the construction 
and operation of refineries and natural gas processing, liquefaction, 
regasification and storage facilities, as well as for the expansion 
of its capacity. 

...................................................................................” (NR)

“Article 58. Any interested party may use the transport 
pipelines and maritime terminals now existing or to be built, 
except for the Liquefied Natural Gas - LNG - terminals, upon 
proper compensation to the owner of the facilities or the natural 
gas transport capacity, pursuant to the law and the applicable 
regulation.

§ 1. The ANP shall settle the amount and payment conditions 
for the proper compensation, based on previously established 
criteria, in case there is no agreement between the parties, and 
shall also be responsible for checking whether the agreed amount 
is compatible with the market.

.............................................................................................

§ 3. The revenue referred to in the head paragraph of this 
article shall be allocated to the enterprise that effectively bears the 
cost of the natural gas transport capacity.” (NR)

Article 59.  Law 9478 of August 6, 1997, enters into force 
added of the following article 8-A: 

“Article 8-A. The ANP shall be responsible for supervising 
the transport of natural gas in the transport chain and coordinating 
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it in situations characterized as contingency.

§ 1. The Contingency Committee shall define the guidelines 
for the coordination of the natural gas transport chain in situations 
characterized as contingency, as acknowledged by means of a 
Presidential Decree.

§ 2. In the exercise of the duties referred to in the head 
paragraph of this article, the ANP, without prejudice to other 
duties attributed to it by regulation, shall:

I - supervise the data and information from the transport gas 
pipeline control centers;

II - keep the information base regarding the natural gas 
transport system always updated, thus providing the Ministry 
of Mines and Energy with the information on the system 
reinforcement needs;

III - monitor the natural gas input and output to and from 
the transport chains, comparing the volumes transported with the 
transport agreements in force;

IV - inform the existing movement capacities that are not 
being under use and its possible hiring conditions; and

V - establish standards and parameters for the efficient 
operation and maintenance of the natural gas transport and storage 
system.

§ 3. The parameters and information regarding the transport of 
natural gas necessary for the supervision, control and coordination 
of the operation of the gas pipelines shall be made available by 
the carriers to the ANP, according to specific regulation.

Article 60. This Law shall be in force on the date of its 
publication. 
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Brasilia, March 4, 2009; 188th year of the Independence and 
121th of the Republic.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Tarso Genro

Guido Mantega

Edison Lobão

This text shall not replace the text published in the DOU 
(Federal Official Gazette) on 3.5.2009
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Presidency of the Republic

DECREE 7382 OF DECEMBER 2, 2010

Decree 7382 regulates Chapters I through VI 
and VIII of Law 11909 of March 4, 2009, which 
deal with the activities related to the transport 
of natural gas, pursuant to article 177 of the 
Federal Constitution, as well as the treatment, 
processing, storage, liquefaction, regasification 
and commercialization of natural gas. 

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, pursuant to the 
powers vested in him through article 84, items IV and VI, “a”, of 
the Constitution, and in view of the provisions of Law 10847 of 
March 15, 2004, and of Law11909 of March 4, 2009,

DECREES:

CHAPTER I 

PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1. This Decree regulates Chapters I through VI and 
VIII of Law 11909 of March 4, 2009, except for the specific law 
on local services of piped gas.  

Sole Paragraph. The economic activities dealt with in 
this article shall be regulated and inspected by the Union, in 
the capacity of granting authority, and may be exercised by an 
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enterprise or consortium organized under the Brazilian laws, with 
headquarters and administration in the Country.

Article 2. For the purposes of this Decree, the following 
definitions shall apply: 

I - Packaging of Natural Gas: confinement of natural gas in 
gaseous, liquid or solid form for transport or consumption;

II - Natural Gas Sector Players: corporations or consortia 
that perform activities related to the exploration, development, 
production, import, export, processing, treatment, transport, 
loading, storage, packaging, liquefaction, regasification, 
distribution and commercialization of natural gas;

III - Self-Importer: a corporation or consortium authorized to 
import natural gas and use part, or all, of its imported product as 
raw material or fuel in its industrial facilities;

IV - Self-Producer: a natural gas exploring or producing 
corporation or consortium that uses part or all of its production as 
raw material or fuel in its industrial facilities;

V - Hired Transport Capacity: daily volume of natural gas 
that the carrier shall move to the utility, pursuant to the respective 
transport agreement;

VI - Transport Capacity: maximum daily volume of natural 
gas that the carrier can carry in a given transport gas pipeline;

VII - Available Capacity: part of the gas pipeline transport 
capacity that has not been the subject matter of a firm agreement;

VIII - Idle Capacity: part of the gas pipeline transport capacity 
hired that has not been used, on a temporary basis;

IX - Utility: agent that uses or aims at using the natural gas 
pipeline transport service, upon authorization of the National 
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Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels - ANP;

X - First Utility: it is the utility whose hiring of transport 
capacity has enabled or contributed to enable, in whole or in part, 
the construction of the gas pipeline;

XI - Public Call for Tender: a procedure, with secured access 
to all interested parties, that aims at hiring transport capacity in 
existing pipelines, to be built or expanded;

XII - Commercialization of Natural Gas: purchase and 
sale of natural gas, by means of agreements negotiated between 
the parties and filed with the ANP, except for the provisions of 
paragraph 2 of article 25 of the Constitution; 

XIII - Free Consumer: natural gas consumer that, pursuant 
to the applicable state law, has the option of acquiring natural gas 
from any producer, importer or retailer;

XIV - Private Consumption: volume of natural gas consumed 
exclusively in the natural gas production, collection, transfer, 
liquefaction, regasification, storage and processing activities;

XV - Storage of Natural Gas: storage of natural gas in natural 
or man-made reservoirs.

XVI - Compressed Natural Gas - CNG: any natural gas 
processed and packaged for transport in ampoules or cylinders at 
ambient temperature and a pressure that keeps it in gaseous state;

XVII - Liquefied Natural Gas - LNG: natural gas submitted 
to liquefaction process for storage and transport, subject to 
regasification in exclusive plants;

XIX - Gas Production Offloading Pipeline: pipelines in the 
production facilities, aimed at the movement of natural gas from 
the producing wells to the processing and treatment facilities or 
liquefaction units;
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XX - Reference Gas Pipeline: gas pipeline project used for 
the purposed of defining maximum rates and annual costs to be 
considered in the public calls for tender and in the concession 
bidding processes;

XXI - Transfer Gas Pipeline: pipeline intended for the 
movement of natural gas, considered as being of specific and 
exclusive interest of its owner, starting and ending in its own 
natural gas production, collection, transfer, storage and processing 
facilities;

XXII - Transport Gas Pipeline: gas pipeline that executes 
the movement of natural gas from the treatment or processing 
facilities, of storage or other transport gas pipelines, to the 
storage facilities, other transport gas pipelines and city gates 
to state natural gas distribution concessionaires, except for the 
cases provided for in items XIX and XXI, including stations for 
compression, measurement, pressure reduction and delivery, 
pursuant to paragraph 2 of article 25 of the Constitution;

XXIII - Natural Gas Sector: set of economic activities related 
to the exploration, development, production, import, export, 
processing, treatment, transport, loading, storage, packaging, 
liquefaction, regasification, distribution and commercialization 
of natural gas; 

XXIV - City Gate: a point in the transport gas pipelines where 
the natural gas is delivered by the carrier to the utility or any agent 
appointed by the latter, pursuant to regulation by the ANP;

XXV - Point of Receipt: a point in the transport gas pipelines 
where the natural gas is delivered to the carrier by the utility or 
any agent appointed by the latter, pursuant to ANP regulation, 
pursuant to regulation by the ANP;

XXVI - Extraordinary Transport Service: method for hiring 
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available capacity, at any time, and which contains suspension 
condition in case of hiring of capacity under the firm method;

XXVII - Firm Transport Service: type of transport service 
where the carrier undertakes to schedule and transport the daily 
volume of natural gas requested by the utility until the hired 
transport capacity set forth in the agreement with the utility;

XXVIII - Interruptible Transport Service: transport service 
hired in idle capacity, which may be interrupted by the carrier, 
given the scheduled priority of the Firm Transport Service;

XXIX - LNG Terminal: facility used for natural gas 
liquefaction or import, discharge and regasification of LNG, 
including the ancillary services and temporary storage tanks 
necessary for the regasification process and subsequent delivery 
of the natural gas to the pipeline network or other means of 
transport;

XXX - Carrier: corporation or consortium, concessionaire or 
authorized to perform natural gas transport activity by means of 
pipelines;

XXXI - Transport of Natural Gas: movement of natural gas 
in transport gas pipelines, comprising the construction, expansion 
and operation and maintenance of the facilities;

XXV - Treatment or Processing of Natural Gas: set of 
operations aiming at enabling its transport, distribution and use 
of natural gas;

XXVIII - Liquefaction Plant: facility where natural gas is 
liquefied, so as to enable its storage and transport, and it may 
comprise natural gas treatment plants, heat exchangers and LNG 
storage tanks; and XXXIV - Regasification Plant: facility where 
the liquefied natural gas is regasified through imposition of heat 
to be introduced in the pipeline network, and it may comprise 
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LNG storage tanks and regasifiers, as well as supplementary 
equipment;

Sole Paragraph. The natural gas regasification and 
liquefaction activities are not included in the set of operations 
referred to in item XXXII.

Article 3. The natural gas sector players shall, without 
limitation: 

I - perform the activities pursuant to this Decree, the technical 
and environmental standards and the respective concession 
agreements or authorizations; and 

II - allow the relevant inspection body to have free access, 
at any time, to the equipment and facilities connected to the 
performance of its activity, as well as its accounting records.

CHAPTER II 

TRANSPORT OF NATURAL GAS

Section I 

Performing the Transport of Natural Gas Activity

Article 4.  The transport of natural gas shall be performed 
by corporations or consortia, whose formation is governed by 
Brazilian Laws, with headquarters and administration in the 
Country, at the entrepreneur’s own risk and expense, under the 
following regimes: 

I - concession, preceded by bidding process; or

II - authorization.
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§ 1. The authorization regime dealt with in item II shall be 
applied observing the provisions of paragraph 2 of article 41, in 
the following cases: 

I - to the transport gas pipelines that involve international 
agreements, as defined by the Ministry of Mines and Energy;

II - to the gas pipelines existing on March 5, 2009;

II - to the gas pipelines that, by March 5, 2009, have fulfilled 
the following conditions;

a) they are authorized by the ANP and are yet to be 
constructed; or

b) they have started the environmental licensing process, but 
are yet to be authorized by the ANP;

IV - to the expansions of the gas pipelines provided for in 
items I, II and III.

§ 2. The concession regime shall be applicable to the other 
transport gas pipelines and their expansions.

§ 3. The corporation or consortium, concessionaire or 
authorized to perform the transport of natural gas shall only 
perform those activities referred to in article 56 of Law 9478 of 
August 6, 1997, in addition to the storage, transport of biofuels 
and construction and operation of terminals.  

Article 5. The ANP may be provided with the competence 
to declare the public utility, for the purposes of expropriation and 
establishment of administrative easement of the areas necessary 
for the implementation of the gas pipelines granted or authorized, 
as well as their ancillary facilities. 

Article 6. The Ministry of Mines and Energy shall: 

I - propose, on its own initiative or driven by third parties, 
the transport gas pipelines that shall be built or expanded;
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II - establish the guidelines for the transport capacity hiring 
process;

III - define the authorization regime applicable to each case 
to the natural gas transport activity, observing the provisions of 
article 4. 

§ 1. For the purposes of compliance with item I, the Ministry 
of Mines and Energy shall prepare the Ten-Year Plan for Expansion 
of the Gas Pipeline Transport Network, preferably revised on an 
annual basis, based on studies developed by the Energy Research 
Company - EPE.

§ 2. The studies to be developed by the EPE shall contain, 
without limitation, proposals for routing and compression systems 
to be installed, as well as for the location of city gates and the 
estimated investments in gas pipelines.

§ 3. The Ministry of Mines and Energy may determine, where 
applicable, the use of Public–private Partnership agreement, 
pursuant to Law 11079 of December 30, 2004, as well as the use 
of resources derived from the Contribution for Intervention in the 
Economic Domain - CIDE, pursuant to article 4 of Law 10604 
of December 17, 2002, and the Energy Development Account, 
according to article 13 of Law 10438 of April 26, 2002, in order 
to enable the construction of transport gas pipeline proposed by 
its own initiative and considered as being of relevant general 
interest.  

§ 4. The Ministry of Mines and Energy shall establish rules 
for the natural gas sector players to provide the EPE with data for 
the preparation of the studies on the expansion of the gas pipeline 
transport network.

§ 5. When the construction or expansion of the gas pipeline 
is requested by the interested parties, pursuant to item I, the 
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term between the date of request registry and the corresponding 
statement by the Ministry of Mines and Energy on the request 
shall not be superior to twelve months.

Article 7. The granting of authorization or bidding round 
for the concession for transport activities that envisages the 
construction of expansion of gas pipelines shall be preceded by 
public call for tender to hire capacity, aiming at identifying the 
potential carriers and sizing the effective demand.  

Sole Paragraph. The utilities that fail to hold an authorization 
shall request its granting to the ANP, in form and term defined by 
the latter.

Article 8. The ANP shall prepare the tender protocol for the 
public call for tender and shall directly and indirectly promote it, 
according to guidelines established by the Ministry of Mines and 
Energy.

§ 1. The tender protocol shall contain a proposal for gas 
pipeline routing, the expected maximum rate and the method for 
definition of the exclusivity term mentioned in paragraph 2 of 
article 3 of Law 11909 of 2009, among other parameters. 

§ 2. The Ministry of Mines and Energy shall provide the ANP 
with the basic information of the reference gas pipeline contained 
in the studies for the expansion of the network, as well as the 
information available that may contribute for the public call for 
tender.

§ 3. During the process of public call for tender, the ANP 
shall, on an iterative basis, establish the maximum rate to be 
applied to the utilities interested in hiring transport capacity.

§ 4. The ANP shall be aided by the EPE in the bidding 
process for the settlement of the maximum rate, as well as the 
resizing of the reference gas pipeline facilities, due to the result 
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of the public call for tender and the iterative process provided for 
in paragraph 3.

Article 9. The Ministry of Mines and Energy may determine 
that the capacity of a gas pipeline is superior to that identified in 
the public call for tender, defining the economic mechanisms to 
enable the project, which may establish the use of the Public–
Private Partnership agreement, dealt with in Law 11079 of 2004.  

§ 1. For the gas pipelines fallen under this article, the 
exclusivity term for the additional capacity, as determined by the 
Ministry, may be different from the one established in the public 
call for tender.

§ 2. The increase of capacity referred to in the head paragraph 
shall not imply an increase in the transport rate of the respective 
gas pipeline.

Article 10. The utilities that request transport capacity by the 
end of the process of public call for tender, shall enter into a term 
of commitment with the ANP, for the purchase of the requested 
capacity.

§ 1. The term of commitment referred to in the head paragraph 
shall be irreparable and irrevocable and an integral part of the 
tender protocol for the concession of natural gas transport activity, 
and shall contain, among other information, the maximum rate 
and the exclusivity term.

§ 2. The term of commitment shall provide that the 
exclusivity term may be reduced or extinct through administrative 
proceedings, pursuant to paragraphs 1 through 3 of article. 11. 

§ 3. Before the signature of the terms of commitment referred 
to in the head paragraph, the Ministry of Mines and Energy shall 
announce the decision as to whether the rights granted in article 
9th will be used. 
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Article 11.  The Ministry of Mines and Energy shall, after 
consulting with the ANP, establish the exclusivity term that the 
first utility will have to use the hired capacity of the new transport 
gas pipelines.

§ 1. The exclusivity term dealt with in head paragraph shall 
be defined so as to meet the following parameters:

I - it shall not be superior to ten years;

II - it shall consider the level of development of the market 
to be served;

III - it may be variable due to the result of the public call for 
tender, pursuant to the respective tender protocol; and

IV - it shall end when the movement in a gas pipeline 
reaches its maximum transport capacity hired, even if the term 
established in the public call for tender has not ended, pursuant to 
ANP regulation.

§ 2. Whenever the ANP identifies evidence of abusive 
practices by the first utilities, supported by the protection provided 
by the exclusivity term, produce representation to the competition 
defense bodies.

§ 3. After the decision of the competition defense bodies as 
for the representation dealt with in paragraph 1, the Ministry of 
Mines and Energy may, after consulting with the ANP, without 
prejudice to the sanctions applicable to the violations to the 
economic regime, provided for in Law 8884 of June 11, 1994, 
revise the exclusivity term established beforehand.

§ 4. The ANP, through sanctioning administrative proceedings 
investigating the evidence of violation to the rules hereof or 
its respective regulations, and which does not fall under the 
provisions of paragraph 2, may recommend that the Ministry of 
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Mines and Energy revises or extinguishes the exclusivity term.

Article 12. The transport gas pipelines may only move natural 
gas that meets the specifications established by the ANP, except 
for agreements entered into by and between the carriers and the 
utilities, previously approved by the ANP, without prejudice to 
the other users. 

Article 13. The carrier shall allow the interconnection of 
other transport and transfer facilities, pursuant to regulation 
established by the ANP, observing the natural gas specifications 
and the existing rights of the utilities.

Article 14. The ANP shall be responsible for inspecting and 
assessing the operational conditions of the granted and authorized 
gas pipelines.

§ 1. The ANP shall define the procedures necessary for 
the proper follow-up of the goods intended for the natural gas 
transport, and considered as bound to the authorization or 
concession, including those related to the carriers’ accounting 
operations.

§ 2. The ANP shall be responsible for qualifying legal 
certifying entities to perform the assessment.

§ 3. The cost of the assessment dealt with in this article 
shall be borne by the carrier, which may select, among the legal 
certifying entities, the one to render the service.

§ 4. The concessionaire or authorized agent shall submit, to 
the ANP, the opinion from the legal certifying entity, followed 
by the measures to be adopted to remedy possible identified 
problems.

§ 5. The provisions in this article shall also be applicable to 
gas pipelines referred to in article 41.



Decree 7382 of december 2, 2010  | 51 

Article 15. The operational exchange of natural gas, named 
swap, shall be requested to the carriers by the interested utilities, 
pursuant to regulation established by the ANP.

§ 1. The revenues resulting from the swap shall inure for the 
reduction of transport rates and coverage of overhead costs of the 
carrier and the respective compensation for the capital invested, 
to be approved by the ANP.

§ 2. The ANP shall establish the new rate to be paid by the 
utilities, considering the provisions of paragraph 1.

§ 3. The new rate established by the ANP for the agent that 
requests the swap, pursuant to paragraph 2, may not be inferior to 
the existing utilities, even if in backflow.

Article 16. The gas pipelines started in LNG terminals and 
interconnected to the transport network which is not part of the 
terminal shall be considered as transport gas pipelines.

Sole Paragraph. The ANP shall define which gas pipelines 
are part of the LNG Terminals through specific regulation.

Section II 

Concession of the Transport of Natural Gas Activity

Article 17. The natural gas transport concessions for 
construction or expansion shall be preceded by bidding process 
and shall be in force for thirty years from the date of signature of 
the indispensable agreement, and it may be extended for at most 
another equal term, in the conditions set forth herein and in the 
concession agreement.

Article 18. The ANP shall prepare the tender protocols, 
the concession agreements and promote the bidding process 
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for the construction or expansion and operation of the transport 
gas pipelines under concession regime, with due regard for the 
guidelines from the Ministry of Mines and Energy.

Article 19. The Ministry of Mines and Energy shall enter 
into the concession agreements referred to in this Chapter.

Sole Paragraph. The competence provided for in the head 
paragraph may be delegated to the ANP by act from the Minister 
of Mines and Energy.

Article 20. The preemptive right shall be assured to the 
carrier whose facility is being expanded, in case it participates 
in the bidding round dealt with in article 17th, under the same 
conditions as the winning bidder. 

Sole Paragraph. The gas pipelines expansion operation shall 
observe the rules established by the ANP.

Article 21. The concessionaire of the pipeline to be expanded 
shall have the preemptive right to operate such expansion.

§ 1. In case the original concessionaire exercises the right 
provided for in the head paragraph, it shall be entitled to the 
operation and maintenance rate calculated based on the criteria 
established by the ANP in the tender protocol.

§ 2. In case the original concessionaire does not exercise the 
right provided for in the head paragraph, the concessionaires may 
agree upon an expansion operation, pursuant to ANP regulation.

Article 22. In the bidding process, the criterion to select the 
winning bid shall be that of the lowest annual cost, pursuant to the 
regulations hereof and of the tender protocol. 

§ 1. The annual cost referred to in the head paragraph 
corresponds to the annual amount to be received by the carrier for 
the provision of the hired service, pursuant to the tender protocol 
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and to the concession agreement.

§ 2. The natural gas transport rates to be paid by the utilities 
shall be established by the ANP by applying, to the maximum rate 
set in the bidding process, the same factor corresponding to the 
ratio between the annual cost established in the bidding process 
and the maximum annual cost defined in the tender protocol.

§ 3. In situations of sharing background transport 
infrastructure, the reduction factor of the rate may be inferior to 
that established in paragraph 2nd, according to ANP regulation.

Article 23. The natural gas transport concessions may be 
extended for at most thirty years, pursuant to the tender protocol 
and the concession agreement.

§ 1. If provided by the agreement, the concessionaire may 
request the extension of the concession term to the ANP, at least 
twelve months before the date of expiration of the concession 
agreement.

§ 2. The ANP shall produce evidence, giving opinion on the 
request by the concessionaire within three months, from the date 
of the request, forwarding it for decision by the Ministry of Mines 
and Energy.

§ 3. In case the ANP expresses an opinion on the extension of 
the concession, the case to be forwarded to the Ministry of Mines 
and Energy shall contain:

I - the new amount of annual cost to be drawn on by the 
concessionaire, in case no bonus is charged for the continuation;

II - the maximum amount for the bonus recommended to be 
paid by the concessionaire, in case the previous annual cost is kept;

III - at least five alternatives combining bonus and annual 
cost; and
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IV - the new concession term that shall preferably coincide 
with the remaining expansion concession term, if applicable.

§ 4. The resources derived from the payment of bonus for 
the continuation of the transport services may be reverted to the 
expansion of the natural gas transport network, and, as the case 
may be, for the indemnification of the installments connected to 
goods to be incorporated to the Union’s assets, yet to be amortized 
or depreciated, which have been paid up in order to ensure the 
continuation and existence of the service granted.

§ 5. The Ministry of Mines and Energy, after consulting 
with the National Council on Energy Policy - CNPE, shall decide 
on the request within two months, from the receipt of the case, 
defining the best financial alternative to be performed among the 
propositions submitted by the ANP.

§ 6. The concessionaire shall have thirty days, after the 
notification made by the Ministry of Mines and Energy, to inform 
on its interest in extending the concession term, pursuant to the 
decision referred to in paragraph 5.

§ 7. For compliance with the provisions of paragraph 3, the 
ANP shall be aided by the EPE.

Article 24.  In case of expiration of the concession, the goods 
intended for, and considered as bound to the performance of the 
transport activity shall be incorporated to the Union’s assets, upon 
declaration of public utility, and fair and previous indemnification 
in cash, under the following:

I - only the portion of the goods to be depreciated or amortized 
shall be indemnified;

II - the rules for the definition of the indemnification amount 
shall be previously defined by the ANP and consider assets 
valuation methods, such as the current value and the cost of asset 
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replacement, discounting the depreciation and the amortization 
occurred until the date of expiration of the concession; and

III - Only the goods whose installation had been previously 
and explicitly authorized by the ANP shall be indemnified.

§ 1. In any case of expiration of the concession, the 
concessionaire shall, at its own risk and expense, remove the 
equipments and assets that are not object of incorporation by the 
Union, being obliged to remedy or indemnify for the damage 
arising out of its activities and undertake environmental recovery 
action as established by the relevant bodies.

§ 2. For the purposes of the provisions of paragraph 1, the 
removal of buried tubes and fittings is mandatory provided it is 
established by the body in charge of environmental licensing of 
the gas pipeline, in case of expiration of the activity.

§ 3. The concessionaire whose concession has been 
expired shall continue to render transport services until a new 
concessionaire is appointed or the pipeline is disabled observing 
the provisions in item XV of article 30. 

§ 4. The operation rates to be paid to the carrier obliged to 
keep rendering transport services, as provided in paragraph 3rd, 
shall be established by the ANP so as to cover the effective costs 
of an efficient operation.

Article 25. The goods incorporated to the Union’s assets 
pursuant to article 24 shall be under the administration of the 
Granting Authority and may compose a set of goods and facilities 
to be bidden together with a new concession for the performance 
of transport activity.  

§ 1. In the bidding round referred to in the head paragraph 
of this article, the highest payment for the use of the public asset, 
the lowest annual cost requested, or also a combination of both 
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criteria, may be used as selection criterion for the winning bidder. 

§ 2. The resources collected with the bidding round dealt 
with in the head paragraph of this article may be reverted to the 
expansion of the natural gas transport network, and, as the case 
may be, for the indemnification of the installments connected to 
goods to be incorporated to the Union’s assets, yet to be amortized 
or depreciated, which have been paid up in order to ensure the 
continuation and existence of the service granted.

§ 3. The bidding process provided for in the head paragraph 
of this article may begin up to twenty-four months prior to the 
expiration of the concession term, with a view to ensuring the 
continuation of the services rendered, observing the provisions of 
paragraph 1st of article 23.  

Article 26. The transfer of the concession agreement with the 
preservation of its object and contract conditions is allowed.  

Sole Paragraph. The transfer of the agreement may only 
occur upon prior and express authorization by the ANP.

Section III 

The Tender Protocol

Article 27. The tender protocol shall be accompanied by the 
respective basic draft concession agreement and shall indicate:

I - the route of the gas pipeline transport object of concession, 
the city gates, as well as the forecast transport capacity and the 
criteria used for its sizing;

II - the maximum annual transport revenue estimated and the 
criteria used for its calculation;
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III - the selection criterion for the most valuable proposal 
pursuant to article 22 or to paragraph 1 of article 25;  

IV - the requirements to be fulfilled by the bidders and the 
pre-qualification criteria, as the case may be;

V - the list of documents required and criteria to be followed 
for the evaluation of the technical capacity, the financial 
competence and the legal status of the interested parties, as well 
for the technical and economic-financial judgment of the bid;

VI - the explicit indication that the concessionaire shall pay the 
indemnifications due for expropriations or easements necessary to 
execute the agreement, as well as the acquisition of licensing with 
the competent bodies, including those of environmental nature;

VII - The term, venue and time in which the interested 
parties will be given the data, studies and other elements and 
information necessary for bid preparation, as well as the cost of 
their acquisition;

VIII - the exclusivity term that the first utilities will have to 
use the hired capacity of the new transport gas pipelines object of 
the concession.

IX - the term of the concession and the possibility of 
extension, as the case may be.

X - the mandatory items to be contained in the technical 
proposal to be submitted together with the financial proposal, 
including:

a) the detailed preliminary gas pipeline routing;

b) the description of all equipment to be incorporated to the 
gas pipeline, including the compression station, if applicable;

c) diameter and length of the gas pipeline;
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d) specification of the materials to be used;

XI - the minimum index of local content of the gas pipeline;

XII - the list of the utilities that entered into terms of 
commitment deriving from the public call for tender, pursuant to 
article 10, with the respective volumes and guarantees; 

XIII - the form and origin of the resources that will be used 
for compliance with the provisions of paragraph 3 of article 6 and 
of article 9; and 

XIV - the terms of commitment entered into by the utilities.

 § 1. For the purposes of this article, the gas pipeline routing 
means the one considered by the ANP for the definition of the 
maximum rate of the public call for tender and the maximum cost 
allowed in the concession bidding process.

§ 2. The ANP shall be aided by the EPE in the definition 
of the maximum annual cost dealt with in item II of the head 
paragraph.

Article 28. Where the participation of enterprises in 
consortium is allowed, the tender protocol shall contain the 
following requirements:

I - evidence of public or private commitment of consortium 
formation, signed by the consortium members;

II - appointment of a consortium leading enterprise, 
responsible for the consortium and for running the operations 
before the Granting Authority, without prejudice to the joint 
responsibility of the other members;

III - submission, by each of the consortium members, of the 
documents required for the purposes of evaluating the technical 
and economic-financial qualification of the consortium;
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IV - prohibition of participation of the same enterprise in 
another consortium - or individually - in the bidding process for 
the same transport gas pipeline;

V - granting of a concession to the winning consortium, 
subject to the registering of deed of incorporation of a consortium, 
pursuant to the sole paragraph of article 279 of Law 6404 of 
December 15, 1976.  

Article 29. In case of participation of a foreign enterprise, 
the tender protocol shall contain the requirement that it submits, 
along with its bid in a separate envelope:

I - evidence of technical capacity, financial competence and 
legal and fiscal status, pursuant to ANP regulation;

II - full content of its instrument of incorporation, and 
evidence that it is organized and regularly operational, pursuant 
to the laws of its country;

III - appointment of a legal representative with the ANP, 
with special powers to carry out acts and assume responsibilities 
regarding the bidding process and the bid submitted; and

IV - in case of becoming a winning bidder, commitment 
to establish an enterprise according to the Brazilian laws, with 
headquarters and administration in the Country. 

Sole Paragraph. The execution of the concession agreement 
shall be subject to the effective compliance with the commitment 
undertaken according to item IV.
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Section IV 

The Concession Agreement

Article 30. The concession contract shall faithfully reflect 
the conditions of the tender protocol and the winning bid, and 
shall have the following essential clauses:

I - the description of the gas pipeline object of concession;

II - the list of goods and facilities intended for and, in 
this capacity, considered as bound to the performance of the 
transport activity, followed by the specification of the rules on 
the abandonment and relinquishment of areas, and the removal 
of equipment, as well as the conditions in which these will be 
incorporated by the Union, in case of expiration of the concession;

III - The concessionaire’s obligation to replace the related 
goods, necessary for the good performance of the transport 
activity, regardless of the remaining concession term;

IV - the term of the concession and its extension conditions, 
as the case may be.

V - the implementation schedule, the minimum investment 
estimated and the gas pipeline expansion hypotheses;

VI - the annual cost and the adjustment criteria;

VII - the guarantees offered by the concessionaire, including 
as regards the performance of the proposed investment;

VIII - the follow-up and inspection procedures for the 
activities of the concessionaire, as well as for agreement audit;

IX - the obligation, by the concessionaire, to provide the 
ANP with reports, data and information regarding the activities 
developed;
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X - the access rules for any interested utility to the gas 
pipeline object of the concession, according to the provisions of 
Law 11909 of 2009, and Section VII of Chapter II;

XI - the rules on the resolution of disputes related to the 
agreement and its performance, including conciliation and 
international arbitration;

XII - the cases of termination and expiration of the agreement;

XIII - the applicable sanctions in case of failure, by the 
concessionaire, to comply with the contractual obligations.

XIV - the exclusivity term that the first utilities will have to 
use the hired capacity of the new transport gas pipelines.

XV - the maximum term the concessionaire undertakes to 
operate the gas pipeline after the expiration of the concession; and

XVI - the form and origin of the resources that will be used 
for compliance with the provisions of paragraph 3 of article 6 and 
of article 9.

§ 1. The expansion hypotheses for the gas pipeline, referred 
to in item V, are limited to the transport capacity hired in the public 
call for tender that preceded the bidding process and represent the 
growth curve of the hired capacity against time.

§ 2. The adjustment criteria, dealt with in item VI, shall 
consider the Extended Consumer Price Index – IPCA as an 
instrument of monetary correction to be used in the adjustment 
process of the annual cost.

Article 31. The concession agreement shall contain the 
concessionaire’s obligations to meet minimum performance 
indicators, pursuant to ANP’s regulation.

Article 32. The concessionaire shall:
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I - enter into the respective transport agreement with the 
utilities for all types of services offered, which shall be previously 
approved by the ANP;

II - adopt, in every operation, the actions necessary for the 
conservation of the facilities, the areas occupied and the natural 
resources potentially affected, thus ensuring the safety of the 
persons, and for the protection of the environment;

III - establish an emergency and contingency plan against 
accidents and any other facts or circumstances that interrupt or 
may interrupt the transport services;

IV - in case of any emergency or contingency, immediately 
notify the fact to the ANP and the relevant authorities, adopting 
the initial measures provided for in paragraph 2 of article 51 of 
Law 11909 of 2009;

V - be civil liable for the actions of its agents and indemnify 
for any and all damage arising out of the activities performed, 
and the Union shall be reimbursed for the charges they may have 
to bear as a result of possible claims motivated by acts of the 
concessionaire;

VI - adopt the best practices of the international natural gas 
industry and comply with the rules, as well as with the applicable 
technical and scientific procedures, related to the transport of 
natural gas.

VII - deliver, in electronic media accessible to any interested 
party and at a place of easy access, updated information on the 
characteristics of its installations, the services rendered, the 
applicable rates, the available capacities and the agreements, 
specifying parts, terms and quantities involved; and

VIII - obtain all licenses, authorizations and consents deemed 
necessary for the construction and operation of the gas pipeline, 
including the environmental ones.
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Article 33. The concessionaire may, for the performance of 
its duties, with due regard for the conditions and limits established 
by the ANP and the concession agreement:

I - use, for the execution of the services, equipment belonging 
to third parties; and

II - hire, with third parties, the development of inherent, 
ancillary or supplementary activities, as well as the implementation 
of associated projects.

§ 1. The agreements entered into between the concessionaire 
and third parties deriving from items I and II shall be governed by 
private law, and no legal relationship shall be established between 
the third parties and the Union.

§ 2. In any case, the concessionaire shall always remain 
responsible before the ANP and the utilities.

Article 34. The concessionaire shall:

I - provide information of technical, operational, economic-
financial and accounting nature or other, related to the service, 
pursuant to ANP’s regulations;

II - keep accounting records of the gas transport activity 
separated from the activity of storage of natural gas and other 
activities developed;

III - submit, for approval by the ANP, the draft standard 
agreement to be entered into with the utilities, with a clause for 
the resolution of possible controversies, which may provide for 
arbitration agreement, pursuant to Law 9307 of September 23, 
1996; and

IV - submit to the law that governs the activity’s regulations 
and inspection.

Article 35. The spin-off, consolidation, conversion, merger, 
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capital decrease of the concessionaire or the transfer of controlling 
interest, as well as the change in the membership of the consortium 
holding the concession, shall depend on prior approval by the 
ANP, under penalty of expiration of the concession.

Sole Paragraph. The approval dealt with in this article 
refers to regulatory aspects under responsibility of the ANP, and 
that shall not eliminate the need for approval by other public 
administration bodies, pursuant to the applicable law, in particular 
those responsible for the competition defense.

Section V 

Authorization for the Transport  
of Natural Gas Activity

Article 36. The term for the new authorizations dealt with in 
item II of the head paragraph of article 4th shall be thirty years, 
and it may be extended for equal term, with due regard for the 
rules set forth in the granting act and this Decree.

§ 1. The authorized expansion of the gas pipeline shall be 
with its respective regime and remaining term.

§ 2. The provisions provided for in articles 32, 33 and 34 
hereof shall be applicable to authorized carriers dealt with in this 
article.  

Article 37. The goods intended for, and considered as bound 
to the performance of the transport activity under the authorization 
regime, regarding the gas pipelines derived from international 
agreements, shall be incorporated to the Union’s assets after the 
end of the term, upon declaration of public utility, and fair and 
previous indemnification in cash, observing the provisions of 
items I, II and III of the head paragraph of article 24.
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Article 38.  The natural gas transport rates for the new gas 
pipelines object of authorization shall be proposed by the carrier 
and approved by the ANP, according to criteria set forth by the 
latter.

Article 39th. The ANP shall authorize the construction, 
expansion and operation of international gas pipelines after 
favorable manifestation by the Ministry of Mines and Energy.

Section VI 

Existing Transport Gas Pipelines

Article 40. The new concession agreements or the granting 
of authorization for expansion of transport facility shall not harm 
the existing rights of carriers and utilities.

Article 41. For the pipeline transport of natural gas, the 
authorizations issued by the ANP are hereby ratified until the date 
of issuance of this Law, pursuant to article 56 of Law 9478 of 
August 6, 1997. 

§ 1. The projects under environmental licensing process on 
March 5, 2009, shall be authorized by the ANP, observing the 
necessary requirements for the respective granting.

§ 2. Upon compliance with the obligations set forth or to 
be set forth at the moment of granting an in the regulation, the 
authorizations referred to in the head paragraph shall last until 
March 5, 2039, and the authorizations referred to in paragraph 1 
shall be effective for thirty years, from the date of publication of 
the granting.

§ 3. After the expiration of the authorization terms dealt with 
in this article, the project shall be granted, upon calling for bids, 
or disabled.
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§ 4. For the case of projects dealt with in the head paragraph 
and in paragraph 1, the exclusivity term the first utilities will 
have shall be ten years, from the beginning of the commercial 
operation of the respective transport gas pipeline. 

§ 5. The list of goods and facilities related to the transport 
activity under authorization regime dealt with in this article shall 
be forwarded by the respective carriers to the ANP, for approval, 
within one hundred and eighty days as from the date of publication 
of this Decree.

§ 6. The carriers shall forward to the ANP, within ninety 
days from the date of publication of this Decree, the list of gas 
pipelines that fall under paragraph 1, informing the environmental 
licensing body  and the supporting documentation corroborating 
that the gas pipeline was under environmental licensing process on 
March 5, 2009, under penalty of not receiving the corresponding 
authorization.

§ 7. The authorized carrier shall replace the goods related, 
necessary for the good performance of the transport activity, 
regardless of the remaining concession term, observing the 
regulation issued by the ANP.

§ 8. The provisions provided for in articles 32, 33 and 34 
shall be applicable to authorized carriers dealt with in this article.   

 Article 42. The expansion of gas pipeline that falls under 
article 41 shall be under authorization regime, with the same 
terms as that remaining from the original authorization of gas 
pipeline to be expanded. 

Sole Paragraph. The definition of transport rate of the 
expansion dealt with in the head paragraph may consider an 
investment amortization and depreciation period superior to the 
authorization term, as established by the ANP.
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Article 43. The expansion of capacity of the existing pipelines 
shall: 

I - be authorized, pursuant to regulation established by the 
ANP;

II - be preceded by public call for tender to be conducted 
by the ANP and shall directly and indirectly be promoted by it, 
according to guidelines established by the Ministry of Mines and 
Energy; and

III - respect the exclusivity term, observing the provisions of 
item IV of paragraph 1 of article 11.

Sole Paragraph. The carrier that holds the authorization of 
existing pipeline shall have the preemptive right to carry out the 
expansion dealt with in the head paragraph.

Article 44. In case of expiration of the authorization, the 
goods connected shall be incorporated to the Union’s assets, upon 
declaration of public utility, and fair and previous indemnification 
in cash, under the following:

I - only the portion of the goods to be depreciated or amortized 
shall be indemnified;

II - the indemnification amount shall be defined by the ANP 
and consider assets valuation methods, such as the current value 
and the cost of asset replacement, discounting the depreciation 
and the amortization occurred until the date of expiration of the 
authorization; and

III - Only the goods whose installation had been previously 
and explicitly authorized by the ANP shall be indemnified.

 Sole Paragraph. The provisions of article 25 are applicable 
to the goods dealt with in this article, as the case may be. 
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Article 45. The ANP shall announce, within one hundred and 
eighty days from the publication of this Decree, the list of transport 
pipelines authorized, under environmental licensing process 
and transfer pipelines to be converted into transport pipelines, 
pursuant to this Decree and Law 9478 of 1997, informing, where 
applicable the expiration date for the exclusivity term.

Article 46. The transport rates and revision criteria already 
defined up to March 5, 2009, are hereby preserved.

§ 1. The ANP, within ninety days as from the publication 
of this Decree, shall announce the transport rates and revision 
criteria referred to in the head paragraph, observing the principles 
of transparency and publicity.

§ 2. Except for the income tax, the creation, change or 
expiration of any legal taxes and duties shall imply in upward or 
downward revision of the rate, in case their impact is corroborated, 
as applicable, after approval by the ANP.

Article 47. The transport agreements entered into until March 
5, 2009 and whose expiration terms exceed the authorization 
period defined in paragraph 2 of article 41, shall be assumed by 
the concessionaire that is appointed to operate the gas pipeline, 
for the remaining agreement term, and the respective information 
shall be an integral part of the corresponding tender protocol. 

Sole Paragraph. The transport agreements to be entered into 
due to the expansion of capacity of the gas pipelines referred to 
in article 41 and whose duration exceeds the authorization term, 
shall also be assumed by the concessionaire, and the respective 
information shall be an integral part of the corresponding tender 
protocol. 
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Section VII 

Access of Third Parties to the Gas Pipelines 
and Assignment of Capacity

Article 48th. The access of third parties to the transport gas 
pipelines shall be granted, respecting the exclusivity term.

Sole Paragraph. The swap of natural gas, dealt with in 
article 15, is considered as a form of access by third parties to the 
transport gas pipelines. 

Article 49. The access to the transport gas pipelines shall 
be through the hiring of the following transport services, among 
other ways:

I - firm, in available capacity;

II - interruptible, in idle capacity; and

III - extraordinary, in available capacity;

§ 1. The access to the gas pipelines shall be first in the 
available capacity and, only after its full hiring the right to access 
the idle capacity shall be granted.

§ 2. The access to the firm transport service, in available 
capacity, shall be through public call for tender carried out by 
the ANP, according to guidelines of the Ministry of Mines and 
Energy. 

§ 3. The access to the interruptible and extraordinary transport 
services, shall be pursuant to the regulations established by the 
ANP, having the publicity, transparency and guarantee of access 
ensured to all interested parties.

Article 50. The ANP shall establish the criteria for the 
definition of the amounts due by third parties that accessed the 
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transport gas pipelines, the payment conditions and its destination.

Article 51. The assignment of the right to use the firm 
transport capacity hired is hereby authorized, including during 
the exclusivity term.

Sole Paragraph. The ANP shall regulate the capacity 
assignment dealt with in this article, so as to preserve the carrier’s 
rights.

Article 52.  The expansion of the transport capacity 
is characterizes as a form of access of third parties to the gas 
pipelines, with due regard to the exclusivity term established, 
observing the provisions of article 11. 

CHAPTER III 

IMPORT AND EXPORT OF NATURAL GAS

Article 53.  Any corporation or consortium organized under 
the Brazilian laws, with headquarters and administration in the 
Country, may receive authorization from the Ministry of Mines 
and Energy to perform natural gas import and export activities.

§ 1. The ANP shall produce evidence for the request to 
exercise the natural gas import and export activity, also with the 
inspection of that activity.

§ 2. The performance of natural gas import and export shall 
observe the guidelines established by the National Council on 
Energy Policy - CNPE. 
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CHAPTER IV 

STORAGE AND PACKAGING OF NATURAL GAS

Article 54. The storage of natural gas shall be performed 
by a corporation or consortium organized under the Brazilian 
laws, with headquarters and administration in the Country, at 
the entrepreneur’s own risk and expense, through concession, 
preceded by bidding process, or authorization.

Article 55. The storage of natural gas in hydrocarbon 
reservoirs relinquished to the Union, and in other non-producing 
geological formations shall be object of concession for use, 
preceded by bidding process under the competition method, 
pursuant to paragraph 1 of article 22 of Law 8666 of June 21, 
1993, and the exploration shall be at the concessionaire’s own 
risk and expense. 

§ 1. The Ministry of Mines and Energy or, the ANP through 
delegation, shall define the geological formations referred to 
in the head paragraph of this article that shall be object of the 
bidding process.

§ 2. The interested parties may suggest geological formations 
to be granted for storage.

§ 3. For the performance of the provisions of paragraph 1 
and analysis of the provisions of paragraph 2, both the Ministry 
of Mines and Energy and the ANP may request specific technical 
studies with the EPE.

§ 4. The ANP shall prepare the tender protocols and promote 
the bidding process for the concession of the storage activities 
dealt with in the head paragraph.

§ 5. The Ministry of Mines and Energy shall enter into the 
concession agreements for the storage of natural gas, and may 
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delegate such competence to the ANP.

§ 6. The Ministry of Mines and Energy shall, after consulting 
with the ANP, establish the exclusivity term for the agents whose 
hiring storage capacity has enabled or contributed to enable 
the implementation of storage facility dealt with in the head 
paragraph.

§ 7. The ANP shall establish the rules for access of third 
parties to the storage facilities objects of concession agreements, 
respecting the exclusivity term defined in paragraph 6.

§ 8. The concession agreement referred to in the head 
paragraph shall set forth, among other things, the concessionaire’s 
obligations when the agreement expires and regarding the 
relinquishment of the reservoir explored.

§ 9. The imported or produced natural gas, pursuant to article 
26 of Law 9478 of August 6, 1997, and stored in natural geological 
formations shall not constitute property of the Union, according 
to article 20 of the Constitution.  

Article 56. The ANP shall deliver geological data regarding 
the areas with potential for the storage of natural gas to the 
interested parties, with due consideration.

§ 1. The ANP shall authorize the interested parties referred 
to in the head paragraph, pursuant to regulation, to carry out 
non-exclusive exploratory surveys in areas with potential for the 
storage of natural gas.

§ 2. All data obtained in the exploratory activities dealt with 
in paragraph 1 shall be transferred to the ANP, free of charge.

Article 57. It is the concessionaires’ responsibility to zeal for 
the integrity of the geological formations used for the storage of 
natural gas, and the ANP shall define the procedures to follow-up 
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the activity.

Sole Paragraph. The concession agreement shall contain 
the sanctions applicable due to the bad use of the geological 
formations.

Article 58. The storage of natural gas in a facility other 
than those provided for in article 55 hereof shall be authorized, 
regulated and inspected by the ANP, and the access of third parties 
to the facilities is not mandatory. 

Article 59. The packaging of natural gas shall be performed 
by a corporation or consortium organized under the Brazilian 
laws, with headquarters and administration in the Country, at the 
entrepreneur’s own risk and expense, upon authorization.

Sole Paragraph. The filling of gas pipeline, as well as increase 
or lowering of pressure shall not characterize as packaging of 
natural gas.

Article 60. The ANP shall regulate the packaging activity 
for the transport and commercialization of natural gas to the end 
consumer through alternative means to the pipelines.

§ 1. Alternative means to the pipelines means the movement 
of natural gas by highway, railway and waterways.

§ 2. The ANP shall cooperate with other public bodies and 
agencies to adapt the regulation of the transport referred to in 
paragraph 1.
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CHAPTER V 

GAS PRODUCTION OFFLOADING PIPELINES AND 
FACILITIES FOR PROCESSING, TREATMENT,  

LIQUEFACTION, REGASIFICATION OF NATURAL GAS

Article 61. Any corporation or consortium organized under 
the Brazilian laws, with headquarters and administration in the 
Country, may receive authorization from the ANP to construct, 
expand the capacity and operate natural gas liquefaction and 
regasification plants, LNG terminals, natural gas liquefaction and 
regasification plants, as well as gas pipelines for the production 
transfer and offloading out of the concession for the exploration 
and production of petroleum and natural gas.

Sole Paragraph. The ANP shall establish the requirements 
and conditions for the authorization and transfer of authorization 
ownership, respecting the environmental protection and safety 
standards of the facilities.

Article 62. The gas pipelines for production offloading, 
the natural gas treatment or processing plants, as well as the 
liquefaction and regasification terminals, are exempt from 
granting access to third parties..

CHAPTER VI 

DISTRIBUTION AND COMMERCIALIZATION 
OF NATURAL GAS

Article 63. The free consumer, the self-producer or self-
importer whose needs for movement of natural gas cannot 
be fulfilled by the state distribution company, may directly 
construct and implement facilities and pipelines for its own 
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specific consumption, by means of an agreement assigning its 
operation and maintenance to the state distribution company, and 
the facilities and pipelines shall be incorporated to the State’s 
assets through declaration of public utility and fair and previous 
indemnification, in case of full use.

§ 1. The operation and maintenance rates for the facilities 
shall be established by the state regulating body according to 
the principles of reasonableness, transparency, publicity, and the 
specific characteristics of each facility.

§ 2. In case the facilities and pipelines are constructed 
and implemented by the state distribution companies, the rates 
established by the state regulating body according shall consider 
the investment, operation and maintenance costs, observing the 
principles of reasonableness, transparency, publicity, and the 
specific characteristics of each facility.

§ 3. In case the distribution facilities are constructed by the 
free consumer, the self-producer or self-importer, pursuant to the 
head paragraph, the state distribution company may request that 
the facilities are sized in a way to allow that other users have their 
needs met, negotiating the necessary compensations with the free 
consumer, the self-producer or self-importer, under arbitration of 
the state regulating body.

Article 64. The corporations that wish to act as self-producer 
or self-importer shall be previously registered with the ANP.

§ 1. The self-importer registration shall only be granted to 
corporations authorized to carry out the import activity.

§ 2. The self-producer registration shall only be granted 
to corporations that enter into agreements with the Union to 
explore and produce petroleum and natural gas, with commercial 
discovery declared and production development plan approved 
by the ANP.
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§ 3. The self-producer registration for the members of the 
consortium that fall under the provisions of paragraph 2 shall 
be granted according to the limits of its participation in the gas 
production in the consortia mentioned above.

§ 4. The corporations that act as self-producer and self-
importer shall notify the ANP on a monthly basis, within the 
terms and forms established by the latter, the natural gas volumes 
used in each of their facilities.

§ 5. For the purposes of qualification as self-producer or self-
importer, according to the provisions of items III and IV of article 
2nd, their facilities means those explored or held by the same 
corporation that performs the natural gas import or production. 

§ 6. The corporations directly or indirectly controlled by other 
corporations that perform the natural gas import or production, 
as well as by the controlling shareholders of the producing or 
importing corporation, may request their qualification as self-
producer or self-importer to the ANP.

§ 7, In case of corporations associated to producing or 
importing corporation, the qualification referred to in paragraph 6 
shall be proportional to their interest in the producing or importing 
corporation in the associated corporation’s share capital.

Article 65. The construction, implementation and incorporation 
of the facilities and pipelines referred to in the head paragraph of 
article 63 to state distribution companies’ assets, as well as the 
qualification of end users as free consumers, shall respect the 
specific law on the local piped gas distribution services.

 Sole Paragraph. The ANP shall be responsible for authorizing 
the construction and operation of the city gates the interconnect 
transport gas pipelines to the pipelines referred to in article 63. 

Article 66. Except for the provisions of paragraph 2 of article 
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25 of the Constitution, the commercialization of natural gas shall 
be upon the execution of agreements filed with the ANP.  

§ 1. The ANP shall inform the origin or characteristics of the 
reservoirs that will support the supply of the natural gas volumes 
hired, when requested by the acquirer at the time of the hiring.

§ 2. The ANP may, according to specific regulation, request 
the data referred to in paragraph 1st from the natural gas sales 
agent.

§ 3. The natural gas commercialization activity dealt with 
in the head paragraph, defined in item XII of article 2, shall only 
be performed by agent registered with the ANP, pursuant to its 
regulation. 

Article 67. The natural gas commercialization agreements 
shall contain a clause for the resolution of possible controversies, 
which may provide for arbitration agreement, pursuant to Lawn 
9307 of 1996.

Article 68. The public enterprises and the government-
controlled corporations, their subsidiaries and affiliated 
companies, holders of concession or authorization, are hereby 
authorized to adhere to the instrument and arbitration agreement 
referred to in article 67th. 

Sole Paragraph. The rights related to credits and debts 
deriving of hiring of natural gas dealt with in article 47 of Law 
11909 of 2009, are hereby regarded as available.
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CHAPTER VII 

FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 69. The maintenance of the current natural gas 
consumption regimes is hereby assured in fertilizer production 
plants and national or imported petroleum refining facilities 
existing as of March 5, 2009.

Sole Paragraph. The natural gas volumes consumed in each 
of the fertilizer production plants and in the refineries dealt with 
in the head paragraph shall be monthly informed to the ANP.

Article 70. The maintenance of the gas pipelines exploration 
regimes and methods that supply natural gas to the national or 
imported petroleum refining facilities and the fertilizer production 
plans existing as of March 5, 2009 is hereby assured.

Article 71. The ANP shall provide, within one hundred and 
eighty days after the publication of this Decree, the requalification 
of all gas pipelines that do not fall under the new definitions 
provided in this Decree, and whose prior qualification is not kept 
by the provisions in article 70th. 

Article 72. The ANP shall issue rules to characterize the 
expansion of capacity of transport gas pipelines.

Article 73. The ANP shall deliver, in electronic media 
accessible to any interested party and at a place of easy access, 
updated information on the daily movement and the capacity of 
all transport gas pipelines, as well as the hired transport capacity, 
the available capacity, the idle capacity and the exclusivity terms.

Article 74. The acts issued by the ANP as from the date of 
publication of   Law 11909 of 2009 related to the import of natural 
gas are hereby ratified.
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Article 75. The Ministry of Mines and Energy and the ANP 
shall issue supplementary rules and necessary regulations for the 
effective implementation of the provisions of this Decree.

Article 76. This Decree shall come into force on the date of 
its publication. 

Brasilia, December 2, 2010; 189th year of the Independence 
and 122nd of the Republic.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Márcio Pereira Zimmermann

This text shall not replace the text published in the DOU
(Federal Official Gazette) on 12.3.2009













Law 9478, of August 6, 1997, regulates the national energy policy, 
creates the National Energy Policy Council (Conselho Nacional de 
Política Energética — CNPE) and the National Agency of Petroleum, 
Natural Gas and Biofuels (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis — ANP).

Law 12276, of June 30, 2010, authorizes the Union to directly assign 
to Petrobras, with due compensation, the activities of research and 
production of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons in areas that 
contain up to 5 billion barrels of oil equivalent. 

Law 12304, of August 2, 2010, authorizes the Executive Branch to 
create the state-run enterprise Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA).

Law 12351, of December 22, 2010, regulates the exploration and 
production of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons, under the 
production share regime, in the Pre-salt polygon and other strategic 
areas; it establishes the Social Fund and amends provisions of Law 9478.
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From the Brazilian Federal Constitution:

artiCle 177
(modified by Constitutional amendments

9/1995, 33/2011 and 49/2006)

Article 177. The following are the monopoly of the Union: 

I – prospecting and exploitation of deposits of petroleum 
and natural gas and of other fluid hydrocarbons;

II – refining of domestic or foreign petroleum;

III – import and export of the products and basic by-products 
resulting from the activities set forth in the preceding items;

IV – ocean transportation of crude petroleum of domestic 
origin or of basic petroleum by-products produced in the country, 
as well as pipeline transportation of crude petroleum, its by-
products and natural gas of any origin;

V – prospecting, mining, enrichment, reprocessing, 
industrialization, and trading of nuclear mineral ores and minerals 
and their by-products, with the exception of radioisotopes whose 
production, sale, and use may be authorized under a permission, 
in accordance with letters b and c of item XXIII of the head 
paragraph of article 21 of this Federal Constitution.

Paragraph 1. The Union may contract with stateowned or 
with private enterprises for the execution of the activities provided 
for in items I through IV of this article, with due regard for the 
conditions set forth by law.

Paragraph 2. The law referred to in paragraph 1 shall provide for:

I – a guarantee of supply of petroleum products in the whole 
national territory;
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II – the conditions of contracting;

III – the structure and duties of the regulatory agency of the 
monopoly of the Union.

Paragraph 3. The law shall provide with respect to the 
transportation and use of radioactive materials within the national 
territory.

Paragraph 4. The law which institutes a contribution tax of 
intervention in the economic domain regarding activities of 
importation or sale of petroleum and petroleum products, natural 
gas and its by-products, and fuel alcohol shall include the 
following requirements:

I – the contribution rate may be:

a) different for each product or use;

b) lowered and restored to its original level by an act of the 
Executive Branch, and the provision of Article 150, III, b , shall 
not apply thereto;

II – the proceeds from the collection of the contribution 
shall be allocated:

a) to the payment of price or transportation subsidies for fuel 
alcohol, natural gas and its by-products, and petroleum products;

b) to the financing of environmental projects related to the 
petroleum and gas industry;

c) to the financing of transportation infrastructure programs.
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law 9478 oF august 6, 1997 
dou (official Federal gazette) of august 7, 1997

Regulates the national energy policy, activities 
related to the oil and gas monopoly, creates the 
National Energy Policy Council (Conselho 
Nacional de Política Energética) and the National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis) and makes other provisions.

As THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, I let it be known that 
the Congress decrees and I ratify the following:

ChaPter i

PrinCiPles and oBJeCtiVes 
oF the national energY PoliCY

Article 1. The national policies for the rational utilization of 
energy sources will aim at the following objectives:

I – to preserve national interest;

II – to promote development, grow labor market and valorize 
energy resources;

III – to protect consumers’ interest with respect to price, 
quality and availability of products;
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IV – to protect environment and promote energy conservation;

V – to ensure supply of oil by-products nationwide, pursuant 
to Paragraph 2 of article 177 of the Federal Constitution;

VI – to promote the increase of the use of natural gas on an 
economic basis; 

VII – to identify the most adequate solutions for the supply 
of electric energy in the various regions of the Country;

VIII – to use alternative sources of energy sources through 
the economic use of available inputs and applicable technologies;

IX – to promote free competition;

X – to attract investment in the production of energy;

XI – to promote the country´s competitiveness on the 
international market;

XII – to increase share of biofuels in the national energy 
matrix, on a social, economic and environmental basis (added by 
Law 11097/2005);

XIII – to ensure the supply of biofuels nationwide (added by 
Law 12490 of September 16, 2011);

XIV – to stimulate generation of electric power from biomass 
and biofuel sub-products, due to their clean, renewable nature, 
and being supplemental to hydraulic source (added by Law 12490 
of September 16, 2011);

XV – to promote country’s competitiveness in the 
international biofuels market (added by Law 12490 of September 
16, 2011);

XVI – to attract infrastructure investments for the transport and 
storage of biofuels (added by Law 12490 of September 16, 2011);

XVII – to promote research and development related to 
renewable energy (added by Law 12490 of September 16, 2011);
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XVIII – to reduce gas emissions and pollutants that cause the 
greenhouse effect in the energy and transport sectors, as well as with 
the use of biofuels (added by Law 12490 of September 16, 2011).

ChaPter ii

 national energY PoliCY CounCil

Article 2. It is herewith established the National Energy 
Policy Council – CNPE, linked to the Presidency of the Republic 
and presided by the Minister of Mines and Energy, whose duty is 
to propose national policies and specific actions to the President 
of the Republic, aimed at:

I – promoting the rational use of the Country’s energy 
resources, pursuant to the principles specified in the previous 
Chapter and the provisions of the applicable law;

II – ensuring, as limited by the regional characteristics, the 
supply of energy resources to the Country’s most remote areas, or 
those areas of difficult access, submitting the specific measures to the 
National Congress, whenever they imply the creation of subsidies;

III – periodically reviewing the energy matrixes applied 
to the Country’s diverse regions, taking into consideration 
the conventional and alternative sources and the technologies 
available;

IV – establishing guidelines for specific programs, such as 
the use of natural gas, coal, thermal nuclear power, biofuels, solar 
power, wind power and the power derived from other alternative 
sources (worded by Law 11097/2005);

V – establishing import and export guidelines, so as to 
meet the domestic consumption needs for petroleum and its by-
products, natural gas and condensate, and ensuring the proper 
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operation of the National System for Fuel Reserves and the 
enforcement of the Annual Strategic Fuel Stock Plan, stated in 
article 4 of Law 8176 of February 8, 1991 (worded by Law 12490 
of September 16, 2011);

VI – proposing the adoption of necessary measures to ensure 
the fulfillment of domestic demand for energy, considering short, 
medium and long-term planning, along with the possibility of 
recommending undertakings to be regarded as priority in calling for 
bids and implementation, due to its strategic nature and public interest, 
in a manner that such undertaking may ensure the optimization of 
the relationship between moderate tariffation and reliability of the 
Electrical Power System (worded by Law 10848/2004);

VII – establishing guidelines for the use of natural gas as 
raw material for industrial productive processes, by means of 
regulating specific conditions and criteria aimed at its efficient 
use and compatible with domestic and international markets 
(added by Law 11909/2009);

VIII – defining blocks to be object of concession or 
production sharing; (added by Law 12351/2010);

IX – defining the strategy and the policy for economic and 
technological development of the petroleum, natural gas, other 
fluid hydrocarbons and biofuels industry, as well as their supply 
chain (worded by Law 12490 of September 16, 2011);

X – promoting the increase of minimum local content rates 
for goods and services, to be observed in bids and concessions 
and production sharing contracts, pursuant to item IX (added by 
Law 12351/2010).

Paragraph 1. To perform their duties, the CNPE shall rely on 
the technical support from the energy sector’s regulatory bodies.

Paragraph 2. The CNPE shall be regulated by Presidential 
Decree, which shall determine its composition and functioning.
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ChaPter iii

ownershiP and monoPolY oF  
Petroleum and natural gas

section i

exercise of the monopoly

Article 3. The Union owns oil deposits, natural gas and other 
fluid hydrocarbons existing in the country, including onshore area, 
territorial waters, continental shelf and the exclusive economic 
zone.

Article 4. Constitute Union monopoly, pursuant to article 
177 of the Federal Constitution:

I – prospecting and production of oil deposits, natural gas 
and of other fluid hydrocarbons;

II – refining of domestic or foreign oil;

III – import and export of petroleum and basic by-products, 
resulting from the activities set forth in the preceding clauses;

IV – maritime transport of crude petroleum of domestic origin 
or of basic by-products produced in the country, as well as pipeline 
transportation of crude oil, its by-products and natural gas;

Article 5. The economic activities stated in article 4 of this 
Law shall be regulated and inspected by the Union, and may be 
exercised, upon concession, authorization or contracting under 
the production sharing regime, by enterprises organized under 
Brazilian laws, with headquarters and management in the Country 
(worded by Law 12351/2010).
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section ii

technical definitions

Article 6. For the purpose of this Law and its regulation, the 
following definitions shall apply:

I – Oil: any and all liquid hydrocarbon in its natural state, 
such as crude oil and condensate;

II – Natural Gas: any hydrocarbon that remains in gaseous 
state under normal atmospheric conditions, produced directly 
from oil or gas reservoirs, including wet, dry and residual gases, 
and rare gases;

III – Oil by-products: products derived from oil refining; 

IV – Basic by-products: main oil by-products, as referred to 
in article 177 of the Federal Constitution, to be classified by the 
National Petroleum Agency;

V – Refining: set of processes aimed at transforming oil into 
oil by-products;

VI – Treatment or Processing of Natural Gas: set of 
operations aimed at enabling transport, distribution and use;

VII – Transport: conveyance of oil, its by-products, biofuels 
or natural gas by means or route considered as being of general 
interest (worded by Law 12490/2011);

VIII – Transfer: conveyance of oil, its by- products, biofuels 
or natural gas by means or route considered as being of specific 
and exclusive interest of owner or operator of facilities (worded 
by Law 12490/2011);

 IX – Sedimentary Basin: a depression of the Earth’s crust, 
where sedimentary rocks that may bear oil or gas accumulate, 
associated or not;
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X – Reservoir: geological configuration with specific 
properties, bearing oil or gas, associated or not;

XI – Deposit: an already identified reservoir able to be put 
into production;

XII – Prospect: geological feature mapped as a result of 
geophysical studies and geological interpretation, which justify 
the drilling of exploratory wells for locating oil or natural gas;

XIII – Block: part of a sedimentary basin, formed by a vertical 
prism of undefined depth, with a polygonal surface defined by the 
geographical coordinates of their apexes, where oil and natural 
gas exploration or production activities are developed;

XIV – Oil or Natural Gas Field: area where oil or natural gas 
is produced, starting from a continuous reservoir or more than one 
reservoir, at variable depths, comprising production installations 
and equipment;

XV – Research or Exploration: set of operations or activities 
aimed at evaluating areas, in order to discover and identify oil or 
natural gas deposits;

XVI – Production: set of coordinated oil or natural gas 
extraction operations from a deposit and the preparation for their 
conveyance;

XVII – Development: set of operations and investments 
intended to ensure the viability of production activities in an oil 
or gas field;

XVIII – Commercial Discovery: discovery of oil or natural 
gas under such conditions that, at market prices, allow return on 
investments in development and production;

XIX – Oil Industry: set of economic activities related to 
the exploration, development, production, refining, processing, 
transport, import and export of oil, natural gas and other fluid 
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hydrocarbons and their by-products;

XX – Distribution: the wholesale activity to the retail chains 
or large consumers of fuels, lubricants, asphalts and bottled gas, 
exercised by specialized enterprises, pursuant to the applicable 
laws and regulations;

XXI – Reseller: the retailing activity of fuels, lubricants, 
asphalts and bottled gas, exercised by service stations or dealers, 
pursuant to the applicable laws and regulations;

XXII – Distribution of Piped Gas: local piped gas sales 
services to end users, to be exclusively exploited by the States, 
either directly or by means of concession, pursuant to Paragraph 
2 of article 25 of the Federal Constitution;

XXIII – Storage of Natural Gas: storage of natural gas in 
suitable containers, natural or man-made reservoirs.

XXIV – Biofuel: substance derived from renewable biomass, 
such as biodiesel, ethanol and other substances established in ANP 
regulation, that may be used directly or through modifications in 
internal combustion engines or for other types of power generation, 
that may partially or totally replace fossil fuels (worded by Law 
12490/2011);

XXV – Biodiesel: biofuel derived from renewable biomass 
for use in pressure-ignited internal combustion engines or, 
according to regulation, to generate other types of power that 
may partially or totally replace fossil fuels (worded by Law 
11097/2005); 

XXVI – First and Second Generation Petrochemical Industry: 
set of industries that provide basic petrochemical products, such 
as ethylene, propylene and thermoplastic resins (NR) (added by 
Law 11921/2009); 

XXVII– Oil Supply Chain: production system for 



Law 9478, of August 6, 1997 | 13

petroleum, natural gas and other fluid hydrocarbons and their 
by-products, including distribution, retail and storage, as well as 
their consumption (added by Law 12114/2009);

XXVIII – Biofuels Industry: set of economic activities 
related to the production, import, export, transfer, transport, 
storage, commercialization, distribution, conformity analysis and 
biofuels quality certification (added by Law 12114/2009);

XXIX – Production of Biofuels: set of industrial operations 
intended to transform renewable biomass of vegetable or animal 
origin, into fuel (added by Law 12490/2011);

XXX – Ethanol: liquid biofuel derived from renewable 
biomass, whose main component is the ethyl alcohol, which 
may be used directly or through modifications, in spark ignition 
internal combustion engines, in other power generation methods 
or in petrochemical sector, and may be obtained through different 
technological routes, as specified by regulation (added by Law 
12490/2011); and 

XXXI – Aviation Biokerosene: substance derived from 
renewable biomass that may be used in aircraft turbojet or 
turboprop engines or, according to regulation, in other types of 
application that may partially or totally replace fossil fuels (added 
by Law 12490/2011).
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ChaPter iV

 national agenCY oF Petroleum,  
natural gas and BioFuels

section i

 institution and duties

Article 7. It is herewith established the National Agency of 
Petroleum, Natural Gas and Biofuels – ANP, as an integral entity 
of indirect federal administration, subject to special autarchic 
regime, as a regulatory body for the oil, natural gas, by-products 
and biofuels industry, linked to the Ministry of Mines and Energy 
(worded by Law 11097/2005.).

Sole Paragraph. The ANP shall have its headquarters and 
legal domicile in the Federal District and main offices in the city 
of Rio de Janeiro, and able to install regional administrative units.

Article 8. The purpose of the ANP shall be to promote 
regulation, contracting and inspection of economic activities 
inherent to the oil, natural gas and biofuels sector, being 
responsible for: (Worded by Law 11097/2005.)

I – implementing, within its scope of duties, the national oil, 
natural gas and biofuels policy contained in the national energy 
policy, pursuant to Chapter I herein, with emphasis on ensuring the 
supply of oil by-products, natural gas and their by-products, and 
biofuels, nationwide, and the protection of consumer’s interests 
in regard to price, quality and product availability (worded by 
Law 11097/2005);

II – promoting studies aimed at demarcating blocks for 
the purpose of granting concessions or contracting, exploration, 
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development and production activities under the production 
sharing regime (worded by Law 12351/2010);

III – regulating the execution of geological and geophysical 
services applied to oil exploration, aimed at surveying technical 
data intended for sales, under a non-exclusive basis;

IV – preparing tender protocols and promoting bidding rounds 
for the concession of exploration, development and production 
activities, signing relevant agreements and verifying their execution;

V – authorizing refining, liquefaction, re-gasification, 
loading, processing, treatment, transport, storage and packaging 
practices (worded by Law 11909/2009);

VI – establishing criteria for calculation of pipeline transport 
fees and settling their values, under the situations and pursuant to 
this Law;

VII – directly inspecting, and pursuant to Law 8078 of 
September 11, 1990, or by means of partnerships with bodies 
from States or Federal District, activities that are part of the oil, 
natural gas and biofuels sector, as well as applying administrative 
and pecuniary sanctions provided for by the law, regulation or 
agreement (worded by Law 11909/2009);

VIII – producing evidence for declaration of public utility, for 
the purpose of expropriation and establishment of administrative 
easement of areas necessary for exploration, development and 
production of oil and natural gas, construction of refineries, 
pipelines and terminals;

IX – enforce compliance of best practices of conservation 
and rational use of oil, natural gas, their by-products and biofuels, 
and preservation of environment (worded by Law 11097/2005);

X – stimulate research and adoption of new exploration, 
production, transport, refining and processing technologies;
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XI – organize and keep archives of technical data and 
information regarding regulated activities in the oil, natural gas 
and biofuels sector (worded by Law 11097/2005);

XII – annually consolidate information on national oil and 
natural gas reserves delivered by enterprises and responsible for 
their disclosure;

XIII – inspect proper operation of the National System for 
Fuel Stock and compliance with Annual Strategic Fuel Stock 
Plan, stated in article 4 of Law 8176 of February 8, 1991;

XIV – cooperate with other regulatory bodies of energy 
sector with regard to issues of common interest, including 
purposes of providing technical support to the CNPE;

XV – regulate and authorize activities related to the national 
supply of fuels, by inspecting them on a direct basis or by means 
of partnerships with other bodies of the Union, States, Federal 
District or Municipalities;

XVI – regulate and authorize activities related to production, 
import, export, storage, stocking, transport, transfer, distribution, 
retail and commercialization of biofuels, as well as conformity 
analysis and quality certification, by inspecting them on a direct 
basis or by means of partnerships with other bodies of the Union, 
States, Federal District or Municipalities (worded by Law 
12490/2011);

XVII – demand that regulated agents deliver information 
regarding production operations, import, export, refining, 
improvement, treatment, processing, transport, transfer, storage, 
stocking, distribution, resale, disposal and commercialization of 
products subject to regulation (added by Law 11097/2005);

XVIII – specify quality of oil by-products, natural gas and 
its by-products and biofuels (added by Law 11097/2005);
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XIX – regulate and inspect access to gas pipelines’ capacity 
(added by Law 11909/2009);

XX – directly or indirectly promote public calls to contract 
transport capacity of natural gas, according to Ministry of Mines 
and Energy guidelines (added by Law 11909/2009);

XXI – register transport and interconnection agreements 
between transport facilities, as well as those originating overseas; 
and trade agreements secured by the market players (added by 
Law 11909/2009);

XXII – inform origin or characterization of natural gas 
reserves contracted and to be contracted by market players (added 
by Law 11909/2009);

XXIII – regulate and inspect the execution of the natural gas 
stocking activity, including what refers to the right of access of 
third parties to granted installations (added by Law 11909/2009);

XXIV – prepare tender protocols and promote bidding rounds 
for the contracting of concessionaires to exploit transporting and 
stocking activities of natural gas (added by Law 11909/2009);

XXV – prepare, upon delegation from the Ministry of 
Mines and Energy, concession agreements for the exploitation of 
transporting and stocking activities of natural gas subject to the 
concession regime (added by Law 11909/2009);

XXVI – authorize the activity of natural gas sales, within the 
Union’s scope of competence (added by Law 11909/2009);

XXVII – establish criteria for the calculation of the 
gas pipelines’ transport and transfer capacity (added by Law 
11909/2009);

XXVIII – cooperate with State and environmental regulatory 
bodies, seeking compatible and uniform rules applicable to the 
natural gas industry and markets (added by Law 11909/2009);
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Sole paragraph. In the exercise of duties dealt with in this 
article, with emphasis on the guarantee of national supply of 
fuels, provided it is in economically sustainable bases, the ANP 
may require the following from the regulated agents, as provided 
for in regulation: 

I – maintenance of minimum stock of fuels and biofuels, in 
own facilities or third-party owned; 

II – guarantees and proven capacity to fulfill the market of 
fuels and biofuels, upon submission of, among other mechanisms, 
supply agreements between the regulated agents (included by 
Law 12490 of 2011).

Article 8-A. The ANP shall be responsible for supervising 
the transport of natural gas in the transport chain and coordinating 
it in situations characterized as contingency.

Paragraph 1. The Contingency Committee shall define the 
guidelines for the coordination of natural gas transport chain 
in situations characterized as contingency, as acknowledged by 
means of Presidential Decree.

Paragraph 2. In the exercise of duties referred to in the initial 
paragraph of this article, the ANP, without prejudice to other 
duties attributed to it by regulation, shall:

I – supervise data and information from the transport gas 
pipeline control centers;

II – keep information base regarding the natural gas transport 
system permanently updated, thus providing the Ministry of Mines 
and Energy with information on system reinforcement needs;

III – monitor natural gas input and output to and from the 
transport chains, comparing volumes transported with transport 
agreements in force;

IV – inform movement capacities in place that are not 
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being used and possible conditions for contracting; and

V – establish standards and parameters for the efficient 
operation and maintenance of natural gas transport and storage 
system.

Paragraph 3. The parameters and information regarding the 
transport of natural gas necessary for the supervision, control 
and coordination of the operation of gas pipelines shall be 
made available to the ANP by the carriers, according to specific 
regulation (added by Law 11909/2009).

Article 9. In addition to duties established in the previous 
article, the ANP shall perform, from the moment of its 
implementation, the duties of the National Fuels Department –
DNC, regarding distribution and retail petroleum products and 
ethanol activities, pursuant to article 78.

Article 10. When the ANP becomes aware, during the 
exercise of its duties, of any fact that may be construed as possible 
infraction of economic order, it shall promptly communicate it 
to the Administrative Council on Economic Defense – Cade and 
the Ministry of Justice’s Secretariat of Economic Law, so that 
these entities can take the relevant measures within the scope of 
the applicable law (worded by Law 10202/2001).

Sole Paragraph. Regardless of the communication provided 
for in the initial paragraph herein, the Administrative Council on 
Economic Defense – Cade will notify the ANP within twenty-
four hours after the publication of the respective decision, 
details of any decision regarding sanctions due to infraction of 
economic order committed by corporations or individuals in the 
exercise of activities related to the national supply of fuels, so 
as to apply all legal measures under its jurisdiction (worded by 
Law 10202/2001).
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section ii

 organizational structure of autarchy

Article 11. The ANP shall be managed by a Collegiate 
Board of Directors, composed of one general Director and four 
Directors.

Paragraph 1. One Attorney General will complete ANP’s 
organizational structure.

Paragraph 2. The members of the Board will be appointed 
by the President of the Republic, after approval of the respective 
names by the Federal Senate, pursuant to letter f of clause III of 
article 52 of the Federal Constitution.

Paragraph 3. The members of the Board of Directors shall 
serve mismatched four-year terms, permitting re-appointment, 
pursuant to article 75 hereof.

Article 12. (VETOED).

I – (VETOED).

II – (VETOED).

III – (VETOED).

Sole Paragraph. (VETOED).

Article 13. Revoked (by Law 9986/2000).

I – Revoked (by Law 9986/2000).

II – Revoked (by Law 9986/2000).

III – Revoked (by Law 9986/2000). 

Sole Paragraph – Revoked (by Law 9986/2000).

Article 14. At the end of the term, or once discharged from 
his/her position, any former ANP director shall be precluded, for 
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a period of twelve months, from directly or indirectly rendering 
any type of service to any enterprise which operates in the oil and 
biofuels sector or distribution (worded by Law 12490/2011).

Paragraph 1. During the preclusion, the former director who 
has not been discharged pursuant to article 12 may continue to 
render services to the ANP or any Union’s direct administration 
body, upon compensation equivalent to the administrative position 
held.

Paragraph 2. The ex-director that violates the precluding 
provisions set forth in this article is subject to penalties of the law.

section iii

revenues and autarchy assets

Article 15. Constitute ANP revenues:

I – provisions allocated in the General Budget of the Union, 
special credits, transfers and re-pass assigned to them;

II – part of government share referred to in clauses I and III 
of article 45 thereof, according to ANP’s operational needs, as 
consigned in approved budget;

III – funds derived from partnerships, contracts secured 
with entities, bodies or enterprises, with the exception of those 
mentioned in the previous clause;

IV – donations, legacies, subsidies and other funds consigned 
to it;

V – fees, charges and fines provided for by the applicable 
law, amounts obtained from the sale or lease of chattels and real 
estate owned by them, as well as those deriving from the sale of 
technical data and information, including those related to bids, 



22 | Law 9478, of August 6, 1997

unless otherwise referred to in paragraph 2 of article 22 hereof.

Article 16. Funds derived from governmental share 
provided for in clause IV of article 45, pursuant to article 51, 
shall be consigned to the financing of ANP’s expenditures for the 
performing of activities provided herein.

section iV

 decision-making Process

Article 17. ANP’s decision-making process shall observe 
the principles of legality, impersonality, morality and publicity.

Article 18. The deliberative sessions of ANP’s Board of 
Directors that aim at resolving pending issues among economic 
agents and between them and consumers and users of goods and 
services of the oil, natural gas and biofuels sector shall be made 
public, able to be recorded electronically and the right to obtain 
copies by interested parties assured (worded by Law 12490/2011).

Article 19. The initiatives of bills or amendments to 
administrative rules that affect the rights of economic agents and 
users of goods and services of the oil, natural gas and biofuels 
sector shall be preceded by public hearing, to be summoned and 
held by the ANP (worded by Law 12490/2011).

Article 20. ANP’s bylaws shall regulate the procedures 
to be adopted to resolve disputes among the economic agents, 
and between them and users and consumers, with emphasis on 
conciliation and arbitration.
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ChaPter V

 eXPloration and ProduCtion

section i

general Provisions

Article 21. The Union owns the exploration and production 
rights of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons in the country, 
including onshore land, territorial waters, continental shelf and 
exclusive economic zone, and the ANP shall be responsible for 
their administration, with the exception of competencies of other 
bodies and entities exclusively set forth by the law (worded by 
Law 12351/2010).

Article 22. The technical assets constituted by data and 
information on the Brazilian sedimentary basins, are also 
regarded as integral parts of the national oil resources, with the 
ANP responsible for collecting, maintenance and management of 
them.

Paragraph 1. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras shall 
transfer information and data available on the Brazilian 
sedimentary basins to the ANP, as well as on oil or natural gas 
research, exploration and production, developed due to the 
exclusive nature of monopoly until the publication hereof.

Paragraph 2. The ANP shall establish criteria for remuneration 
to Petrobras regarding the data and information mentioned in the 
paragraph above and which may be used by the interested parties, 
with strict observation of article 117 of Law 6404 of December 15, 
1976, with amendments introduced by Law 9457 of May 5, 1997.

Paragraph 3. The Ministry of Mines and Energy shall 
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have unrestricted and free access to the assets referred to in the 
initial paragraph of this article, aimed at carrying out studies and 
sectorial planning, keeping, when the case, confidential to which 
it is subject (added in Law 12351/2010).

Article 23. The oil and natural gas exploration, development 
and production activities shall be performed through concession 
agreements, preceded by bidding process pursuant to this Law, 
or under production sharing regime in the Pre-salt and strategic 
areas, pursuant to specific law (as written in Law 12351/2010).

Paragraph 1. – Revoked (by Law 12351/2010).

Paragraph 2. The ANP may grant, directly to the owner 
of production rights or authorization for mineral coal deposit 
prospecting, concession for use of methane gas that occurs as 
associated with that deposit, being exempt from bidding process 
provided for in initial paragraph of this article (added in Law 
11909/2009).

Article 24. Concession agreements shall be comprised of 
two phases: exploration and production.

Paragraph 1. The exploration phase includes the activities of 
evaluation and possible discovery of oil or natural gas, in order to 
determine its commercial value.

Paragraph 2. The production phase shall also include 
development activities.

Article 25. Only those enterprises that comply with the 
technical, economic and legal requirements set forth by the ANP 
may obtain the concession for exploration and production of oil 
or natural gas.

Article 26. The concession implies, as to the concessionaire, 
the obligation to explore at its own risk and expense and, if 
successful, produce oil or natural gas in a given block, granting it 
the ownership of those goods, once extracted, and being subject to 
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the charges regarding payment of taxes levied and corresponding 
legal or contractual shares.

Paragraph 1. If exploration is successful, the concessionaire 
shall submit the development and production plans and projects 
to the ANP.

Paragraph 2. The ANP shall issue its opinion on the plans 
and projects mentioned above within one hundred and eighty 
days.

Paragraph 3. Upon the expiration of the term mentioned in 
the paragraph above without manifestation of the ANP, the plans 
and projects shall be considered as automatically approved.

Article 27. – Revoked (by Law 12351/2010).

Sole Paragraph. If the parties fail to reach an agreement within 
the term established by the ANP, the ANP shall determine, based on 
arbitration, how the rights and obligations of the blocks will be 
equitably allocated, based on the applicable general law principles.

Article 28. The concessions shall terminate:

I – upon the expiration of the contractual term;

II – agreement between the parties;

III – for reasons provided for in the contract;

IV – the end of the exploration phase, in case no commercial 
discovery has been made, as defined in the contract;

V – During the exploration phase, if the concessionaire 
chooses to give up and relinquish the areas that, at its own 
discretion, do not justify investments in development activities.

Paragraph 1. The relinquishment of areas, as well as the 
reversion of assets, shall not result in charges of any nature for the 
Union or for the ANP, nor shall it grant the concessionaire with 
any right of indemnification for the services, wells, real estate and 
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reversible assets, which shall become ownership of the Union and 
administered by the ANP pursuant to item VI of article 43.

Paragraph 2. In any event of termination of the concession, 
the concessionaire shall, at its own expense, remove the equipment 
and assets that are not object of reversion, being obligated to 
repair or indemnify for damages arising from of its activities and 
undertake environmental recovery action as established by the 
relevant bodies.

Article 29. The transfer of the concession contract with the 
preservation of its object and condition is allowed, as long as the 
new concessionaire complies with the technical, economic and 
legal requirements set forth by the ANP, pursuant the article 25.

Sole Paragraph. Transfer of the contract may only occur 
upon prior and expressed authorization by the ANP.

Article 30. The exploration, development and production of 
oil or natural gas contract shall not extend to any other natural 
resource, and the concessionaire shall promptly and exclusively 
inform its discovery to the ANP.

section ii

specific norms for on-going activities

Article 31. Petrobras shall submit its exploration, 
development and production program to the ANP within three 
months after the publication of this Law. The program shall 
contain information and data to provide:

I – knowledge about the production activities in each field, 
whose demarcation may include a technical security area; 

II – knowledge about the exploration and development, 
recording activities, in this case, costs incurred, investments 
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made, and investments timetable to be made in each block where 
prospects have been defined.

Article 32. Petrobras will have its rights on each of the fields 
found in effective production ratified on the date this Law takes 
effect.

Article 33. In blocks where Petrobras has, on the effective 
date of this Law, made commercial discoveries or investments in 
exploration, it may, considering its investment capacity, including 
through financing, continue the exploration and development 
activity, for a period of three years, and if successful, continue 
production activities.

Sole Paragraph. After evaluation of Petrobras financing 
qualification, and data and information dealt with in article 31, 
the ANP shall approve the blocks where the undertakings referred 
to in this article will continue.

Article 34. After fulfilling the provisions of article 31 and, 
within one year as of the publication of this Law, the ANP shall 
enter into concession contracts with Petrobras, being exempt from 
bidding processes established in article 23, for blocks that comply 
with the conditions set forth in articles 32 and 33, defining, in 
each of these contracts, the due share, pursuant to Section VI.

Sole Paragraph. The concession contracts mentioned in this 
article shall be governed, where applicable, by the general rules 
established in the previous Section and shall comply with the 
provisions of Section V of this Chapter.

Article 35. The blocks not covered by the concession contracts 
mentioned in the article above and those that have failed in their 
exploration undertakings, or those that have not settled with the 
ANP shall, within the terms set forth, be object of bidding process 
by the ANP in order to grant new concession contract, governed by 
the general rules set forth in the previous section.
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section iii

tender Protocol

Article 36. The bidding process to grant concession contracts 
referred to in article 23 shall comply with the provisions of this 
Law, in the regulation to be issued by the ANP and in respective 
tender protocol.

Article 37. The tender protocol shall be accompanied by the 
respective basic draft agreement and shall indicate:

I – the block object of the concession, the estimated term 
for the exploration phase, investments and minimum exploratory 
programs;

II – the requirements to be fulfilled by the bidders, pursuant 
to article 25, and the pre-qualification criteria, as the case may be;

III – the minimum governmental share, pursuant to article 
45, and the surface-right owner’s fees, as set forth in article 52;

IV – the list of documents required and criteria to be followed 
for the evaluation of technical capacity, financial competence and 
legal status of interested parties, as well as for the technical and 
economic-financial judgment of the bid;

V – the explicit indication that the concessionaire shall pay 
the indemnification due for expropriations or easements necessary 
for executing the contract;

VI – The term, venue and time in which the interested parties 
will be given the data, studies and other elements and information 
necessary for bid preparation, as well as the cost of acquisition.

Sole Paragraph. The duration of the exploration phase, 
mentioned in clause I hereof, shall be estimated by the ANP, 
subject to level of information available, characteristics and 
location of each block.
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Article 38. Where the participation of enterprises in 
consortium is allowed, the tender protocol shall contain the 
following requirements:

I – evidence of public or private commitment of formation 
of consortium, signed by the consortium members;

II – appointment of consortium leading enterprise, 
responsible for the consortium and for running the operations, 
without prejudice to the joint responsibility of the other members;

III – submission, by each of the consortium members, of the 
documents required for the purposes of evaluating the technical 
and economic–financial qualification of the consortium; 

IV – prohibition of same enterprise participating in another 
consortium – or individually – in the bidding process of same block;

V – granting of concession to the winning consortium, 
subject to the registering of deed of incorporation of consortium, 
pursuant to the sole paragraph of article 279 of Law 6404 of 
December 15, 1976.

Article 39. The tender protocol shall contain the requirement 
that the foreign company that bids individually or in consortium 
shall submit, along with its bid in a separate envelope:

I – evidence of technical capacity, financial competence and 
legal and fiscal status pursuant to regulation to be issued by the ANP;

II – full content of its instrument of incorporation, and 
evidence that it is organized and regularly operational, pursuant 
to the laws of its country;

III – appointment of a legal representative with the ANP, 
with special powers to carry out acts and assume responsibilities 
regarding the bidding process and the bid submitted;

IV – commitment that, if winner, establish enterprise according 
to Brazilian laws, with headquarters and management in Brazil.
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Sole Paragraph. The execution of the concession contract 
shall be subject to the effective compliance with the commitment 
undertaken according to clause IV hereof.

section iV

Judgment of Bidding Process

Article 40. Judgment of Bidding Process shall identify 
the most advantageous proposal, according to objective criteria 
established in the tender protocol, and shall comply with the 
principles of legality, impersonality, morality, publicity, and 
equality among bidders.

Article 41. In Judgment of Bidding Process, aside from 
other criteria that tender protocol explicitly establishes, will be 
taken into account:

I – general work program, exploration activity proposals, 
terms, minimum amount of investment and physical-financial 
timetables;

II – governmental share referred to in article 45.

Article 42. In the event of a tie, the bidding process shall be 
decided in favor of Petrobras; when not bidding in a consortium 
with other enterprises.

section V

Concession Contract

Article 43. The concession contract shall faithfully reflect 
the conditions of the tender protocol and the winning bid, and 
shall have the following essential clauses:
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I – definition of the block object of concession;

II – term of the exploration phase and conditions for extension;

III – work program and estimated volume of investments;

IV – concessionaire’s obligations regarding share, pursuant 
to Section VI;

V – indication of guarantees to be provided by the 
concessionaire regarding the performance of the contract, 
including as to investments agreed upon for each phase;

VI – specification of the rules regarding relinquishment 
and abandonment of areas, including removal of equipment and 
installations, and reversion of assets;

VII – follow-up and inspection procedures for exploration, 
development and production activities, and for contract audit;

VIII – obligation, by the concessionaire, to provide the 
ANP with reports, data and information regarding the activities 
developed;

IX – procedures related to the transfer of contract, pursuant 
to article 29;

X – rules on the resolution of disputes related to the contract 
and its performance, including conciliation and international 
arbitration;

XI –cases of termination and expiration of the contract;

XII –applicable sanctions in the event of failure by the 
concessionaire, to comply with the contractual obligations;

Sole Paragraph. Contractual conditions for the extension of 
the exploration phase, referred to in item II hereof, shall be set 
forth in order to guarantee the relinquishment of a percentage of the 
block, at ANP’s discretion, and the increase in price for occupation 
of the area, pursuant to the sole paragraph of article 51.



32 | Law 9478, of August 6, 1997

Article 44. The contract shall set forth that the concessionaire 
is obligated to:

I – adopt, in every operation, necessary measures for the 
conservation of the reservoirs and other natural resources, for the 
safety of the people and equipment, and for the protection of the 
environment;

II – promptly communicate the discovery of any deposit of 
oil, natural gas or any other hydrocarbons or other minerals to the 
ANP;

III – evaluate the discovery pursuant to the program 
submitted to the ANP, delivering a commerciality report and 
declaring its interest in the development of the field;

IV – submit development plan of field declared commercial 
to the ANP, containing timetable and estimated investment;

V  –   be civilly liable for the actions of its agents and indemnify 
any and all damage arising out of exploration, development and 
production activities contracted, and the ANP or the Union shall 
be reimbursed for the charges they may have to bear as a result of 
possible claims motivated by acts under the responsibility of the 
concessionaire;

VI – adopt best practices of oil industry and comply with 
rules, as well as applicable technical and scientific procedures, 
including proper recovery techniques, aiming at the rationalization 
of production and control of depletion of reserves.

section Vi

share

Article 45. The concession contract shall dispose the 
following governmental share, set forth in the tender protocol:
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I – signature bonus;

II – royalties;

III – special share;

IV – payment for occupation or retention of area.

Paragraph 1. The governmental share contained in clauses II 
and IV are mandatory.

Paragraph 2. The revenues derived from the governmental 
share defined in the initial paragraph, allocated to federal public 
administration, pursuant to this Law, shall be kept in a Single 
Federal Government account, while not allocated to respective 
programs.

Paragraph 3. The financial surplus accumulated by the 
federal public administrative bodies mentioned in the previous 
paragraph, settled in balance sheet of each financial year, shall be 
transferred to the National Treasury.

Article 46. The minimum signing bonus value shall be 
established in the tender protocol and shall correspond to the 
payment offered in the bid to obtain the concession, and shall be 
paid on the execution of the contract.

Article 47. The royalties shall be paid on a monthly basis, 
in local currency, as from the date of start up of the commercial 
production for each field, in an amount corresponding to ten 
percent of petroleum or natural gas production.

Paragraph 1. Bearing in mind the geological risks, the 
production expectation and other relevant factors, the ANP may 
provide, in the corresponding tender protocol, for the reduction 
of royalties set forth in the initial paragraph hereof to an amount 
corresponding to, at least, five percent of production.

Paragraph 2. The calculation criteria for the amount of 
royalties shall be established by Presidential Decree, based on 
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oil, natural gas or condensate market prices, the specifications of 
the product and the location of the field.

Paragraph 3. The burning of flare gas, with its commercialization 
compromised, and the loss of product under responsibility of the 
concessionaire, shall be included in the total production volume to 
be used for the calculation of the royalties due.

Article 48. The royalty quota value provided for in the 
concession contract, representing five percent of the production, 
corresponds to the minimum amount referred to in Paragraph 1 of 
the previous article, shall be distributed as per the criteria set forth 
by Law 7990 of December 28, 1989.

Article 49. The royalty quota value in excess of five percent 
of the production shall be distributed as follows:

I – when production occurs onshore or in lakes, rivers, 
fluvial and lacustrine islands:

a) fifty-two point five percent to the States where production 
occurs;

b) fifteen percent to the Municipalities where production 
occurs;

c) seven point five percent to the Municipalities affected by 
the oil and natural gas loading and unloading operations, pursuant 
to criterion established by the ANP;

d) twenty-five percent (25%) to the Ministry of Science and 
Technology, in order to finance programs to foster the scientific 
research and the technological development applied to the oil, 
natural gas and biofuels sector and the first and second generation 
petrochemical industry, as well as for programs of the same nature 
aimed at preventing and recovering the damage caused to the 
environment by those industries (worded by Law 11921/2009);

II – when production occurs on continental shelf:
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a) twenty-two point five percent to the confronting producer 
states;

b) twenty-two point five percent to the confronting producer 
Municipalities;

c) fifteen percent to the Ministry of the Navy, to meet 
inspection and protection charges in production areas;

d) seven point five percent to the Municipalities affected by 
the oil and natural gas loading and unloading operations, pursuant 
to criterion established by the ANP;

e) seven point five percent to establish a Special Fund, to be 
distributed among all the States, Territories and Municipalities;

f) twenty-five percent (25%) to the Ministry of Science and 
Technology, in order to finance programs to foster the scientific 
research and the technological development applied to the oil, 
natural gas and biofuels sector and the first and second generation 
petrochemical industry, as well as for programs of similar nature 
aiming at prevention and recuperation of damages caused to the 
environment by those industries (worded by Law11921/2009);

Paragraph 1. At least forty percent out of the total resources 
consigned to the Ministry of Science and Technology shall be 
applied in programs to foster capacity building and scientific 
and technological development in the Northern and Northeastern 
regions.

Paragraph 2. The Ministry of Science and Technology 
shall administer the programs to support scientific research and 
technological development provided for in the initial paragraph of 
this article, with technical support of the ANP, in compliance with 
item X of article 8, and through partnerships with the Country’s 
universities and research centers, according to rules to be defined 
by Presidential Decree.
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Paragraph 3. In the Pre-salt areas contracted under the 
concession regime, the quota value of royalties allocated to 
the Union’s direct administration shall be fully consigned to 
accounting and financial fund, set forth by specific law, an 
aimed at raising resources for social and regional development 
in the form of programs and projects to combat poverty and the 
development of education, culture, sports, public health, science 
and technology, the environment, and reduction and adaptation 
to climate change. Being forbidden to allocate to specific bodies 
dealt with in this article (added by Law 12351/2010).

Article 50. The tender protocol and the contract shall 
establish that, in the event of large production volumes or high 
profitability, a special share shall be paid, and regulated by 
Presidential Decree.

Paragraph 1. The special share shall be applied on gross 
production revenue, after deducting royalties, production 
investments, operational costs, depreciation and taxes set forth by 
applicable law.

Paragraph 2. The funds from the special share shall be 
distributed as follows:

I – forty percent (40%) to the Ministry of Mines and Energy, 
being seventy percent (70%) to finance geology and geophysics 
studies and services applied to fossil fuel exploration, to be 
promoted by the ANP, pursuant to clauses II and III of article 8 
hereof, and by the MME, fifteen percent (15%) to fund planning 
studies for the expansion of the power system, and fifteen percent 
(15%) to finance basic geological studies, research, projects, 
activities and services in Brazil (worded by Law 10848/2004);

II – Ten percent (10%) to the Ministry of the Environment, 
preferably designated to the development of the following 
environmental management activities related to the oil supply 
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chain, including the consequences of its use: (Worded by Law 
12114/2009.)

a) models and instruments for management, control 
(inspection, monitoring, licensing and voluntary instruments), 
planning and regulation of the sustainable use of areas and natural 
resources (added by Law 12114/2009); 

b) studies and strategies for environmental conservation, 
sustainable use of natural resources and recovery of environmental 
damage (added by Law 12114/2009);

c) new, less pollutant practices and technologies and 
optimization of pollution control systems, including power 
efficiency and joint actions for the treatment of residues and oily 
waste and other harmful and hazardous substances (added by 
Law 12114/2009); 

d) definition of strategies and studies for systematic 
environmental monitoring, adding the establishment of specific 
environmental quality standards, in the scope of sedimentary 
basins (added by Law 12114/2009); 

e) contingency systems that include prevention, control 
and combat, and response to petroleum pollution (added by Law 
12114/2009); 

f) mapping of areas sensitive to oil spills in the Brazilian 
jurisdictional waters (added by Law 12114/2009);

g) studies and projects for the prevention of greenhouse 
gas emissions into the atmosphere, as well as for mitigation and 
adaptation to climate change and its effects; considering mitigation 
as the reduction of greenhouse gas emissions and the increase 
of the capacity to remove carbon by land carbon sinks, and the 
adaptation to initiatives and actions to reduce the vulnerability of 
natural and human systems to the current and expected effects of 
climate change (added by Law 12114/2009);
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h) studies and projects to prevent, control, and remediate 
deforestation and air pollution (added by Law 12114/2009); 

i) initiatives to strengthen the National Environment System 
– Sisnama (added by Law 12114/2009).

III – forty percent for the State where onshore production 
occurs, or the State confronting the continental shelf where 
production occurs;

IV – ten percent for the Municipality where onshore 
production occurs, or the Municipality confronting the continental 
shelf where production occurs;

Paragraph 3. Revoked (by Law 12114/2009).

Paragraph 4. In the Pre-salt areas contracted under the 
concession regime, the quota value of special share allocated 
to the Union’s direct administration shall be fully consigned 
to the accounting and financial fund, set forth by specific law, 
aimed at raising resources for social and regional development 
in the form of programs and projects to combat poverty and the 
development of education, culture, sports, public health, science 
and technology, the environment, and reduction and adaptation 
to climate change. Being forbidden to allocate to specific bodies 
dealt with in this article (added by Law 12351/2010).

Article 51. The tender protocol and the contract shall regulate 
payment by occupation or retention of area, to be made annually, 
fixed on a square-kilometer or fraction basis of the block surface 
area, according to regulation set forth by Presidential Decree.

Sole Paragraph. The value of payment by occupation or 
retention of area shall be increased on a percentage to be established 
by the ANP, whenever the exploration term is extended.

Article 52. The concession contract for an onshore block 
shall also include a clause that determines payment of equivalent 
share to landowners, in local currency, equivalent to a percentage 
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that ranges from zero point five percent and one percent of 
petroleum or natural gas production, at ANP’s discretion.

Sole Paragraph. The share referred to herein shall be 
proportionally distributed in relation to the production carried out 
in the regularly traced out properties on the block surface.

ChaPter Vi

 reFining oF oil and ProCessing  
oF natural gas

Article 53. Any enterprise or consortium of enterprises that 
meets the requirements in article 5 hereof may submit a bid along 
with the respective project to the ANP, for the construction and 
operation of refineries and natural gas processing, liquefaction, 
re-gasification and storage facilities, as well as for expansion of 
its capacity (worded by Law 11909/2009).

Paragraph 1. The ANP shall establish the technical, 
economic and legal requirements to be observed by the bidders 
and the project requirements as to environmental protection and 
industrial and population safety.

Paragraph 2. Once the requirements of the previous 
paragraph are fulfilled, the ANP shall grant authorization referred 
to in clause V of article 8, defining its object and ownership.

Article 54. The transfer of authorization ownership is 
allowed upon prior and explicit approval by the ANP, provided 
the new owner meets the requirements of Paragraph 1 in the 
previous article.

Article 55. Within one hundred and eighty days from the 
publication of this Law, the ANP shall issue authorizations 
regarding the existing refineries and natural gas processing 
facilities, ratifying its ownership and rights.
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Sole Paragraph. The authorizations referred to in this article 
shall comply with the provisions of article 53 as to the ownership 
transfer and expansion of installation capacity.

ChaPter Vii

 transPort oF oil, BY-ProduCts  
and natural gas

Article 56. With due regard for the provisions of the 
applicable laws, any enterprise or consortium of enterprises 
in compliance with the provisions of article 5 may be granted 
authorization by the ANP to construct installations and carry out 
any type of transport of oil, by-products and natural gas, whether 
for domestic consumption or import and export.

Sole Paragraph. The ANP shall issue rules on the eligibility 
of the interested parties and the conditions for authorization and 
transfer of its ownership, upon compliance with the environmental 
protection and traffic safety requirements.

Article 57. Within one hundred and eighty days from the 
publication of this Law, Petrobras and other companies that own 
maritime and pipeline transport equipment and installations shall 
receive, from the ANP, their respective authorization, ratifying 
their ownership and rights.

Sole Paragraph. The authorizations referred to in this article 
shall comply with the rules dealt with in the sole paragraph of 
the previous article, as to ownership transfer and expansion of 
installation capacity.

Article 58. Any interested party may use the transport 
pipelines and maritime terminals now existing or to be built, with 
the exception of the Liquefied Natural Gas (LNG) terminals, 
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upon proper compensation to the owner of the installations or 
the natural gas transport capacity, pursuant to law and applicable 
regulation (worded by Law 11909/2009).

Paragraph 1. The ANP shall settle the amount and payment 
conditions for proper compensation, based on previously 
established criteria, in the event no agreement is reached between 
the parties, and shall also be responsible for verifying if the 
agreed amount is compatible with the market (worded by Law 
11909/2009).

Paragraph 2. The ANP shall regulate priority criteria to be 
attributed to the owner of the installations for transport of its own 
products, aiming at promoting the optimal use of the transport 
capacity by means available.

Paragraph 3. The revenue referred to in the initial paragraph 
of this article shall be allocated to the enterprise that effectively 
bears the cost of the natural gas transport capacity (added by Law 
11909/2009).

Article 59. The transfer pipelines shall be reclassified by the 
ANP as transport pipelines, in the event there is proven interest 
of third parties in their use, according to the applicable provisions 
of this Chapter.

ChaPter Viii

 imPort and eXPort oF oil,  
BY-ProduCts and natural gas

Article 60. Any enterprise or consortium of enterprises 
complying with the provisions of article 5 may receive 
authorization by the ANP to perform oil, by-products, natural gas 
and condensate import and export activities.
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Sole Paragraph. The performance of the activity referred to 
in the initial paragraph hereof shall comply with CNPE guidelines, 
especially those regarding the fulfillment of provisions of article 
4 of Law 8176 of February 8, 1991, and shall observe the other 
applicable legal rules and regulations.

ChaPter iX

PetroBras

 Article 61. Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) is a state-
run corporation linked to the Ministry of Mines and Energy, 
whose purpose is the production, refining, processing, sales and 
transport derived from wells, shale or other rocks, of oil products, 
natural gas and other fluid hydrocarbons, as well as any other 
related or similar activities, as defined by law.

Paragraph 1. The economic activities referred to in this 
article shall be carried out by Petrobras on a free-competition 
basis with other enterprises, according to market conditions, 
observing the transition period provided for in Chapter X and the 
other principles and guidelines of this law.

Paragraph 2. Petrobras may carry out, directly or by means 
of its subsidiaries, whether associated with third parties or not, 
outside the country, any of the activities within its business purpose.

Article 62. The Union shall keep the shareholding control 
of Petrobras with the ownership and possession of, at least, fifty 
percent of the shares, plus one, of the voting capital.

Sole Paragraph. Petrobras’ share capital is divided into 
ordinary shares with voting rights and preferred shares with no 
voting rights, all of them in book-entry form, pursuant to article 
34 of Law 6404 of December 15, 1976.
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Article 63. Petrobras and its subsidiaries are hereby 
authorized to constitute consortia with national or international 
enterprises, whether as a leading enterprise or not, aimed at 
expanding its activities, gather technologies and increasing 
investments applied to the oil sector.

Article 64. For the strict fulfillment of the oil sector activities 
within its business purposes, Petrobras is hereby authorized 
to establish subsidiaries, of which may associate, majority or 
minority interest, with other companies.

Article 65. Petrobras shall establish a subsidiary with specific 
duties to operate and build its pipelines, maritime terminals and 
vessels to transport oil, by-products and natural gas, being such 
subsidiary responsible to associate, majority or minority interest, 
with other companies.

Article 66. Petrobras may transfer the securities and amounts, 
received by any subsidiary and derived from the Brazilian 
Privatization Program, to its assets, through the due reduction of 
its interest in the subsidiary’s share capital.

Article 67. The contracts secured by Petrobras for the 
acquisition of goods and services, shall be preceded by a simple 
bidding process, to be defined by Presidential Decree.

Article 68. Petrobras may execute pre-contracts by issuing 
letters of invitation aimed at preparing bids to participate in bidding 
processes that preceded the concessions dealt with in this Law, thus 
assuring prices and supply commitments for goods and services.

Sole Paragraph. The pre-contracts shall contain resolute 
clause by operation of law to be exercised, without penalty or 
indemnification, in the event another bidder is declared winner, 
and shall be further submitted for the consideration of external 
control and inspection bodies.
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ChaPter iX–a

 eConomiC aCtiVities oF BioFuels seCtor

(added by law 12490/2011.)

Article 68-A. Any enterprise or consortium of enterprises 
organized under the Brazilian laws, with headquarters and 
management in the Country, may receive authorization from the 
ANP to perform the economic activities of the biofuels sector.

Paragraph 1. The authorizations dealt with in the initial 
paragraph are aimed at allow for the exploitation of economic 
activities under the free initiative and ample competition regime, 
pursuant to specific law. 

Paragraph 2. The authorization dealt with in the initial 
paragraph shall consider the compliance by the interested party, 
where applicable, the conditions set forth by specific law, in 
addition to the following, pursuant to the regulation:

I – are established under the Brazilian laws, with headquarters 
and management in the Country. 

II – are in compliance with federal, state and municipal treasury 
authorities, as well as proof of good standing before the ANP;

III – present basic installation project, according to the 
technical rules and standards applicable to the activity; 

IV – present environmental licensing, or another alternate 
document, issued by the relevant body; 

V – present safety control project of installations, approved 
by the relevant body; 

VI – detain paid-in share capital or present other funding 
sources sufficient for the venture. 
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Paragraph 3. The authorization may only be revoked upon 
request by the interested party itself or in the event of infractions 
committed that are subject to penalty for this, pursuant to the law. 

Paragraph 4. The authorization will be granted by the ANP 
on a term to be established pursuant to the regulation. 

Paragraph 5. The authorization shall not be granted if 
the interested party, within five (5) years prior to the request, 
received authorization to perform the activity regulated by the 
ANP, revoked due to penalty applied as a result of administrative 
proceedings with final decision. 

Paragraph 6. Agricultural production, power generation, 
manufacturing of livestock and food products, when linked to 
biofuel production unit to be constructed, modified or expanded, 
are not subject to regulation and authorization by the ANP. 

Paragraph 7. The biofuel producing unit that produces or 
commercializes electric power must comply with the standards 
and regulations set forth by the relevant bodies and entities. 

Paragraph 8. The modification or expansion of the 
installations related to the economic activities of the biofuels 
sector is subject to prior approval by the ANP.

ChaPter X

Final and transitorY ProVisions

section i

transition Period

Article 69. During the transition period, which shall extend to 
no later than December 31, 2001, price adjustments and revisions 
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for basic oil and natural gas products, as practiced by producing 
or processing units, shall be carried out according to specific 
guidelines and parameters established jointly by the Ministers of 
Finance and Mines and Energy (worded by Law 9990/2000).

Article 70. During the transition period dealt with in the 
previous article, the ANP shall establish criteria for the import of 
oil, basic by-products and natural gas, which shall be compatible 
with the price de-regulation criteria, provided for in same 
provision.

Article 71. The oil and natural gas products that constitute 
raw materials for the petrochemical industry shall be treated 
according to that set forth in articles 69 and 70, aimed at sector 
competitiveness.

Article 72. Within five years, as of the publication of this 
Law, the Union shall ensure, through the ANP, operational and 
economic conditions to the refineries operating in the country, 
excluded from the Union’s monopoly pursuant to article 45 of the 
Transitory Provisions of the Constitution, based upon the criteria 
then in force, applied to refining activity.

Sole Paragraph. Within the term provided for in this article, 
the following shall be observed:

I – (VETOED.)

II – the refineries undertake to submit, investment plans on 
the technological modernization and expansion of productivity 
of their respective refining plants to the ANP, seeking to increase 
production and the resulting reduction of subsidies granted to 
them; 

III – the ANP shall periodically evaluate the level of 
competitiveness of the refineries, the execution of the respective 
investment plans and the resulting reduction of the subsidies 
related to each one of them.
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Article 73. Until the end of the transition period established 
in article 69, prices of basic products settled by Petrobras, may 
take into consideration the charges arising out of the subsidies 
levied on the activities carried out by it.

Sole Paragraph. With the exception of the conditions and term 
established in the previous article, any subsidy levied on the prices 
of basic products after the end of the period provided for in article 
69, shall be proposed by the CNPE and submitted to approval by 
the National Congress, pursuant to clause II of article 2.

Article 74. The Secretariat of the National Treasury shall 
proceed with a complete survey of all reciprocal credits and debts 
of the Union and Petrobras, comprising the diverse accounts for 
reciprocal obligations and subsidies, including those related to 
the so-called Oil, By-Products s and Ethanol Account, established 
by Law 4452 of November 5, 1964 and supplementary law, 
indemnifying the Treasury for the minimum outstanding legal 
dividends that were paid as of the enactment of Law 6404 of 
December 15, 1976.

Sole Paragraph. Until the end of the transition period, credit 
balance of this offsetting of accounts shall be liquidated by the 
debtor; in the event Union is the debtor, it shall be responsible for 
liquidating it in National Treasury bonds.

section ii

Final Provisions

Article 75. Regarding he composition of the first Board of 
Directors of the ANP, seeking to implement the transition to the 
mismatched term system, the general director and two directors 
shall be appointed by the President of the Republic, by indication 
of the minister of Mines and Energy, with three, two and one-year 
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terms respectively, and two Directors shall be appointed pursuant 
to paragraphs 2 and 3 of article 11.

Article 76. The ANP may contract experts to execute works 
in the technical, economic and legal areas, for limited projects or 
terms, with bid waivers in the cases provided for in the applicable 
law.

Sole Paragraph. Revoked (by Provisional Presidential 
Decree 155/2003).

Article 77. The Executive Branch shall promote the 
establishment of the CNPE and the implement the ANP, upon 
the approval of its regimental structure within one hundred and 
twenty days, as of the publication of this Law.

Paragraph 1. ANP’s regimental structure shall include the 
existing commissioned positions and remunerated functions in the 
DNC.

Paragraph 2. (VETOED.)

Paragraph 3. While not implemented by the ANP, the 
competencies hereby attributed to it shall be exercised by the 
Minister of Mines and Energy.

Article 78. Upon implementation of the ANP, the DNC shall 
be extinct.

Sole Paragraph. DNC’s technical-proprietary assets, 
obligations, rights and revenues shall be transferred to the ANP.

Article 79. The Executive Branch is hereby authorized to 
relocate, transfer or use the budgetary balances of the Ministry of 
Mines and Energy in order to bear the expenses for the structuring 
and maintenance of the ANP, using the budgetary allocations 
consigned to purposeful and administrative activities, observing 
the same sub-projects, sub-activities and expenditure groups 
provided for in the Budgetary Law in effect.
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Article 80. The provisions of this Law shall not affect 
prior third-party rights acquired through contracts secured with 
Petrobras, pursuant to the applicable law, and shall not invalidate 
the acts practiced by Petrobras and its subsidiaries, according to 
their bylaws, which shall be adjusted to this Law, as the case may 
be.

Article 81. The rules of this Law do not include the equipment 
and installations intended for the execution of local piped gas 
distribution services referred to in Paragraph 2 of article 25 of the 
Federal Constitution.

Article 82. This Law shall take effect on the date of its 
publication.

Article 83. All provisions to the contrary are hereby revoked, 
including Law 2004 of October 3, 1953.

Brasilia, August 6, 1997; 176th year of the Independence 
and 109th of the Republic.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende

Raimundo Brito

Luiz Carlos Bresser Pereira
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law 12276 oF June 30, 2010
dou (oFFiCial Federal gazette)  

nº 30 oF June 30, 2010 
extra edition

Authorizes the Union to directly assign to 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, with due 
compensation, research and oil production, 
natural gas and other fluid hydrocarbon activities 
dealt with in clause I of article 177 of the Federal 
Constitution and make other provisions.

AS THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, I let it be 
known that the Congress decrees and I ratify the following:

Article 1. The Union is hereby authorized to directly assign 
to Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, with due compensation 
and bid waiver, research and oil production, natural gas and other 
fluid hydrocarbon activities dealt with in item I of article 177 of 
the Federal Constitution, in areas which are not granted, located 
in the Pre-salt polygon.

Paragraph 1. Petrobras shall exercise ownership over the 
oil, natural gas and other fluid hydrocarbons produced according 
to the contract that formalizes the cession defined in the initial 
paragraph.

Paragraph 2. The cession dealt with in the initial paragraph 
shall produce effects, until Petrobras extracts the number of barrels 
of oil equivalent defined in the respective cession contract, and 
such number shall not exceed five billion (5,000,000,000) barrels 
of oil equivalent.
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Paragraph 3. Payment due by Petrobras for the cession dealt 
with in the initial paragraph shall be effective, on a priority basis, 
in federal debt securities, priced at market value, with exception 
to quota value referred to in paragraph 4.

Paragraph 4. (VETOED.)
Paragraph 5. Payment conditions for the federal debt 

securities shall be established by Minister of Treasury Act.
Paragraph 6. The cession referred to in the initial paragraph 

is nontransferable.
Article 2. The contract that formalizes the cession dealt with 

in article 1 shall contain, without limitation, clauses to establish:
I – the geographic identification and demarcation of the 

respective areas;
II – the respective volumes of barrels of oil equivalent, 

observing the limit referred to in paragraph 2 of article 1;
III – the minimum amounts, and escalation goals throughout 

the period of contract execution, the nationalization index for 
goods produced and services rendered for the execution of research 
and production activities referred to in the initial paragraph of 
article 1;

IV – the amount and payment conditions dealt with in 
paragraphs 3 and 4 of article 1; and

V – conditions to carry out its review, considering, among 
other variables, market prices and specification of product 
resulting from the production.

Sole Paragraph. The contract and its review shall be 
submitted to prior analysis by the National Council on Energy 
Policy – CNPE.

Article 3. The volumes of barrels of oil equivalent dealt with in 
paragraphs 2 and 4 of article 1, as well as their respective economic 
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values, shall be defined from technical reports prepared by certifying 
entities, with due regard for best practices in the oil industry.

Sole Paragraph. The National Agency of Petroleum, Natural 
Gas and Biofuels – ANP, shall be responsible for obtaining the 
technical report for evaluation of the areas, in order to provide 
due support to the Union in the negotiations with Petrobras in 
regards to values and volumes referred to in the initial paragraph.

Article 4. Research and oil production, natural gas and 
other fluid hydrocarbon activities dealt with in this Law shall be 
performed by Petrobras, at its own risk and expense.

Sole Paragraph. Accidents or events of such nature that 
affect oil production, natural gas and other fluid hydrocarbons in 
the exploration areas established in the respective cession contract 
shall not be taken into account in the definition of contract price, 
or in its revision.

Article 5. Royalties shall be due on the product resulting 
from the production referred to in this Law pursuant to article 47 
of Law 9478 of August 6, 1997.

Paragraph 1. The royalty quota value that represents five 
percent (5%) of production shall be distributed as per the criteria 
set forth by Law 7990 of December 28, 1989.

Paragraph 2. The royalty quota value that exceeds five 
percent (5%) of production shall be distributed as per clause II of 
article 49 of Law 9478 of August 6, 1997.

Article 6. The special customs regimes and tax incentives 
applicable to the oil industry in Brazil shall apply to exploration 
and production activities dealt with in this Law.

Article 7. The ANP shall be responsible for regulating and 
inspecting activities to be carried out by Petrobras based on this 
Law, applying, when admissible, provisions of Law 9478 of 
August 6, 1997.
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Sole Paragraph. The regulation and inspection activities 
referred to in the initial paragraph shall also comprise the terms of 
production unitization agreements to be signed between Petrobras 
and the concessionaires of blocks located in the Pre-salt polygon 
area.

Article 8. The authorization dealt with in article 1 shall be 
valid for twelve (12) months, as of the publication of this Law.

Article 9. The Union is hereby authorized to subscribe 
shares from Petrobras share capital and pay them in with federal 
debt securities.

Sole Paragraph. The Union is hereby authorized, at the 
Minister of Treasury’s discretion, to issue the securities dealt with 
in the initial paragraph, priced at market value and under direct 
placement.

Article 10. Without detriment to other objectives, the Mutual 
Privatization Fund dealt with in item XII of article 20 of Law 8036 
of May 11, 1990, may subscribe shares to increase the share capital 
of corporations controlled by the Union, where the fund mentioned 
above has equity interest as of the publication of this Law.

Paragraph 1. The shareholders shall not use subscription 
rights that exceed those corresponding to the quotas they own.

Paragraph 2. The shareholders of Mutual Privatization 
Funds who hold shares issued by Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras may request the transfer of resources to their account 
in the FGTS (Employees’ Severance Fund), up to the limit of 
thirty percent (30%), for funds mentioned, aimed at ensuring the 
exercise of preemptive right, for such funds, to subscribe shares 
deriving from the increase of capital of Petróleo Brasileira S.A. 
– Petrobras.

Paragraph 3. The transfer of accounts linked to the FGTS to 
Mutual Privatization Funds shall observe regulation issued by the 
FGTS operator agent.
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Paragraph 4. In the event of opting for the use of resources 
originated from the account linked to the FGTS, the provisions of 
paragraphs 8, 9 and 14 of article 20 of Law 8036 of May 11, 1990 
shall apply.

Article 11. (VETOED)
Article 12. The Ministry of Treasury shall forward an annual 

report to the National Congress regarding operations derived from 
the application of this Law.

Article 13. This Law shall take effect on the date of its 
publication.

Brasilia, August 30, 2010; 189th year of Independence and 
122nd of the Republic.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Márcio Pereira Zimmermann

Veto message numBer 366 oF June 30, 2010

mr. President of the Federal senate,

 I hereby communicate Your Excellency that, pursuant 
to paragraph 1 of article 66 of the Constitution, I have decided to 
partially veto – due to its unconstitutionality and for being contrary 
to the public interest – Bill number 8 of 2010 (nº 5941/2009 
in the Chamber of Deputies), which “Authorizes the Union to 
directly assign to Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, with due 
compensation, research and oil production, natural gas and other 



Law 12276, of June 30, 2010 | 55

fluid hydrocarbon activities dealt with in clause I of article 17 of the 
Federal Constitution, and make other provisions”.

After consulting with the Ministries of Treasury and Mines and 
Energy, they manifested in favor of veto to the following provisions:

Paragraph 4 of article 1 and article 11

“Paragraph 4. The payment dealt with in paragraph 3, in 
an amount equivalent to the market value of up to one hundred 
million (100,000,000) of barrels of oil equivalent of recoverable 
oil and natural gas, with one hundred percent (100%) Petrobras 
participation may be made upon the relinquishment, by Petrobras, in 
mutual agreement with the ANP, of areas under concession contract 
regarding onshore fields under development or in production.”

“Article 11. In the event Petrobras exercises the right referred 
to in paragraph 4 of article 1, the onshore fields under development 
or in production relinquished by Petrobras shall be object of bidding 
process, as defined in article 23 of Law 9478 of August 6, 1997, 
and only small and medium-sized independent oil and natural gas 
producers may participate in the bidding process.

Sole Paragraph. The ANP shall establish the definition of 
small and medium-sized producers in the bidding process referred 
to in the initial paragraph hereof.”

Reasons for vetoes

The hypothesis proposed in the Bill, for relinquishment of 
onshore fields under concession regime as part of the payment to 
be made by Petrobras as a trade-off for cession in consideration, 
depends on complex activities that may represent risks to the 
operation, as well as possible loss to the Treasury.

The concession contracts currently in force envisage that 
the relinquishment of areas is made without burden on the Union, 
and such rule would be changed. In addition, a long and costly 
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certification endeavor would be necessary, in view of the number of 
areas that would be necessary to comprise the total of 100 million 
barrels.

Another aspect to be taken into account is the fact that the result 
verified by the Union in the bidding rounds after the relinquishment 
of the areas will hardly be equivalent to the pricing made by the 
certifying entity, and may result in losses to public property and, 
therefore, in questioning as to the amount accepted by the Union or 
by Petrobras, as well as to the operation itself.

Moreover, vetoing paragraph 4 of article 1 implies in vetoing 
article 11, since the legal hypothesis of the latter ceases to exist.

Finally, I emphasize that the Ministry of Mines and Energy 
will continue to promote policies to stimulate the participation of 
small and medium-sized enterprises in the sector.

These are, Mr. President, the reasons that led me to veto the 
provisions mentioned above from the bill concerned, which I now 
submit for evaluation by the Honorable Members of the National 
Congress.



Law 12304 of August 2, 2010 | 57

law 12304 oF august 2, 2010
dou (oFFiCial Federal gazette)  

nº. 3 oF august 6, 2010

Authorizes the Executive Branch to create 
the public enterprise denominated Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) 
and makes other provisions.

AS THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, I let it be 
known that the Congress decrees and I ratify the following:

Article 1. The Executive Branch is hereby authorized 
to create a public enterprise, as a corporation, denominated 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A.– Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), linked to the Ministry of 
Mines and Energy for indefinite period of time.

Sole Paragraph. PPSA shall be headquartered and legal 
domicile in Brasilia and main office in Rio de Janeiro.

Article 2. The purpose of PPSA shall be to manage 
production share contracts secured by the Ministry of Mines and 
Energy and contracts to trade the Union’s oil, natural gas and 
other fluid hydrocarbons.

Sole Paragraph. PPSA shall not be responsible for the 
direct or indirect execution of exploration, development, 
production and commercialization of oil, natural gas and other 
fluid hydrocarbon activities.
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Article 3. PPSA shall be subject to the legal regime of 
private enterprises, including as to civil, commercial, labor and 
tax rights and obligations.

Article 4. PPSA shall:

I – perform management of production share contracts 
secured by the Ministry of Mines and Energy, in particular:

a) represent the Union in consortia formed for the execution 
of the production share contracts;

b) defend Union’s interests on operational committees;

c) technically and economically evaluate exploration, 
evaluation, development and oil production, natural gas and 
other fluid hydrocarbon plans, as well as enforce local-content 
contractual requirements;

d) monitor and audit execution of exploration, evaluation, 
development and production of oil, natural gas and other fluid 
hydrocarbon projects;

e) monitor and audit costs and investments related to 
production share contracts; and

f) provide National Agency of Petroleum, Natural Gas and 
Biofuels – ANP with the information necessary for its regulatory 
duties;

II – perform all actions necessary for management of 
contracts to commercialize the Union’s oil, natural gas and other 
fluid hydrocarbons, in particular:

a) represent Union in securing contracts;

b) verify compliance, by contractors, of policy for 
commercialization of the Union’s oil and natural gas resulting 
from the production share contracts; and

c) monitor and audit operations, costs and sales prices for 
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oil, natural gas and other fluid hydrocarbons;

III – analyze seismic data provided by the ANP and the 
contractors under the production share regime;

IV – represent the Union in the production unitization 
procedures and the resulting agreements, in cases where deposits 
from the Pre–salt polygon and strategic areas extend to areas which 
are not granted or contracted under production share regime; and

V – perform other necessary activities for the fulfillment of 
its business purpose, as set forth in its bylaws.

Sole paragraph. In performing the competencies set forth 
in clause 1, PPSA will consider, in production share contracts, 
best practices of the oil industry. 

Article 5. PPSA may be contracted by public administration to 
perform activities related to its business purpose through bid waiver.

Article 6. PPSA shall have its share capital represented by 
nominative ordinary shares, fully owned by the Union.

Sole Paragraph. The paying-up of the share capital shall 
be made with resources derived from provisions allocated in the 
General Budget of the Union, as well as the incorporation of any 
type of assets susceptible to assessment in cash.

Article 7. The resources of PPSA shall comprise:

I – revenues derived from the management of production 
share contracts, including its quota value of the signing bonus 
from the respective contracts;

II – revenues derived from management of contracts 
secured with traders of the Union’s oil and natural gas;

III – revenues derived from agreements and partnerships 
carried out with national and international entities;

IV – profits from financial applications carried out;
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V – divesture of properties;

VI – donations, legacies, subsidies and other funds consigned 
to them by individuals or corporations of public or private law; and

VII – revenues derived from other sources.

Sole Paragraph. PPSA’s compensation for the management 
of production share contracts shall be established based on phases 
of each contract and sizes of blocks and fields, among other criteria, 
observing the principles of efficiency and cost-effectiveness.

Article 8. PPSA’s bylaws shall be approved by Executive 
Branch Act.

Sole Paragraph. The bylaws shall set forth the maximum 
number of employees and of positions and titles of free investiture.

Article 9. PPSA shall be administered by a Board of Directors 
and an Executive Board.

Article 10. The Board of Directors, whose members shall be 
appointed by the President of the Republic, shall be comprised of:

I – one (1) non-executive director appointed by the Ministry 
of Mines and Energy, who will preside;

II – one (1) non-executive director appointed by the Ministry 
of Treasury;

III – one (1) non-executive director appointed by the 
Ministry of Planning, Budget and Management;

IV – one (1) non-executive director appointed by the 
Presidential Staff; and

V – PPSA’s managing director.

Paragraph 1. The directors shall hold office for four (4) 
years, being allowed one (1) prorogation.

Paragraph 2. The operation and attributions of the Board of 
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Directors shall be defined in the bylaws.

Article 11. The members of the Executive Board shall be 
appointed by the President of the Republic, by indication of the 
Ministry of Mines and Energy.

Paragraph 1. The members of the Executive Board shall 
have irreproachable reputation and proven experience in issues 
compatible with the position.

Paragraph 2. The operation and attributions of the Executive 
Board, as well as the number of directors and their respective 
term in office, shall be defined in the bylaws.

Paragraph 3. The collegiate decisions of the Executive 
Board shall be made by the absolute majority of its members, at 
least three/fifths (3/5) of them.

Paragraph 4. At the end of the term, the members of the 
Executive Board shall be precluded, for a period of four (4) 
months, from directly or indirectly rendering any type of service 
to any enterprise which operates in the oil, natural gas, biofuels 
sector, or its distribution and commercialization in Brazil.

Paragraph 5. During the period provided for paragraph 4, 
the former members of the Executive Board shall receive the 
same compensation as those for the positions previously occupied 
by them.

Paragraph 6. Violation of the precluding provisions set 
forth in this article characterizes influence-peddling and is 
subject to legal penalties within the law.

Article 12. The PPSA shall have an Audit Committee, 
whose members shall be elected by General Meeting, comprised 
by:

I – Two (2) principle directors, and their respective 
deputies, appointed by the Ministry of Mines and Energy; and
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II – One (1) principle director, and his/her respective deputy, 
appointed by the Ministry of Treasury.

Paragraph 1. The directors shall hold office for four (4) 
years, being allowed one (1) prorogation.

Paragraph 2. The operation and attributions of the Board of 
Directors shall be defined in the bylaws, which shall explicitly 
provide for the contracting of independent auditors to prepare 
annual audits and reports of public enterprise created by this law.

Article 13. PPSA’s personnel shall be that of Consolidation 
of Labor Laws (CLT), approved by Decree-Law 5452 of May 1, 
1943, subject to previous approval of civil-service examination or 
exam results and certificates, observing the specific rules issued 
by the Executive Board.

Sole Paragraph. In examinations referred to in the initial 
paragraph, PPSA may require, as selection criteria, academic titles 
and minimum professional experience, not superior to ten (10) 
years, in the field where the candidate intends to perform his/her 
activities.

Article 14. For the purpose of implementation, PPSA is 
equivalent to corporations referred to in article 1 of Law 8745 
of December 9, 1993, to contract technical and administrative 
personnel for a definite period of time.

Paragraph 1. The contracting of technical and administrative 
personnel, for a definite period of time, essential for the initial 
operation of the PPSA, is regarded as temporary need of 
exceptional public interest for the purpose of Law 8745 of 1993.

Paragraph 2. The contracting referred to in paragraph 1 
shall observe the provisions of the initial paragraph of article 3, in 
article 6, in clause II of article 7 and in articles 9 and 12 of Law 
8745 of 1993, and shall not exceed the maximum term of forty-
eight (48) months from the date of establishment of PPSA.
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Paragraph 3. In the contracting referred to in the initial 
paragraph, PPSA shall specify in call for tender, the minimum time, 
as a selection criteria, academic titles and professional experience 
in the field where the candidate intends to perform his/her activities.

Article 15. Without prejudice to the provisions of article 
14 and according to requirements and conditions provided in the 
labor law, PPSA may contract personnel for a definite period of 
time, whose instruments will be valid for two (2) years, through 
simplified selection process.

Paragraph 1. Contracting for a definite period of time shall 
be accepted in the following cases:

I – service whose nature or transitory character justifies the 
previous definition of the term; and

II – corporate activities of transitory character.

Paragraph 2. The labor contract for a definite period of time 
shall be extended only once (1) and, provided that the sum of two 
(2) periods do not exceed two (2) years.

Paragraph 3. The selection process referred to in the initial 
paragraph shall be established in PPSA’s internal regulations, shall 
contain objective criteria and shall be subject to open publication 
in all cases.

Paragraph 4. The personnel contracted under the terms of 
this article shall not:

I – receive duties, positions or responsibilities not provided 
for in the respective contract;

II – be appointed or designated, even on a provisional or 
replacement basis, to exercise an ad-hoc function or a position 
of trust; and

III – be contracted by PPSA again, based on this article, 
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before the period of six (6) months after the end of his/her prior 
contract expires.

Paragraph 5. Failure to comply with the provisions of this 
article shall result in the termination of the contract, in the cases 
of clauses I and II of paragraph 4, or its nullity, in other cases, 
without prejudice of administrators’ responsibility.

Article 16. PPSA is hereby authorized to sponsor closed 
private pension entity, pursuant to the applicable law.

Sole Paragraph. The sponsorship dealt with in the initial 
paragraph may be made upon adhesion to the existing closed 
private pension entity.

Article 17. PPSA shall be subject to supervision by the 
Ministry of Mines and Energy and inspection by the Federal 
Comptroller’s Office and Federal Court of Accounts.

Article 18. At the end of each fiscal year, PPSA shall 
deliver the annual report referred to in article 176 of Law 6404 of 
December 15, 1976 on the internet.

Article 19. This Law shall take effect on the date of its 
publication.

Brasilia, August 2, 2010; 189th year of Independence and 
122nd of the Republic.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Miguel Jorge

Márcio Pereira Zimmermann

Paulo Bernardo Silva

Erenice Guerra
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law 12351 oF deCemBer 22, 2010 
dou de 23 de dezembro de 2010

Deals with the exploration and production of 
oil, natural gas and other fluid hydrocarbons, 
under the production sharing regime, in Pre-
salt and strategic areas; establishes the Social 
Fund and deals with its structure and font of 
resources; amends provisions of the Law 9478 
of August 6, 1997; and makes other provisions.

AS THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, I let it be 
known that the Congress decrees and I ratify the following:

ChaPter i

PreliminarY ProVisions

Article 1. This Law deals with the exploration and 
production of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons in 
Pre-salt and strategic areas, establishes the Social Fund-SF and 
deals with its structure and font of resources, and amends the 
Law 9478 of August 6, 1997.

ChaPter ii

teChniCal deFinitions

Article 2. For the purposes of this Law, the following 
definitions shall apply:
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I – Production sharing: exploration and production 
regime for oil, natural gas and other fluid hydrocarbons where 
the contractors exercise, at their own risk and expense, the 
exploration, evaluation, development and production activities 
and, in the event of commercial discovery, acquire the right to 
appropriate cost, in oil, of the production volume corresponding 
to the royalties due, as well as the portion of surplus petroleum, 
according to terms and conditions to be established by contract;

II – Cost oil: portion of oil production, by-products and 
other fluid hydrocarbons required only in event of commercial 
discovery, corresponding to costs and investments carried out by 
the contractor in the execution of the activities of exploration, 
evaluation, development, production and decommissioning of 
the facilities, subject to restrictions, terms and conditions to be 
established by contract;

III – Profit oil: portion of the oil production, natural gas and 
other fluid hydrocarbons to be split between the Union and the 
contractor, according to criteria defined by contract, resulting 
from the difference between the total production volume and the 
portions related to the cost in oil, to the royalties due and, where 
applicable, the share referred to in article 43;

IV – Pre-salt area: subsurface region formed by a vertical 
prism of undefined depth, with a polygonal surface defined by the 
geographical coordinates of their apexes established in the Annex 
hereof, as well as other regions to be demarcated by Executive 
Branch act, according to the evolution of the geological knowledge;

V – Strategic area: region of interest for national development, 
to be demarcated by Executive Branch act, characterized by low 
exploratory risk and high potential for the production of oil, 
natural gas and other fluid hydrocarbons;

VI  –   Operator: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, responsible 
for running and executing, directly or indirectly, all exploration, 
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evaluation, development, production and decommissioning of 
exploration and production installation activities;

VII – Contractor: Petrobras or, when the case, the consortium 
formed by Petrobras with the bid winner for exploration and 
production of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons under 
the production share regime;

VIII – Local content: proportion between the amount of 
goods produced and the services rendered in the Country for 
execution of the contract and the total amount of the goods used 
and the services rendered for that purpose;

IX – Production unitization: procedure aimed at dividing 
production yield and the rational use of the Union’s natural 
resources, through the unitizing of the development and production 
regarding the deposit that extends beyond the block granted to the 
contractor under the production share regime;

X – Measurement point: location to be defined in the 
development plan of each field where the volumetric measurement 
of the oil or natural gas produced is carried out, according to 
regulation by the National Agency of Petroleum, Natural Gas and 
Biofuels – ANP;

XI – Share point: local where the production of oil, natural 
gas and other fluid hydrocarbons is divided between the Union and 
the contractor, pursuant to the respective production share contract;

XII – Signing bonus: fixed value owed the Union by the 
contractor, to be paid at the moment of signature and pursuant to 
the respective production share contract; and

XIII – Royalties: financial compensation owed the Federal 
District, the States and Municipalities, as well as the Union’s direct 
administration bodies, owing to the production of oil, natural gas 
and other fluid hydrocarbons under the production share regime, 
pursuant to paragraph 1 of article 20 of the Federal Constitution.
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ChaPter iii

ProduCtion share regime

section i

general Provisions

Article 3. The exploration and production of oil, natural gas 
and other fluid hydrocarbons, in Pre-salt and strategic areas shall 
be contracted by the Union under the production share regime, 
pursuant to this Law.

Article 4. Petrobras shall be the operator of all blocks 
contracted under the production share regime, being, for this 
reason, entitled to minimum interest in the consortium provided 
for in article 20.

Article 5. The Union shall not undertake the exploration, 
evaluation, development and production risks arising out of the 
production share contracts.

Article 6. The costs and investments necessary for the 
performance of the production share contract shall be fully borne 
by the contractor, being responsible, in the event of commercial 
discovery, for its reimbursement pursuant to clause II of article 2°.

Sole Paragraph. The Union, by means of a specific fund to 
be established by law, may participate in the investments in the 
exploration, evaluation, development and production activities in 
the Pre-salt and strategic areas; in such event, it will assume the 
risks corresponding to its participation, pursuant to the respective 
contract.

Article 7. Prior to the contracting under the production share 
regime, the Ministry of Mines and Energy may, on a direct basis 
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or through the ANP, promote the evaluation of the potential in the 
Pre-salt and strategic areas.

Sole Paragraph. Petrobras may be directly contracted to carry 
out exploratory studies necessary for the evaluation provided for 
in the initial paragraph.

Article 8. The Union, through the Ministry of Mines and 
Energy, shall enter into the production share contracts:

I – directly with Petrobras, waiving bid; or
II – through auction-type bid.
Paragraph 1. Management of contracts mentioned in the 

initial paragraph shall be performed by public enterprise to be 
established for such purpose.

Paragraph 2. The public enterprise mentioned in paragraph 
1 of this article shall not undertake the risks and shall not bear 
the costs derived from the activities of exploration, evaluation, 
development production and decommissioning of exploration and 
production installations, arising out of production share contracts.

section ii

Competencies of the national Council  
on energy Policy 

Article 9. The competencies of the National Council on 
Energy Policy – CNPE include, among others set for by the law, 
to propose to the President of the Republic:

I – the contracting timing for blocks under the production 
share regime, observing the energy policy and the development of 
the national industry for the supply and goods and services;

II – the blocks intended for direct contracting with Petrobras 
under the production share regime;
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III – the blocks intended for bidding process under the 
production share regime;

IV – the technical and economic parameters of the production 
share agreements;

V – the demarcation of other regions to be classified as 
Pre-salt areas and strategic areas, according to the evolution of 
geological awareness;

VI – the oil commercialization policy intended for the Union 
in the production share contracts; and

VII – the commercialization policy for natural gas derived 
from the production share contracts, observing the priority supply 
in the domestic market.

section iii

Competencies of the ministry of mines and energy

Article 10. The Ministry of Mines and Energy shall have the 
following competencies, among others:

I – to plan the use of oil and natural gas;
II – to propose to the CNPE, after consulting with the 

ANP, the definition of the blocks to be object of concession or 
production share;

III – to propose to the CNPE the following technical and 
economic parameters of the production share contracts:

a) criteria for definition of surplus oil of the Union;
b) minimum percentage of surplus oil of the Union;
c) minimum interest of Petrobras in the consortium provided 

for in article 20, which shall not be inferior to thirty percent (30%). 
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d) restrictions, terms and conditions for the calculation 
and appropriation, by the contractor, of the cost in oil and the 
production volume corresponding to royalties due.

e) minimum local content and other criteria related to the 
development of the national industry; and

f) value of the signing bonus, as well as the portion to be 
allocated to the public enterprise dealt with in paragraph 1 of 
article 8;

IV – Establish guidelines to be observed by the ANP to 
promote the bidding process set forth in clause II of article 8, as 
well as to prepare the initial tender protocols and draft production 
share contracts; and 

V – Approve initial tender protocols and draft production 
share contracts prepared by the ANP.

Paragraph 1. At the end of each half year, the Ministry of 
Mines and Energy shall issue the report on the activities related to 
the production share contratcs.

Paragraph 2. The report shall be published within thirty (30) 
days after closing half year, securing full access to the public.

section iV

Competencies of the national agency 
of Petroleum, natural gas and Biofuels

Article 11. The ANP shall have the following competencies, 
among others defined by law:

I – promote technical studies to support the Ministry of 
Mines and Energy in demarcating blocks that shall constitute 
object of the production share contract;

II – prepare and submit for approval by the Ministry of 
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Mines and Energy the share contract act and the initial tender 
protocols, in the event of bid.

III – promote the bidding rounds provided for in clause II of 
article 8 hereof;

IV – enforce best practices in the oil sector;
V – analyze and approve, according to the provisions of 

clause IV of this article, the plans for exploration, evaluation and 
development of the production, as well as the annual work and 
production plans regarding the production share contracts; and

VI – to regulate and inspect the activities performed under 
the production share regime, pursuant to clause VII of article 8 of 
Law 9478 of August 6, 1997.

section V

direct Contracting

Article 12. The CNPE shall propose to the President of the 
Republic, cases in which, seeking to preserve national interest 
and fulfillment of other energy policy objectives, Petrobras 
shall be directly contracted by the Union for the exploration and 
production of oil, natural gas and other fluid hydrocarbons under 
the production share regime.

Sole Paragraph. The contracting parameters mentioned in 
the initial paragraph shall be proposed by the CNPE, pursuant to 
clause IV of article 9 and item III of article 10, where applicable.
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section Vi

Bidding Process

Article 13. The bidding process for contracting under the 
production share regime shall comply with the provisions of this 
Law, the rules to be issued by the ANP and with the relevant 
tender protocol.

Article 14. Petrobras may participate in the bidding process 
provided for in clause II of article 8, in order to expand its 
minimum interest defined in “c” of clause III of article 10. 

subsection i

tender Protocol

Article 15. Tender protocol shall be accompanied by the 
respective basic draft contract and shall indicate:

I – block object of the production share contract;
II – bidding process judgment criterion, pursuant to article 

18;
III – minimum percentage of surplus oil of the Union;
IV – formation of consortium provided for in article 20 and 

the respective minimum interest of Petrobras;
V – restrictions, terms, criteria and conditions for the 

calculation and appropriation, by the contractor, of the cost in oil 
and the production volume corresponding to the royalties due;

VI – criteria for definition of surplus oil of the contractor;
VII–minimum exploratory program and the estimated 

corresponding investments;
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VIII – minimum local content and other criteria related to 
the development of the national industry;

IX – value of the signing bonus, as well as the portion to 
be allocated to the public enterprise dealt with in paragraph 1 of 
article 8; 

X – bidding process rules and phases;
XI – rules applicable to the joint participation of enterprises 

in the bidding process;
XII – list of documents required and the criteria for technical, 

legal, economic–financial and fiscal qualification of the bidders;
XIII – the guarantee to be submitted by the bidder for its 

qualification;
XIV – term, venue and time in which the interested parties 

will be given the data, studies and other elements and information 
necessary for bid preparation, as well as the cost of their 
acquisition; and

XV – venue, time and form for submitting bids.
Article 16. Where the joint participation of enterprises in the 

bidding process is allowed, the tender protocol shall contain the 
following requirements, among others:

I – evidence of public or private commitment of formation 
of consortium, set forth in article 20, signed by the bidders; 

II – appointment of leading enterprise in the bidding process, 
without prejudice of joint responsibility of other bidders;

III – presentation, by each of the bidding enterprises, of the 
documents required for the purposes of evaluating the technical 
and economic–financial qualification of the consortium to be 
formed; and

IV – prohibition of the participation of one same enterprise 
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jointly or individually in more than one bid in the bidding process 
for the same block;

Article 17. The tender protocol shall contain the requirement 
that the foreign company to bid on an individual basis or jointly 
with other enterprises shall submit, along with its bid in a separate 
envelope:

I – evidence of technical capacity, financial competence and 
legal and fiscal status;

II – full content of their instruments of incorporation, and 
evidence that they are organized and regularly operational, 
pursuant to the laws of their countries;

III – appointment of a legal representative with the ANP, 
with special powers to carry out acts and assume responsibilities 
regarding the bidding process and the bid submitted; and

IV – in the event of winning bid, commitment to establishing 
an enterprise according to Brazilian laws, with headquarters and 
management in Brazil.

subsection ii

Judgment of Bidding Process

Article 18. Judgment of the bidding process shall identify the 
most advantageous bid, according to criteria of highest surplus in 
oil for the Union, respecting the minimum percentage pursuant to 
“b” of clause III of article 10.
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section Vii

Consortium

Article 19. When Petrobras is directly contracted or, in the 
event of being single winning bidder, it shall form a consortium 
with the public enterprise dealt with in paragraph 1 of article 8 of 
this Law, according to provisions of article 279 of Law 6404 of 
December 15, 1976.

Article 20. The winning bidder shall form a consortium with 
Petrobras, and with the public enterprise dealt with in paragraph 
1 of article 8 of this Law, according to provisions of article 279 of 
Law 6404 of December 15, 1976.

Paragraph 1. Petrobras’ participation in the consortium shall 
implicate adherence to tender protocol rules and winning bid 
terms.

Paragraph 2. The proprietary rights and obligations of 
Petrobras and the other contractors shall be proportional to their 
interest in the consortium.

Paragraph 3. The consortium formation contract shall 
indicate Petrobras as responsible for the execution of the contract, 
without prejudice to the joint responsibility of the consortium 
members before the contracting party or third parties, pursuant to 
paragraph 2 of article 8 hereof.

Article 21. The public enterprise dealt with in paragraph 1 
of article 8 shall be part of the consortium as representative of 
Union’s interest in the production share contract. 

Article 22. The operational committee of the consortium 
shall be responsible for its management.

Article 23. The operational committee shall be composed of 
representatives of the public enterprise dealt with in paragraph 1 
of article 8 and the other consortium members.
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Sole Paragraph. The public enterprise dealt with in paragraph 
1 of article 8 shall indicate half of the operational committee 
members, including its president, and the other consortium 
members shall indicate the other members of the committee.

Article 24. The operational committee shall:
I – define the exploration plans to be submitted for analysis 

and approval by the ANP;
II – define plan for evaluation of discovery of oil deposits 

and natural gas, to be submitted for analysis and approval by the 
ANP;

III – declare commerciality of each deposit discovered and 
define plan for field production development, to be submitted for 
analysis and approval by the ANP;

IV – define the annual work plans, to be submitted for 
analysis and approval by the ANP;

V – analyze and approve budgets related to the exploration, 
evaluation, development and production activities set forth in the 
contract;

VI – supervise operations and approve accounting of costs 
borne;

VII – define terms of production unitization agreement to be 
entered into with owner of the adjoining area, pursuant to Chapter 
IV of this Law; and

VIII – other duties defined in production share contract;
Article 25. The president of the operational committee 

shall have power of veto and casting vote, as provided for in the 
production share contract.

Article 26. The signing of the production share contract shall 
be subject to proof of filing of deed of incorporation of consortium 
in the Public Trade Registry domicile of its headquarters.
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section Viii

Production share Contract

Article 27. The production share contract shall envisage two 
(2) phases:

I – the exploration phase, which shall include the activities 
of evaluation and possible discovery of oil or natural gas, in order 
to determine its commerciality; and

II – the production phase, that shall include the development 
activities.

Article 28. The production share contract for oil, natural gas 
and other fluid hydrocarbons shall not extend to any other natural 
resource, and the operator shall be held responsible for making 
known its discovery, pursuant to clause I of article 30. 

Article 29. Essential clauses of the production share contract:
I – definition of the block object of contract;
II – contractor’s obligation to assume exploration, evaluation, 

development and production risks;
III – indication of guarantees to be offered by the contractor;
IV – right of the contractor to appropriate the cost in oil, 

enforceable only in case of commercial discovery;
V – restrictions, terms, criteria and conditions for the 

calculation and appropriation, by the contractor, of the cost in oil 
and the production volume corresponding to the royalties due;

VI – criteria for calculating the value of oil or natural gas, 
based on market prices, specifications of the product and the 
location of the field.

VII – rule and terms for splitting the surplus in oil, which 
may include criteria related to economic efficiency, profitability, 
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production volume and variation of oil and natural gas prices, 
observing the percentage set forth by article 18;

VIII – duties, composition, operation and decision-taking 
process and resolution of disputes in the scope of the operational 
committee;

IX – accounting rules, as well as follow-up and control 
procedures for exploration, evaluation, development and 
production activities;

X – rules to carry out activities, at contractor’s own risk and 
expense, which shall not imply in any obligation to the Union or 
accounting in the value of cost in oil;

XI – term of exploration phase and conditions for its extension;
XII – minimum exploratory program and conditions for its 

review;
XIII – criteria for formulation and review of production, 

exploration and development plans, as well as the respective 
work plans, including the measurement and share points of oil, 
natural gas and other fluid hydrocarbons produced;

XIV – obligation, by the contractor, to provide the ANP and 
the public enterprise dealt with in paragraph 1 of article 8 with 
reports, data and information regarding execution of the contract; 

XV – criteria regarding the relinquishment and abandonment 
of areas by the contractor, including the removal of equipment 
and installations, and reversion of assets;

XVI – penalties applicable in the event of default on 
contractual obligations;

XVII – procedures related to the transfer of rights and 
obligations regarding the contract, pursuant to article 31; 

XVIII – rules on settling disputes, which may envisage 
conciliation and arbitration;
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XIX – contract term, limited to thirty-five (35) years, and 
the conditions for termination;

XX – amount and payment terms for signing bonus;
XXI – the mandatory submission of periodical inventory on 

the greenhouse gas (GHG) emissions, of which to be published, 
including copy to the National Congress;

XXII – submission of contingency plan regarding incidents 
involving oil spills, natural gas, other fluid hydrocarbons and 
their by-products; and

XXIII – mandatory execution of environmental audit for the 
entire operational process of production and distribution of oil 
and natural gas originated from the Pre-salt area.

Article 30. Petrobras, in the capacity of production share 
contract operator, shall:

I – communicate the discovery of any oil deposit, natural 
gas or any other fluid hydrocarbons or minerals to the operational 
committee and the ANP;

II – submit for approval of the operational committee, 
evaluation plan for discovery of oil deposits, natural gas and other 
fluid hydrocarbons, to determine their commerciality;

III – carry out evaluation of oil deposits and natural gas 
discovery in terms of evaluation plan approved by the ANP, 
submitting a commerciality report to the operational committee;

IV – submit field production development plan to operational 
committee, as well as work and production plans, containing 
timetables and budgets;

V – adopt best practices of oil industry by complying with 
applicable norms and technical and scientific procedures, and 
applying proper recovery techniques, aimed at the rationalization 
of production and control of declining reserves; and



Law 12351, of December 22, 2010 | 81

VI – forward all data and documents regarding activities 
carried out to the operational committee.

Article 31. The assignment of rights and obligations regarding 
the production share contract shall only occur upon prior and 
explicit authorization by the Ministry of Mines and Energy, and 
after consulting with the ANP, observing the following conditions:

I – preservation of the contractual object and its conditions;
II – compliance, by the assignee, with the technical, 

economic and legal requirements established by the Ministry of 
Mines and Energy; and

III – exercise the preemptive right over the other consortium 
members, in the proportion of their interest in the consortium.

Sole Paragraph. Petrobras may only assign the interest in the 
production share contract that it obtains as bid winner, pursuant 
to article 14. 

Article 32. The production share contract shall terminate upon:
I – expiration of its term;
II – agreement between the parties;
III – resolution reasons provided for in it;
IV – the end of the exploration phase, in the event no 

commercial discovery has been made, as defined in the contract;
V – by exercising the right of withdrawal by the contractor 

in the exploration phase, provided the minimum exploratory 
program has been fulfilled or the amount corresponding to the 
unfulfilled portion has been paid, as set forth in the contract; and

VI – refusing to secure production unitization agreement, 
after decision by the ANP.

Paragraph 1. The relinquishment of areas shall not result in 
any obligations for the Union nor shall it grant the contractor any 
right of indemnification for the services and goods.
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Paragraph 2. In the event of termination of the production 
share contract, the contractor shall remove equipment and assets 
that are not object of reversion, being obligated to remedy 
or indemnify for the damage arising out of its activities and 
undertake environmental recovery action as established by the 
relevant bodies.

ChaPter iV

ProduCtion unitization

Article 33. The unitization procedure for production of oil, 
natural gas and other fluid hydrocarbons shall be implemented 
when it is observed that the deposit extends beyond the block 
granted or contracted under the production share regime.

Paragraph 1. The concessionaire or contractor under the 
production share regime shall inform the ANP that the deposit 
shall be object of production unitization agreement.

Paragraph 2. The ANP shall determine the term for the 
interested parties to enter into a production unitization agreement, 
in compliance with CNPE guidelines.

Article 34. The ANP shall regulate procedures and guidelines 
for preparation of the production unitization agreement, which 
shall establish:

I – the interest of each of the parties in the unitized deposit, 
as well as hypotheses and review criteria;

II – the development plan for the area object of production 
unitization; and

III – dispute resolution mechanisms.
Sole Paragraph. The ANP shall monitor negotiation between 

the interested parties on terms of production unitization agreement.
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Article 35. The production unitization agreement shall 
appoint the operator of the respective deposit.

Article 36. The Union, represented by the public enterprise 
referred to in paragraph 1 of article 8 and based on the evaluations 
carried out by the ANP, shall, in cases where the deposits from 
the Pre-salt polygon and the strategic areas extend to areas which 
are not granted or shared, enter into a production unitization 
agreement, whose terms and conditions shall bind the future 
concessionaire or contractor under the production share regime.

Paragraph 1. The ANP shall provide the public enterprise 
referred to in paragraph 1 of article 8 with all the information 
necessary for the production unitization agreement.

Paragraph 2. The exploration and production regime to 
be adopted in the areas referred to in the initial paragraph is 
regardless of regime effective in the adjacent areas.

Article 37. The Union, represented by the ANP, and after due 
evaluations, shall enter into a production unitization agreement 
with the interested parties, whose terms and conditions shall 
bind the future concessionaire, in cases where the deposit is not 
located in the Pre-salt polygon or strategic areas and extends to 
areas which are not granted.

Article 38. The ANP may contract Petrobras directly, in order 
to carry out the evaluation activities of the deposits provided for 
in articles 36 and 37.

Article 39. The production unitization agreements shall be 
submitted for previous approval by the ANP.

Sole Paragraph. The ANP shall manifest within sixty (60) 
days after receiving agreement proposal.

Article 40. At the end of the term referred to in paragraph 2 
of article 33 and, in the absence of agreement between the parties, 
the ANP shall determine, within one hundred and twenty (120) 
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days and based on technical report, how rights and obligations 
over the deposit will be appropriated and notify the parties to 
enter into the production unitization agreement. 

Sole Paragraph. Refusal, of any of the parties, to enter into a 
production unitization agreement, shall imply in the resolution of 
the production concession or share contracts.

Article 41. Development and production of the deposit 
shall be suspended while the production unitization agreement is 
awaiting approval, except in the cases authorized and under the 
terms defined by the ANP.

ChaPter V

 goVernmental reVenues in ProduCtion 
share regime

Article 42. The production share regime shall have the 
following governmental revenues:

I – royalties; and
II - signing bonus.
Paragraph 1. Royalties correspond to the financial 

compensation for the exploration of oil, natural gas and other 
fluid hydrocarbons referred to in paragraph 1 of article 20 of the 
Federal Constitution, and their inclusion in the cost calculation in 
oil is hereby prohibited.

Paragraph 2. The signing bonus is not part of the cost in oil; 
it corresponds to a fixed value due to the Union by the contractor, 
and shall be established by the production share contract and paid 
at the moment of the signing.

Article 43. When the block is located onshore, the production 
share contract shall contain a clause determining the payment of 
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share, in local currency, equivalent to one percent (1%) of the oil 
or natural gas production to the landowners where the block is 
located.

Paragraph 1. The share referred to in the initial paragraph 
shall be proportionally distributed in relation to the production 
carried out in the regularly traced out properties on the block 
surface, and its inclusion in the cost calculation in oil is hereby 
prohibited.

Paragraph 2. The calculation of the third-party share, referred 
to in the initial paragraph shall be made by the ANP.

Article 44. The provisions of article 50 of Law 9478 of 
August 6, 1997 shall not apply to the production share contracts.

ChaPter Vi

 CommerCialization oF union’s oil, natural gas 
and other Fluid hYdroCarBons

Article 45. The oil, natural gas and other fluid hydrocarbons 
consigned to the Union shall be commercialized under Brazilian 
private law, upon bid waiver, according to the commercialization 
policy referred to in clauses VI and VII of article 9.

Sole Paragraph. The public enterprise dealt with in paragraph 
1 of article 8, representing the Union, may contract Petrobras 
directly, upon bid waiver, as trader agent of oil, natural gas and 
other fluid hydrocarbons referred to in the initial paragraph.

Article 46. The revenue derived from commercialization 
referred to in article 45 shall be directed to the Social Fund, 
according to articles 47 through 60.
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ChaPter Vii

 soCial Fund – sF

section i

definition and Purpose of social Fund – sF

Article 47. It is herewith established the Accounting and 
Social Fund – SF, linked to the Presidency of the Republic, aimed 
at raising resources for social and regional development, in the 
form of programs and projects to combat poverty and promote 
development of:

I – education;
II – culture;
III – sports;
IV – public health;
V – science and technology;
VI – the environment; and
VII – measures to reduce and adapt to climate changes.
Paragraph 1. The programs and projects referred to in the 

initial paragraph shall observe the Multiannual Plan (PPA), the 
Budgetary Guidelines Law (LDO) and the respective provisions 
allocated in the Annual Budgetary Law (LOA).

Paragraph 2. (VETOED.)
Article 48. The SF aims at:
I – constituting long-term public savings based on revenues 

accrued by the Union;
II – offering a way to raise resources for social and regional 
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development, as provided for in article 47; and 
III – reducing income and price fluctuations in the domestic 

economy arising out of income variations generated by oil 
exploration and production activities and other non-renewable 
resources.

Sole Paragraph. The SF is hereby prohibited to directly or 
indirectly grant guarantees.

section ii

social Fund resources – sF

Article 49. Constitute Social Fund resources:
I – quota value of signing bonus amount allocated to Social 

Fund by production share contracts;
II – quota value of the royalties allocated to the Union, 

minus those consigned to its specific bodies, as provided for in 
the production share contracts, pursuant to regulations;

III – revenues derived from the commercialization of the 
Union’s oil, natural gas and other fluid hydrocarbons, pursuant to 
the law;

IV – royalties and the special share from areas located in 
the Pre-salt polygon contracted under the concession regime, 
consigned to the Union’s direct management, in compliance with 
paragraphs 1 and 2 of this article; 

V – results from financial applications on its cash equivalents; 
and

VI – other resources consigned to SF according to the law.
Paragraph 1. Law 9478 of August 6, 1997, takes effect with 

the following amendments:
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“Art. 49. ................................................................................

...............................................................................................
Paragraph 3. In the Pre-salt areas contracted under the 

concession regime, the quota value of royalties allocated to the 
Union’s direct administration shall be fully consigned to the 
Accounting and Financial Social Fund – SF, set forth by specific 
law, aimed at raising resources for social and regional development 
in the form of programs and projects to combat poverty and 
develop education, culture, sports, public health, science and 
technology, the environment, and reduction and adaptation to 
climate change. Being its allocation to specific bodies dealt with 
in this article forbidden. (NR)

“Art. 50. ................................................................................
...............................................................................................

Paragraph 4. In the Pre-salt areas contracted under the 
concession regime, the quota value of special share allocated to 
the Union’s direct administration shall be fully consigned to the 
Accounting and Financial Social Fund – SF, set forth by specific 
law, aimed at raising resources for social and regional development 
in the form of programs and projects to combat poverty and 
develop education, culture, sports, public health, science and 
technology, the environment and reduction and adaptation to 
climate change. Being its allocation to specific bodies dealt with 
in this article forbidden”. (NR)

Paragraph 2. The performance of the provisions in 
paragraph 1 of this article shall comply with the transition rule, 
at the Executive Branch’s discretion, established pursuant to the 
regulations”.
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section iii

social Fund investment Policy 

Article 50. The Social Fund investment policy aims at 
seeking profitability, safety and liquidity in its applications and 
ensuring its economic and financial sustainability to fulfill the 
purposes defined in articles 47 and 48.

Sole Paragraph. Social Fund investments and applications 
shall preferably be allocated to assets overseas, aimed at reducing 
income and price volatility in the domestic economy.

Article 51. Social Fund resources for application in programs 
and projects referred to in article 47 shall result from the return 
on capital.

Sole Paragraph. After establishing Social Fund and ensuring 
its economic and financial sustainability, the Executive Branch 
may, pursuant to the law, propose the use of a percentage of 
resources on the principle be applied for the purposes set forth in 
article 47, in the initial stage of formation of fund savings. 

Article 52. The Social Fund investment policy shall be 
defined by the Finance Management Committee of the Social 
Fund (CGFFS).

Paragraph 1. The CGFFS composition and operation 
shall be established by the Executive Branch, ensuring the 
participation of the Treasury Minister, Planning Minister, Budget 
and Management and the President of the Central Bank of Brazil.

Paragraph 2. The members of the CGFFS shall not receive 
any compensation for performing of their duties.

Paragraph 3. The expenses regarding the operation of the 
CGFFS shall be borne by the Social Fund.
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Article 53. The CGFFS shall define:

I – amount to be annually redeemed from Social Fund, after 
ensuring its financial sustainability;

II – minimum profitability expected;

III – type and level of risk that may be assumed in carrying 
out investments, as well as terms to minimize risks;

IV – minimum and maximum percentages of resources to be 
invested overseas and in the Country;

V – minimum capitalization to be attained before any 
transfer for the purposes and objectives defined in this Law.

Article 54. The Union, at CGFFS’ discretion, may contract 
federal financial institutions to act as Social Fund operating agents, 
who shall be entitled to compensation for services rendered.

Article 55. The Union may participate, as sole shareholder, 
in specific investment funds, using resources from the Fund.

Sole Paragraph. The specific investment fund dealt with in 
this article shall be constituted by federal financial institution, 
observing the rules referred to in clause XXII of article 4 of Law 
4595 of December 31, 1964.

Article 56. The investment funds dealt with in article 55 
shall be of private nature and have proper resources separated 
from shareholder and administrator, subject to proper rights and 
obligations.

Paragraph 1. The paying-in of investment fund shares shall 
be authorized by Executive Branch act, after consulting with the 
CGFFS.

Paragraph 2. The investment fund shall be aimed at 
promoting application in assets in Brazil and overseas.

Paragraph 3. The investment fund shall respond for its 
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obligations with assets and rights comprising its equity, and the 
shareholder shall only pay up for the subscribed shares.

Paragraph 4. The dissolution of the investment fund shall 
be according to its bylaws, and its resources shall return to Social 
Fund.

Paragraph 5. No Federal tax or social contribution shall levy 
on the credit, foreign exchange and insurance operations, or on 
yields and profits from the investment fund.

Paragraph 6. The investment fund shall prepare Annual 
Reports according to the applicable law and as set forth in its 
bylaws.

Article 57. The investment fund bylaws shall define, 
without limitation, the application policies, criteria and levels of 
profitability and risk, operational issues of the administrative and 
financial management and rules for the prudential supervision of 
investments.

section iV

management of social Fund

Article 58. It is herewith established the Deliberative 
Council of the Social Fund (CDFS), whose duty shall be to 
propose, to the Executive Branch, after consulting with related 
Ministries, priority and allocation of resources redeemed from the 
Social Fund for the purposes established in article 47, observing 
the PPA, the LDO and the LOA.

Paragraph 1. The composition, competencies and operation 
of the CDFS shall be established by Executive Branch act.

Paragraph 2. The members of the CDFS shall not receive 
any remuneration for performing their duties.
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Paragraph 3. The allocation of resources for programs 
and projects defined as priority by the CDFS is subject to prior 
establishment of goals, execution term and evaluation plans, 
pursuant to provisions set forth in the PPA.

Paragraph 4. The CDFS shall submit projects and programs 
for thoughtful quantitative and qualitative evaluation during all 
the execution phases, monitoring the effective impacts on the 
population and regions of intervention, with the support of public 
institutions and research universities.

Paragraph 5. Social Fund resources consigned to programs 
and projects dealt with in article 47 shall comply with reduction 
of regional inequalities criteria.

Article 59. The annual reports and results from Social Fund 
applications shall be prepared and calculated on a biannual basis, 
in the terms provided for by the central accounting entity dealt 
with in item I of article 17 of Law 10180 of February 6, 2001.

Sole Paragraph. Social Fund supervision rules shall be 
defined by Executive Branch Act, without prejudice to the 
inspection by the relevant bodies.

Article 60. The Executive Branch shall forward a 
performance report on the Social Fund to the National Congress 
on a quarterly basis, as provided for in Fund regulation.
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ChaPter Viii

Final and transitorY ProVisions

Article 61. The special customs regimes and tax incentives 
applicable to the oil sector in Brazil shall apply to the activities of 
exploration, evaluation, development and production dealt with 
in this Law.

Article 62. Law 9478 of August 6, 1997, takes effect with 
the following amendments:

“Article 2 ..............................................................................
...............................................................................................

VIII — defining the blocks to be object of concession or 
production share;

IX — defining strategy and policy for economic and 
technological development of the oil, natural gas and other fluid 
hydrocarbons industry, as well as their supply chain;

X — promoting the increase of minimum rates of local 
content for goods and services, to be observed in bids, as well as 
in concession and production share contracts, pursuant to clause 
IX.

.....................................................................................”(NR)

“Article 5. The economic activities dealt with in article 4 
of this Law shall be regulated and inspected by the Union, and 
may be exercised, upon concession, authorization or contracting 
under the production share regime, by enterprises organized 
under Brazilian laws, with headquarters and management in the 
Country.” (NR)

“Article 8 ..............................................................................
...............................................................................................



94 | Law 12351, of December 22, 2010

II — promoting studies seeking to demarcate blocks, for 
the purpose of granting concessions or contracting, exploration, 
production and development activities under production share 
regime;

....................................................................................” (NR)

“Article 21. The Union owns the exploration and production 
rights over oil, natural gas and other fluid hydrocarbons in national 
territory, including onshore area, territorial waters, continental 
shelf and exclusive economic zone, and the ANP shall be 
responsible for management, with the exception of competencies 
of other bodies and entities exclusively set forth by the law.” (NR)

“Article 22 ............................................................................

...............................................................................................

Paragraph 3. The Ministry of Mines and Energy shall have 
unrestricted and free access to the assets referred to in the initial 
paragraph hereof, with the objective to carry out studies and 
sectorial planning, and maintaining confidential to which it is 
subject, whenever necessary.” (NR)

“Article 23. The oil and natural gas exploration, development 
and production activities shall be performed through concession 
contracts, preceded by the bidding process pursuant to this Law, 
or under production share regime in the Pre-salt and strategic 
areas, pursuant to specific law.

....................................................................................” (NR)

Article 63. While the public enterprise dealt with in 
paragraph 1 of article 8 is not established, its competencies shall 
be exercised by the Union, through the ANP, and they may also 
be delegated by means of Executive Branch act.

Article 64. (VETOED.)

Article 65. The Executive Branch shall establish specific 



Law 12351, of December 22, 2010 | 95

policy and measures seeking to increase the participation of small 
and medium-sized enterprises in the exploration, development 
and oil production and natural gas activities.

Sole Paragraph. The Executive Branch shall regulate the 
provisions of the initial paragraph within one hundred and twenty 
(120) as of the date of publication of this Law.

Article 66. The Executive Branch shall regulate the 
provisions of this Law.

Article 67. Paragraph 1 of article 23 and article 27 of Law 
9478 of August 6, 1997 are hereby revoked.

Brasilia, August 22, 2010; 189th year of Independence and 
122nd of the Republic.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Miguel Jorge

Márcio Pereira Zimmermann

Paulo Bernardo Silva

Sergio Machado Rezende

Carlos E. Esteves Lima

Alexandre Rocha Santos Padilha

Luis Inácio Lucena Adams
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ANNEX
PRE-SALT POLYGON 

POLYCONIC COORDINATES/SAD 69/MC54
Longitude (W) Latitude (S) Apexes

5828309.85 7131717.65 1
5929556.50 7221864.57 2
6051237.54 7283090.25 3
6267090.28 7318567.19 4
6435210.56 7528148.23 5
6424907.47 7588826.11 6
6474447.16 7641777.76 7
6549160.52 7502144.27 8
6502632.19 7429577.67 9
6152150.71 7019438.85 10
5836128.16 6995039.24 11
5828309.85 7131717.65 1

message From the President oF the rePuBliC 
numBer 707, oF deCemBer 22, 2010 
dou (oFFiCial Federal gazette) 

oF deCemBer 23, 2010

mr. President of the Federal senate, 

I hereby communicate Your Excellency that, pursuant to 
paragraph 1 of article 66 of the Constitution, I have decided 
to partially veto the Bill 5940 of 2009 (nº. 7/10 in the Federal 
Senate) for being contrary to the public interest, which “Deals 
with the exploration and production activities of oil, natural gas 
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and other fluid hydrocarbons under the production share regime 
in Pre-salt Polygon and other strategic areas. The law also 
creates the Social Fund and changes provisions of Law 9478 of 
August 6, 1997; and makes other provisions”.

After consulting with the Ministries of Treasury, of 
the Planning, Budget and Management, and of Science and 
Technology, they manifested in favor of the veto to the following 
provision:

Paragraph 2 of article 47

“Paragraph 2. Fifty percent (50%) out of the total revenue 
referred to in article 51, accrued by the Fund dealt with in the 
initial paragraph, shall be applied in programs dedicated to the 
development of the public, basic and higher education, being 
at least eighty percent (80%) of which intended for basic and 
childhood education.”

Reasons for the veto

The Social Fund is a long-term savings account aimed 
at ensuring the intergenerational benefits derived from the 
exploration of the Pre-salt. In this context, it is not adequate 
to previously establish which areas shall have priority among 
those already envisaged, to which education is included. For this 
reason, the Deliberative Council of the Social Fund was created, 
to be the interface body with the demands from the society, and 
will enable, over time, the definition of the redeemed resources.”

The Ministries of Treasury, of the Planning, Budget and 
Management, of Science and Technology and the Secretariat for 
Institutional Relations also manifested in favor of the veto to the 
provision transcribed as follows:
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Article 64.

“Article 64. Except for the Union’s interest, as well as the 
allocation provided for in “d” of clause II of article 49 of Law 
9478 of August 6, 1997, the remaining quota value of royalties 
and special share derived from production share or concession 
contracts dealt with in the same Law, when the production occurs 
in the continental shelf, territorial sea or exclusive economic 
zone, shall be divided among the States, the Federal District and 
the Municipalities as follows:

I – Fifty percent (50%) for the formation of a special fund 
to be distributed among all the States and the Federal District, 
according to the allocation criteria of the State Participation 
Fund (FPE); and

II – Fifty percent (50%) for the formation of a special fund 
to be distributed among all the Municipalities, according to 
the allocation criteria of the Municipalities Participation Fund 
(FPM).

Paragraph 1. The States and Municipalities that suffer 
any decrease in revenues due to this Law shall be compensated 
by the Union, with resources derived from its quota value in 
royalties and special share, as well as with oil profits, both 
in the concession and production share regime, until they 
have reestablished themselves through increased offshore oil 
production.

Paragraph 2. The Union resources consigned to 
compensation dealt with in the Paragraph 1 shall be re-passed 
on to the States and Municipalities that suffer a decrease in 
revenues due to this Law, simultaneously to re-pass made to 
other States and Municipalities.

Paragraph 3. The royalties correspond to the participation 
in oil exploration, natural gas and other fluid hydrocarbon 
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results dealt with in paragraph 1 of article 20 of the Federal 
Constitution, and inclusion in the calculation of the cost in 
oil is hereby prohibited, as well as any other type of refund 
or compensation to contractors, except for the provisions of 
paragraph 1 of article 50 of Law 9478 of August 6, 1997.

Reasons for the veto

The way the article was written does not establish the 
formula or the rate to obtain the total amount of resources 
derived from royalties. Likewise, the percentage of such values 
that shall correspond to the Union’s interest is not established, 
nor, therefore, the percentage to be allocated to the States, the 
Federal District and the Municipalities. Such data are essential 
for the calculation of the quota value to be divided among the 
Union and the other entities, pursuant to the initial paragraph 
and the clauses, and possible compensation, provided for in 
paragraph 2.

In addition, the proposal does not clarify whether the rules 
for division of the resources are limited to future agreements 
or are applicable to those already in force. Moreover, it is clear 
that no criterion has been adopted to compensate the revenue 
to the States and Municipalities by the Union. In both cases, 
the consequence could be major litigation among the diverse 
entities.

These are, Mr. President, the reasons that led me to veto 
the provisions mentioned above in the bill concerned, which I 
now submit for evaluation by the Honorable Members of the 
National Congress.













BDEP
EXPLORATION
AND PRODUCTION’S
DATABASE



THE ANP MANAGES THE KNOWLEDGE
BASE ON OIL & NATURAL GAS

It is the ANP’s duty, pursuant to Law 9478/1997,
to regulate the performance of geological
and geophysical services in the oil & natural
gas prospecting activities. The Agency is also
responsible for organizing and keeping
the collection of information and technical data
on Brazilian sedimentary basins in the sphere
of the oil industry. The ongoing acquisition
and management of this category of data are
fundamental so that Brazil may be able to learn
and benefit from the potential of its sedimentary
basins. The activities of management and delivery
of such information are organized by the Agency
in its Exploration and Production´s Database -
the BDEP. 

WHAT ARE THE TECHNICAL DATA FOR

The technical data may be obtained
by concessionaires, assignees or contractors

in their respective exploration blocks
and production fields; by specialized companies,
upon authorization by the ANP; and by the Agency
itself, in its studies for the definition of exploration
blocks - as is being done in the context of the ANP’s
Multi-Year Plan of Geology & Geophysics.

The specialized companies may acquire data
at its own risk, for subsequent sale of licenses
for use of the information, or by request of oil
companies. The data acquired must be
delivered into the ANP’s care within 60 days
after the completion of the acquisition.

The ANP assures full confidentiality
of the information during the confidentiality
term provided for each type of data.
After the end of such term, the data
become available for public consultation.

WHO MAY ACCESS 
THE COLLECTION

The public data stored in the BDEP may be accessed 
by three types of users: associate members, casual 
users, and universities, according to the ANP’s 
regulatory standards.

Associate users are those who sign the “Terms 
of Use of the BDEP”, effective for one year, which 
entitles the appointment of two registered users 
from the same company. The BDEP offers four 
different plans, which vary in data volumes and 
prices (see table on the back cover of this booklet).

Casual users have access upon payment for each 
request of public data, following the prices per unit 
established by the ANP (see table overleaf).

As for universities, the ANP has a policy of free 
transfer of data, intended for users involved in 
research projects in the fields of Agronomy, 
Computer Science, Geosciences, as well as Civil, 
Chemical, Sanitary and Petroleum Engineering. 

For the legislation, refer to www.bdep.gov.br.

BANCO DE DADOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
[Exploration and Production’s Database] - BDEP

Avenida Pasteur 404 / Bl. A4 - Urca - CEP: 22290-255
Tel.: 55 21 3545.0175 // 3545-0112 // 3545-0109 

Fax: 55 21 3545.0108 // E-mail: dados_tecnicos@anp.gov.br

www.bdep.gov.br

THE BDEP COLLECTION

The BDEP stores, in digital format, data from
seismic surveys, from wells and from non-
seismic methods (gravimetry, magnetometry, 
gradiometry, gamma spectrometry and 
electromagnetics), as well as their respective 
reports and supplementary files. 

In 2014, the volume of data stored in the BDEP
reaches 4.5 petabytes - including the collection 
compiled by Petrobras before the establishment 
of the ANP (about 4% of the current volume). 

The BDEP holds the largest collection of 
technical data in Brazil for the oil industry, 
and it is one of the largest state-owned 
centralized databases in the world. 

VIEWING THE CATALOGUE ON THE INTERNET  

Any Internet user may visualize the BDEP’s data collection catalogue. Simply access the Web Maps 
portal of interactive maps, available at www.bdep.gov.br. In addition to lists and tables, Web Maps 
presents content on maps with geographical features based on the spatial location of the data available 
in the database. The service enables pre-selection of data to be acquired, and it’s also useful for anyone 
interested in the topic.

Visit us: www.bdep.gov.br or through www.anp.gov.br.

SAFE ROOM 

The BDEP’s data processing and storage equipment is secured in the Safe Room on the ANP’s 
premises, in the district of Urca. Operating on a 24/7 basis, the Safe Room occupies 65 m² and works 
as a tight environment, tested and certified against accidents (fire, corrosive gases, flooding, theft, 
explosions, magnetism, firearms) and external IT services shutdown incidents. 

SOME QUANTITATIVE DATA ON THE COLLECTION 

WELLS DATA
Registered wells 28,056
Wells with logs 24,641
Logs loaded 219,360
Composite logs 7,918
Strip logs 569
Well/CDPE files uploaded 17,574
General well files uploaded 6,999

SEISMIC DATA
Post-stack seismic programs uploaded 1,344
Volume of post-stack seismic data uploaded 23 TB
Volume of pre-stack seismic data indexed 4.5 PB

DATA FROM NON-SEISMIC METHODS
Non-seismic programs uploaded 671

In the oil prospecting world, technical data are geophysical, geological and geochemical
records that, after being processed and integrated with other data, help determine
which areas of each sedimentary basins offer greater likelihood of oil and natural
gas occurrence.

TECHNICAL DATA?
What are 



www.anp.gov.br   •   facebook.com/ANPgovbr   •   twitter: @ANPgovbr

Check the table online: www.bdep.gov.br

Table of services and prices

ASSOCIATED USER (PLANS) 
BASIC SERVICE

 SERVICES ANP1 ANP2 ANP3 ANP4*

 Cost of the plan R$ 430,830.00 R$ 179,030.00 R$ 79,260.00 R$ 30,820.00

 Cash payment (10% off) R$ 387,750.00 R$ 161,130.00 R$ 71,340.00 R$ 27,740.00

 Monthly payment (12 equal and successive installments) R$ 35,902.50 R$ 14,919.17 R$ 6,605.00 R$ 2,568.33

  Well log, well file, composite log, GWF, set (1 well file 
+ 1 composite log), set (1 GWF + 1 composite log), 300 units. 110 units. 46 units. 46 units.

 1 GB of post-stack seismic, 10 GB of pre-stack seismic 
 or basic curves in LAS (4 curves) 

    Use of clients room 21 hours 14 hours 7 hours 7 hours

 ADDITIONAL DATA

 SERVICES ANP1 ANP2 ANP3 ANP4*

 1 GB of post-stack seismic R$ 560.00 R$ 840.00 R$ 1,120.00 R$ 280.00

 10 GB of pre-stack seismic R$ 560.00 R$ 840.00 R$ 1,120.00 R$ 280.00

 Well log R$ 570.00 R$ 860.00 R$ 1,150.00 R$ 280.00

 Composite log R$ 520.00 R$ 780.00 R$ 1,040.00 R$ 260.00

 Well file R$ 450.00 R$ 670.00 R$ 910.00 R$ 220.00

 GWF - General Well File R$ 320.00 R$ 490.00 R$ 650.00 R$ 160.00

 Set R$ 900.00 R$ 1,350.00 R$ 1,810.00 R$ 450.00

 Basic Curves in LAS R$ 620.00 R$ 930.00 R$ 1,240.00 R$ 310.00

 Use of clients room (additional hour) R$ 200.00 R$ 300.00 R$ 400.00 R$ 100.00

CASUAL USER 

 1 GB of post-stack seismic    R$ 1,410.00

 10 GB of pre-stack seismic    R$ 1,410.00

 Well log    R$ 1,440.00

 Composite log    R$ 1,300.00

 Well file    R$ 1,130.00

 GWF – General Well File    R$ 800.00

 Basic Curves in LAS (4 curves)    R$ 1,550.00

 CD with geological / geophysical studies    R$ 580.00

 Data printing (per A0 sheet)    R$ 700.00

 Use of clients room (per hour)    R$ 500.00

 Geochemical analysis of wells    R$ 370.00

 Technical support to the clients room    R$ 300.00

*Only for small producers
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BRAZIL IS WHERE
THE WORLD WANTS TO BE

More than 42% of the power and 13% of the fuel
consumed in transportation in Brazil are renewable.
Only 13.2% of the power worldwide originates
from renewable sources.

When producing and consuming power, a Brazilian 
citizen emits, on average, 4 times less CO2 than
a European citizen, 9 times less than an American 
citizen, and 3 times less than a Chinese citizen.

As a global pioneer in the use of biofuels, Brazil
has reached a status which is desired by several 
countries that seek renewable sources of energy
as strategic alternatives to oil.

ETHANOL FUEL

Ethanol fuel may be produced from several
vegetable sources. Sugarcane is the one which
offers more energy advantages. Currently, Brazil
produces 1st generation ethanol from sugarcane,
as well as 2nd generation ethanol from sugarcane
bagasse and straw. By 2020, the country will be
able to start using corn as feedstock for ethanol
production.

Automobiles running in Brazil use two categories
of ethanol: hydrous and anhydrous. Hydrous ethanol

THE ROLE OF THE ANP AS REGARDS BIOFUELS

  To specify the physical and chemical characteristics of the hydrous ethanol, 
the anhydrous ethanol and the biodiesel;

 To inspect its quality in the distributors’ premises and in service stations; 

 To ensure continuous supply of biofuels in the service stations nationwide; 

  To authorize the operation and to inspect the activities related to production, 
storage, import and export of biofuels. 

BIODIESEL AUCTIONS

The ANP is also responsible for promoting the biodiesel auctions, in which diesel oil producers and importers 
acquire biodiesel to compose the diesel/biodiesel blend in the current legal rate. The auction is mandatory for 
producers and importers with market share above 1%. The acquired biodiesel is sold to distributors who blend 
it with the fossil diesel.

The auctions, a system established by the Brazilian National Energy Policy Council, have been held since 2005 
in order to ensure the availability of biodiesel in quantity sufficient to compose the blend as set forth by law. 
In the early years, the auctions stimulated the then arising biodiesel producing sector and, at the same time, 
encouraged the introduction of new entrepreneurs in the activity.

BENEFITS FOR THE ENVIRONMENT

The massive use of ethanol is regarded as one of the main mechanisms to reduce greenhouse gases, as it 
significantly decreases the carbon dioxide (CO2) emissions. Part of the CO2 emitted by vehicles running on 
ethanol is reabsorbed by sugarcane plantations in the photosynthesis process. 

When compared to fossil diesel, biodiesel also has environmental benefits. The burning of biodiesel may result 
in the emission of, on average, 48% less carbon monoxide; 47% less particulate matter (which penetrates the 
lungs); and 67% less hydrocarbon. As these percentages vary according to the amount of B100 added to fossil 
diesel, the reductions occur proportionally. 

is used directly in engines designed for such
purposes or in engines with flex-fuel technology.
Anhydrous ethanol is blended to gasoline,
without prejudice to gasoline engines, in variable
proportions, according to the legal terms. 

BIODIESEL

Biodiesel can be produced from animal fats and
plant species such as soybean, palm, sunflower,
babassu, groundnut, castor bean and jatropha.
In Brazil, soybeans are the main feedstock.
Animal fat is the source of about 20% of the
biodiesel produced in the country. Cotton and
cooking oil are also significant sources for the
production of this biofuel. 

In order to turn vegetable or animal fat into a fuel
compatible with diesel engines, it must go through
a chemical process called transesterification.
The process is carried out by more than 60 biodiesel
plants authorized by the ANP in the Brazilian
territory. The final product must comply with
the physical and chemical specifications established
by the Agency.

In Brazil, biodiesel in its pure form (B100)
is compulsorily added to fossil diesel in proportions
that increase according to the law in force.  

Biofuels are substances derived from renewable biomass, such as biodiesel
and ethanol. A biofuel may partially or fully replace fossil compounds in engines
or in other types of power generation devices. The two main liquid biofuels
used in Brazil are ethanol and biodiesel.

BIOFUELS?
What are 

EVOLUTION OF BIOFUELS IN BRAZIL

Law 12490 - The ANP 
undertakes regulation 

of ethanol 

Mandatory ratio of 
biodiesel rises: B5

Mandatory addition 
of biodiesel (B2) 
to fossil diesel

Beginning of the Brazilian 
National Biodiesel 

Program - Expansion 
of the ANP’s duties

First cars powered 
by flex-fuel 

technology (ethanol 
and gasoline)

Ratio of anhydrous 
ethanol to gasoline 

between 20% 
and 25%

Ratio of anhydrous 
ethanol to gasoline 

reaches 22%

Hydrous 
ethanol-powered cars 
amount to more than 

90% of total sales

Addition of 15% 
anhydrous ethanol 

to gasoline

Addition of 4.5% 
anhydrous ethanol 

to gasoline

Brazil establishes
the Proálcool 
(the National

Ethanol Program)
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Mandatory ratio of biodiesel rises: B6 as of July; 
B7 as of November. The ratio of anhydrous ethanol 

added to gasoline rises to 27.5%

SECOND SEMESTER OF 2014
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lu b ric a n t
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Quality Monitoring is a set of activities involving collection and analysis 
of gasoline, ethanol, diesel and lubricant samples sold throughout the country, 
run by Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) 
or by other institutions assigned by ANP. The goal is to verify if the collected 
products meet the standards set by the Agency, providing an important 
quality assurance tool for consumers.

Quality 
Monitoring?

What is

EvolutioN of fuEl NoN-comPliANcE iN BrAzil
(% of samples collected)

Monitoring PerforMance 

Every six months, ANP verifies the performance 
of the laboratories hired by the PmQc to perform 
the fuel tests.

ANP also performs regular inspections at the 
laboratories to verify the procedures for 
collection, transportation and storage of the 
samples, as well as the analysis, processing 
and submission of the results.

find out More:
Monthly Quality Reports: anp.gov.br/boletinsqualidade   •   General Product Registration: anp.gov.br/registrodeprodutos

Why
moNitor 

ANP works with two national programs: one monitors 
the quality of the gasoline, ethanol and diesel sold in 
fuel stations around Brazil, and the other monitors 
lubricant oils.
 
the results achieved through both programs, upon 
analysis of the samples collected, help ANP plan 
inspection actions (where to concentrate efforts or 
prioritize actions to combat irregularities). the Agency 
also subsidizes actions performed by institutions 
that have agreements with ANP in the inspection 
area: federal and State Public Prosecutor´s offices 
(ministério Público), consumer Protection Agencies 
(Procons) and State finance Departments.
 
the results of these programs are published in reports 
– monthly, for liquid automotive fuels, and every two 
months, for lubricant oils. the disclosure of these 
reports by ANP, on internet and in the media, helps to 
promote a culture of quality control of fuels.

luBricANtS 

created in 2006, the lubricant monitoring Program 
(Pml) monitors and assesses the quality of the 
lubricant oils for automotive engines offered in the 
Brazilian market. it also assesses the registration 
regularity of the products and adequacy of the 
labels regarding legislation demands. Samples are 
collected monthly at gas stations, supermarkets, 
auto part stores, auto repair shops, car dealerships, 
distributors and wholesalers. 
 
the Pml shares the structure of institutions and 
research centers hired by ANP in order to perform 
the PmQc. however, all lubricants are analyzed 
at the Agency´s laboratory, the cPt.
 
the cPt analyzes lubricants according to three 
criteria: registry, to verify conformity of the 
registration at ANP; label, to check if the information 
required by law is present; and quality, to confirm if 
the product complies with the information declared 
and approved during its registration at ANP.

oil AND grEASE rEgiStrAtioN

consumers and companies can monitor online 
requests for registration of lubricant oil and grease, 
as well as fuel and lubricant additives, until the 
publication of the registration in the federal official 
gazette. that is the general Product registration 
System, which ANP provides on its website. 

fuElS

the fuel Quality monitoring Program (PmQc) 
began in 1998 and reached all Brazilian states 
in 2005. the purpose of this program is to 
identify and locate products that do not meet the 
technical specifications (physical and chemical 
compositions) determined by ANP. the Agency 
considers, among various product specification 
parameters, good engine performance.
 
Every month, about 18 thousand samples of gasoline, 
hydrated ethanol (ethanol fuel) and diesel are 
collected from random fuel stations. these samples 
are analyzed by more than 20 laboratories and 
research institutions hired by ANP and coordinated 
by the Agency’s laboratory, the center for research  
and technological Analysis (cPt), in Brasília.
 
the result of this work has been a constant 
reduction in rates of fuel non-compliance,  
as shown in the graphic below.

the system makes it possible to monitor the 
registration processes and to verify the performance 
level, the viscosity grade and the application of 
each product.
 
By reducing the chance of companies 
commercializing products without registration 
or out of standards, the system helps to combat 
unfair competition practices. for companies 
and consumers, this initiative fulfills the function 
of disclosing the products that are registered.
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ANP
what
is the

THE OBJECTIVES OF THE ANP ARE THE FOLLOWING:

TO REGULATE
To establish the regulations (resolutions, normative instructions) for the 
operation of the industries and the trade of oil, natural gas and biofuels.

TO CONTRACT
To grant permits for activities performed by the regulated industries; to 
promote bidding rounds and to execute contracts on behalf of the Federal 
Government with concessionaires for the exploration, development and 
production activities.

TO INSPECT
To enforce the standards on the activities performed by regulated 
industries, directly or by means of agreements with other public entities.

The Brazilian National Agency 

of Petroleum, Natural Gas 

and Biofuels is the regulating 

organization for the activities within 

the oil, natural gas and biofuels industry 

in Brazil. The federal agency, which 

reports to the Ministry of Mines and Energy, 

runs the national policy for the sector, 

focusing on the assurance of fuel supply 

and the interests of consumers.

A COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

The ANP constantly focus on the protection of the environment. The Agency works in 
partnership with the Ministry of the Environment, with the Brazilian Navy Command, 
with the academia and state agencies, in order to ensure that environmental issues 
are taken into account in the regulated agents’ decisions. In order to select the 
areas to be included in the bidding rounds, the ANP observes the environmental 
restrictions recommended by the IBAMA (Brazilian Institute of Environment and 
Renewable Natural Resources) and the states’ environmental agencies.

The Agency participates in the Brazilian Motor Vehicles Air Pollution Control 
Program (Proconve), by issuing local standards and terms for the adoption of less 
polluting diesel types by the Brazilian fleet of buses and trucks. It is also a member 
of the governmental working group established by the Ministry of the Environment 
that prepared two editions of the Brazilian inventory of emissions for trucks, light 
and heavy vehicles and motorcycles.

A REFERENCE CENTER FOR INFORMATION ON THE SECTOR

The ANP is a reference center for data and information on the oil & gas industry: 
it keeps the Exploration and Production´s Database (BDEP); it promotes studies on 
petroleum potential and the development of the sector; it receives and discloses reports 
on findings; it discloses the official statistics on reserves, refining and production of oil, 
gas and biofuels in Brazil. It also constantly carries out and discloses surveys on the 
quality of fuels and lubricants and the pricing behavior of these products. It consolidates 
and discloses information on the regulated markets and regarding the investments in 
research, innovation and training oriented to the regulated industries.



The ANP is run by a board of directors consisting of a director general and four 
directors, to serve four non-matching years of office. All decisions of the board are 
published on the ANP website. The Agency also carries out public hearings before 
taking any decision on rules that may affect any right. ANP’s staff comprises about 
800 civil servants - most of them were approved in three competitive examinations 
held in 2004, 2008 and 2013. Nearly half of them are experts in geology, geophysics 

HOW THE 
AGENCY 
WORKS

or oil & natural gas regulation. Almost all civil servants have a bachelor’s degree 
and over 50% have doctoral or master’s degree, or have attended specialization 
courses. With a view to directly running the regional operations, the Agency has 
offices in the cities of Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Manaus, Belo 
Horizonte and Porto Alegre, in addition to outstations in the cities of São Luís, Recife 
and Belém.



Para saber mais sobre as regras para exploração e produção de petróleo e gás acesse www.anp.gov.br/?pg=57842.

Oil & Natural
Gas E&P
The role of ANP in the oil & natural gas sector
begins by promoting geological and geophysical 
studies in order to outline areas with production 
potential. The Agency also stores and organizes 
geological, geochemical and geophysical data
on the Brazilian sedimentary basins, the analysis
of which indicates the potential for petroleum
in such areas. 

The ANP supports the Brazilian National Energy
Policy Council (CNPE) in decisions on the areas
to be offered for concession or production sharing
in the bidding rounds. 

For the bidding of areas, the ANP prepares the tender 
protocols, promotes public sessions and prepares 
the drafts contracts - either for concession or for 
production sharing. In the case of concessions, 
the Agency executes the contracts on behalf of 
the Federal Government. It is also the Agency’s 
responsibility to measure the production in the oil  
and natural gas fields - an activity that substantiates 
the distribution of the governmental takes.

Governmental Takes
Based on the results of the measurement of oil and natural gas, the ANP calculates 
the values of the governmental and third parties’ takes that, in addition to the Brazilian 
taxes in force, the oil companies have the contractual obligation to pay to the Federal 
Government. 

The following are governmental takes: signature bonuses, royalties, special take (which 
levy on large production fields under concession contracts) and payment for area 
occupation or retention. 

Municipalities, States of the Federation, the Federal Government and landowners who 
benefit from the governmental takes receive the amounts directly from the Brazilian 
National Treasury, as a financial compensation for the extraction of natural resources.

Information on the amounts of the royalties and special takes can be found at  
www.anp.gov.br/participacoesgovernamentais.

THE ANP from well to wheel

MIXED FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF THE E&P SECTOR

A mixed regulatory framework has been in force for the oil & natural gas exploration 
and production (E&P) since 2010. For 98% of the total Brazilian sedimentary basins 
area the concession regime established by Law 9478 of 8.6.1997 is applicable. 

In 2010, Law 12351 of December 22 established the production sharing regime 
for the areas not yet granted of the pre-salt polygon and other strategic areas. 
The law also established the Social Fund, which allocates portions of revenues 
derived from production sharing contracts for programs in the areas of education, 
culture, sports, public health, science and technology, and environment, as well as 
programs to mitigate the effects of climate changes.

Regardless of the contract type, the ANP is solely responsible for authorizing, 
monitoring and controlling, in addition to measuring the production in any area of 
the Brazilian territory where oil & natural gas prospecting or extraction activities 
are being performed. In any of the regimes, the hired companies pay royalties.

To learn more on the oil & natural gas E&P rules, visit www.anp.gov.br/regime.



Natural Gas
The Brazilian Constitution establishes 
that the transportation of natural
gas via pipeline is a monopoly
of the Federal Government; however,
the states are entitled to the exploration
of the piped gas distribution services
in their territories.

Since its establishment and within
its legal scope, the ANP works to
promote the expansion of the gas 
pipeline network. In 2009, the Gas
Law (Law 11909 / 2009) assigned
the Agency with the duty to authorize

the commercialization of natural gas,
to promote bidding rounds and to
execute concession contracts for 
pipelines; to establish (in case of 
concessions) or approve (in case
of permits) natural gas transportation 
rates and inspect the permits and their 
resulting contracts. 

The Agency also regulates and
inspects the warehousing of natural
gas, oversees the transportation of
the product in the network and 
coordinates it in contingency situations.

Refining,
Transportation and Storage
The ANP’s duties also include the authorization of companies to build, operate and expand 
refineries, natural gas processing plants, as well as storage and transportation plants for 
oil and its products. The Agency must also inspect all those activities.

The following also require authorization from the ANP - and are inspected by the Agency: 
the import and export of oil, diesel, biodiesel and ethanol, the production and warehousing 
of biodiesel and ethanol as well as the distribution of compressed natural gas and liquefied 
natural gas (LNG). 

The ANP is responsible for ensuring
that the regulated companies put in place
demonstrably effective procedures and
techniques for operational safety, energy
efficiency, and protection of the human
health and of the environment. 

The ANP approves and oversees onshore
and offshore oil & gas exploration
and production facilities (production
platforms, rigs, collecting stations and
onshore wells). Moreover, equipment
and procedures for handling, storage,
gas processing and transportation of oil 
and natural gas require authorization and
are subject to inspection by the Agency.

The regulatory framework for the 
Brazilian offshore operational safety
(see ANP Resolution No. 43/2007),
which is regarded as one of the most
modern in the world, is based on a
comprehensive study on the policies
adopted in countries such as the
United States, Canada, Norway,
the United Kingdom and Australia,
and on lessons learned from previous
incidents. 

The rules for operational safety work
as a guide to hazard identification and
risk assessment of each facility.

The Agency is a member of the 
International Regulators’ Forum (IRF),
in which operational safety issues
are discussed and addressed.

Stimulus
to the Domestic Industry
The ANP stimulates the growth and consolidation of the domestic industry of materials, 
equipment, systems and services for the oil & natural gas sector. Since 2003, the ANP 
has required that the concessionaires of areas for oil & gas exploration undertook to 
purchase a given percentage of goods and services from domestic suppliers. That is 
the local content, which has become one of the assessment criteria for the bidders in 
the rounds for concession since 2005. The ANP also oversees the compliance with 
such commitments.

Inspection  
of Operational 
Safety



Research,
Development & Innovation
The contracts for oil & gas exploration and production include the RD&I Clause, 
which requires from the signatory companies a commitment to invest in research, 
development and innovation projects and programs. In the case of concession 
contracts, the funds to be invested equal 1% of the gross revenue from the fields  
with major production (those which pay special takes). At least 50% of the funds  
out of this percentage must be invested in research institutions accredited by the ANP. 

In turn, RD&I projects from the companies themselves or their affiliates in Brazil may 
receive up to 50% of the total planned. Those same rules apply to the production sharing 
contracts, except that the percentage of 1% is levied on total gross revenue. In the case 
of onerous assignment contracts - such as the one existing between Petrobras and the  
Pré-Sal Petróleo SA - the percentage is 0.5%, also levied on the total gross revenue; but, 
in that case, the funds must be applied exclusively in accredited research institutions.  
The ANP oversees the compliance with the RD&I Clause. 

From 1998 to 2014, the funds intended for RD&I were generated by concession contracts 
and totalized over BRL 9 billion. 

Professional Training
Since 1999, the ANP has conducted its Human Resources Program - PRH-ANP - using funds 
from royalties, as well as from the RD&I Clause (since 2013). By 2014, the total funds allocated 
for the PRH-ANP exceeds BRL 356 million.

The funds enabled the granting of more than seven thousand scholarships at undergraduate, 
masters’ and doctorate levels, in addition to funds to support academic activities. 

About 90% of fellows graduated between 2006 and 2012 were employed by the professional 
market of oil, natural gas and biofuels, or were absorbed by academic institutions.

Currently, the PRH-ANP covers 55 programs in 32 universities and higher education centers 
in 16 Brazilian states. 

Participation
of Small and Midsize
Companies
The ANP encourages the participation of small and midsize companies 
in the oil-related activities. Since 2005, the Agency promotes bidding 
rounds taking into account the inclusion of inactive areas with marginal 
accumulations of oil and gas.

Although these areas are no longer attractive to large companies due 
to smaller volumes of oil or gas produced, they may still be beneficial 
to smaller companies, as they require less investment and they already 
rely on good infrastructure. The reactivation of these areas has a positive 
impact on the economy of the country’s less developed regions and results 
in the generation of jobs and income for the population of the regions 
involved and revenues for public investment.

AWARD FOR THE INNOVATIVE ENTREPRENEURS

With a view to acknowledging and encouraging the efforts of research institutions and 
Brazilian companies that seek innovative solutions to the oil, natural gas and biofuels 
industry, the ANP has created the ANP Technological Innovation Award. The award 
focus on works carried out using the funds derived from the RD&I Clause and which 
contribute to the increase of local content in goods and services related to oil activities.



The ANP’s mission is to ensure
the domestic supply and to protect
the interests of fuel consumers.
To do so, in the fuel and lubricants
distribution and sale areas, the Agency
prepares and publishes technical
resolutions and authorizations that
regulate the activity of thousands
of companies in different segments:
storage, distribution and retail
of automotive fuels (oil products,
ethanol, biodiesel), as well as solvents,
lubricants and liquefied petroleum gas
(LPG, bottled gas). 

The Brazilian domestic supply scenario
is composed of more than 100,000
economic agents: the ANP regulates
the activities of about 300 distributors,
almost 40,000 service stations, more
than 55,000 LPG resellers of over 60
biodiesel producers, around 130 lubricant 
producers, about 380 ethanol plants
and over 12,000 supply points. 

The ANP also monitors the transportation
of the products commercialized by these
economic agents.

MARKET PRICING SURVEY

Fuel prices in Brazil have been unregulated since January 2002. Therefore, there 
is no pricing schedule or control. In order to guide the consumer, the ANP follows, 
by means of a weekly survey, the pricing behavior of regular gasoline, hydrated 
ethanol fuel, non-additive diesel oil, compressed natural gas (CNG) and liquefied 
petroleum gas (LPG), charged by distributors and service stations. The results of 
the survey are published weekly at www.anp.gov.br/precos. 

In case the ANP finds evidence of violation against the economic order, it informs 
the entities of the Administrative Council for Economic Defense (CADE).

Distribution and sale  
of fuels and lubricants

Fuel Quality
One of the ANP’s activities directly oriented towards protecting the consumers’ interest 
is the specification of the physical and chemical characteristics of oil products, natural 
gas, ethanol and the biodiesel-diesel blend. All fuel and lubricants commercialized in 
Brazil must comply with these specifications. 

In order to check the compliance with such specifications, the ANP established the 
Fuel Quality Monitoring Program (PMQC) 16 years ago. Every month, more than 
20,000 samples of gasoline, ethanol and diesel are collected in service stations. The 
material is analyzed at ANP’s Center for Research and Technological Analysis (CPT, 
located in Brasília), as well as 22 laboratories at universities and research institutions 
hired by the Agency. The analyses reveal possible sources of non-compliance with the 
technical specification. 

The data are published on a monthly basis at www.anp.gov.br/boletinsqualidade. 

Since 2013, the ANP has led task force 
operations in several service stations 
nationwide. In addition to the entities 
mentioned above, the task forces may 
bring together, in one single operation,
the Inmetro (Brazilian National Institute
of Metrology, Standardization and 
Industrial Quality) and its State Institute
of Weights and Measures (IPEM),
the regional Consumer Protection 
Agencies (Procons), Assigned Services 
Protection Offices and other citizen rights 
protection entities.

Supply inspection also covers production, 
import, export, refining, processing, 
treating, processing, transportation, 
transfer, storage, warehousing, 
distribution and sale of oil, natural  
gas and their products. 

Intelligent
Inspection 
of the Supply
The results of quality monitoring,
as well as data from weekly fuel
prices surveys and the reports
received from public entities, 
consumers and economic agents
are analyzed and taken into account
in the ANP inspection action plan. 

With a view to enlarging the inspection 
scope, the Agency keeps cooperation 
agreements with Federal Police, 
Prosecutors’ Offices from states, 
the Federal District and Territories, 
Fire Departments, state departments 
of Finance and state capitals’ local 
governments. 



The enactment of Law 11097 on 
January 13, 2005, expanded the role
of the ANP and introduced the biodiesel
to the Brazilian energy matrix.
Since then, the Agency was renamed
Brazilian National Agency of Petroleum, 
Natural Gas and Biofuels, undertaking 
the duties of specifying and inspecting 
the quality of biofuels and ensuring 
market supply, in the interest of 
consumers and the environment. 

In 2011, Law 12490 of November 16 
further expands the duties of the ANP 
regarding biofuels: the Agency, which 
already specified and inspected the 

physical and chemical characteristics
of ethanol, began regulating also
the production market. 

In addition to the preparation
of regulatory standards, the role
of the ANP regarding biofuels
comprises the authorization
and inspection of transportation,
transfer, storage, warehousing,
import, export, distribution, retail
and commercialization, as well
as the activities of production
plants. The ANP is also responsible
for compliance assessment
and certification of biofuels.

Biofuels

BIODIESEL BIDDING ROUNDS

Since 2005, the ANP has promoted the biodiesel bidding rounds, in which diesel oil 
producers and importers acquire biodiesel to compose the diesel / biodiesel blend 
on the current legal rate.

The bidding rounds, a system established by the Brazilian National Energy Policy 
Council, are fundamental to ensure the availability of biodiesel in quantity sufficient 
to compose the blend as set forth by the law. In the early years, the bidding rounds 
stimulated the then arising biodiesel producing sector and, at the same time, 
encouraged the introduction of new entrepreneurs in the activity.

The bidding round is mandatory for producers and importers with market share superior 
to 1%. The biodiesel acquired is sold to distributors that blend it to the fossil diesel.

Glossary 
In case of questions about terms used in this 
publication, refer to the ANP Glossary on the 
Agency’s website. 

www.anp.gov.br/glossario

Legislation
Below are the main standards in the oil, natural 
gas and biofuels sector:

•  Constitution of the Federative Republic of Brazil, 
article 177;

•  Law 9478/1997, which regulates the Brazilian 
national energy policy, the activities regarding 
the state petroleum monopoly, and establishes 
the Brazilian National Energy Policy Council 
(CNPE) and the ANP;

• Decree 2455/1998, which implements the ANP;
•  Decree 2705/1998, which establishes criteria to 

calculate and collect royalties and special takes;
•  Law 9847/1999, which regulates the inspection 

of activities regarding the domestic fuel supply;
•  Law 11097/2005, which introduced the biodiesel 

to the Brazilian energy matrix;
•  Law 11909/2009, which regulates the activities 

regarding the transportation of natural 
gas, as well as the treating, processing, 
warehousing, liquefaction, regasification and 
commercialization of the product;

•  Law 12276/2010, which authorizes the Federal 
Government to onerously assign to Petrobras 
the right to perform research activities and 
prospection of up to 5 billion barrels of oil 
equivalent in pre-salt areas;

•  Law 12304/2010, which established and defined 
the duties of the state-owned company Pré-Sal 
Petróleo S/A (PPSA);

•  Law 12351/2010, which establishes the 
production sharing regime for the areas not 
yet granted of the pre-salt and other strategic 
areas, establishes the Social Fund and amends 
provisions of Law 9478/1997;

•  Law 12490/2011, which included ethanol among 
the products whose production, distribution and 
commercialization are regulated by the ANP, like 
the other fuels;

• CNPE Resolutions.

www.anp.gov.br/legislacao
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LOCAL CONTENT
What it is? 

It is the commitment on the acquisition of Brazilian goods and services,
on a competitive basis, as provided in specific clause of the concession
contracts executed by the oil and natural gas E&P companies. 

OBJECTIVES OF THE
LOCAL CONTENT CLAUSE

•  Development of the domestic industry of goods
 and services
•  Development of Brazilian technology and innovation
 of goods and services
•  Generation of jobs for the Brazilian citizens
•  Boost the economy

ORIGINS OF THE CLAUSE

The requirements related to the commitment on the 
acquisition of local content express the strategies 
and policies defined respectively by the Ministry 
of Mines and Energy and by the Brazilian National 
Energy Policy Council.

In the case of the concession agreements, the rules 
begin to come in effect in the bidding rounds; in the 
bidding rounds, the company that offers the highest 
percentage of local content will have more chance
of acquiring the right to the exploration of an 
oil block. The weight of the local content offer 
corresponds to 20% of the final grade given to the 
company’s bid.

THE ROLE OF THE ANP

It is the ANP’s duty to regulate, apply and inspect 
the local content criteria for the oil and natural gas 
sector included both in the concession agreements 
and in the production sharing or onerous assignment 
agreement. At different levels, the local content 
requirement has been present in all bidding rounds 
for oil and gas blocks organized and carried out by 
the Agency, which also monitors and inspects the 
compliance with all the terms of the concession 
agreements.

INSPECTION 

In order to ensure compliance with contractual requirements on local content, the ANP monitors,
on a quarterly basis, the investments and activities carried out by the concessionaires.

The Agency inspects the local content at the following moments:
•  Upon conclusion of the exploration phase 
•  Upon the end of the production & development phase or any other inspection milestone set forth
•  When the exploration block is relinquished and the concession agreement is terminated

In the three situations, the block operator must send to the ANP contracts and tax documentation
that evidence their investments. In case the percentage of local content audited is equal to or greater than
the percentage agreed, the commitment is fulfilled. Otherwise, the Agency applies a fine to the operator.NP

CERTIFICATION SYSTEM

The current rules entered into force as from 2007, 
after the publication of the certification system of the 
local content (Resolutions nos. 36, 37, 38 and 39/2007).

The commitments of the Concessionaires regarding 
the local acquisition of goods and services will 
be evidenced with the ANP upon submission of 
local content certificates. In practical terms, the 
concessionaires of the oil and gas blocks must work 
with suppliers of goods and services that have the 
certifications required to prove the domestic origin 
of what they are supplying. 

Suppliers must seek certification with entities which 
are qualified and accredited by the ANP, based on 
criteria set by the Agency itself. The accredited 
certifying entities are audited by the ANP frequently.

2009.I 2010.III 2012.I 2013.III2009.IV 2011.II 2012.IV 2014.II2009.II 2010.IV 2012.II 2013.IV2010.I 2011.III 2013.I2009.III 2011.I 2012.III 2014.I2010.II 2011.IV 2013.II
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INSPECTION OF THE OIL & 
NATURAL GAS EXPLORATION
AND PRODUCTION ACTIVITIES

The ANP is the entity responsible
for inspecting the oil & natural gas exploration
and production activities, according to the
provisions of Law 9478/1997. The purpose
of such inspection is to prevent failures
in the operational safety of the facilities
and to avoid any harm to life, the environment
and property.

For offshore facilities, the inspection
is structured based on the Operational

Safety Management System (SGSO),
in the rules set forth by Resolution ANP
no. 43/2007.

In 2014, more than 90% of the oil and natural
gas produced in Brazil come from 134 rigs
in offshore fields - 52 of which in deep waters.

For onshore facilities, the standards
to be observed by the concessionaires,
as well as inspected by the ANP are included  
in the Technical Regulation of the Integrity 
Management System (SGI - Resolution ANP  
no. 2/2010).

INTERNATIONAL REGULATORS’ FORUM 

The ANP is a member of the International Regulators’ Forum (IRF), in which operational safety issues 
are continuously discussed and addressed. Other members of the Forum include Australia, Canada, 
Denmark, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, the United Kingdom and the United States. 
The constant sharing of experiences in the IRF - not conditioned on the occurrence of incidents - 
effectively contributes to the improvement of the inspection.

Learn more at www.anp.gov.br/segurancaoperacional.

THE ROLE OF ANP

The ANP inspects the oil & gas exploration and production activities, with focus on operational safety and based 
on the legislation applicable to contracts - either for concession, production sharing or onerous assignment.

THE AGENCY’S DUTIES
ARE THE FOLLOWING:

• To investigate accidents;

•  To consolidate and keep information on  
accidents, in order to support the actions 
in case of future events;

•  To issue opinions on operational safety  
and environmental protection in the facilities  
of the oil, natural gas and biofuels industry;

• To coordinate actions with external agents; 

•  To draw guidelines for the inspection of the 
facilities of the oil, natural gas and biofuels industry.

FOCUS ON PREVENTION

The ANP‘s inspection practices regarding the
facilities’ operational safety focus on performance
indicators related to prevention policy. The purpose
is to identify whether the concessionaire effectively
complies with the good management practices
and establishes the safety culture in the operations.
An inspection is scheduled considering the type,
the history and the information that the ANP has

on the facility. The concessionaires must prove
that they keep under control the risks arising from
any and all operation performed in the facilities.

The concessionaire company must continuously
direct efforts to the maintenance of the equipment
and the improvement of its management system.

FUNDAMENTAL PARTNERSHIPS

The partnerships between the ANP and the Brazilian Navy, the Ibama (Brazilian Institute of Environment and 
Renewable Natural Resources) and environmental agencies are essential to cover all safety aspects of the oil 
& gas exploration and production.

IN OFFSHORE ACTIVITIES

•  The ANP is responsible for inspecting the 
operational safety of production and drilling 
facilities, of subsea facilities that interconnect 
wells and platforms, and of the wells themselves.

•  The Brazilian Navy inspects the platforms
 as regards the vessels’ marine systems,
 such as navigability and ballast.

• The Ibama is responsible for the environmental
  licensing of the operations and for the interaction 

systems between the facilities and the environment.

IN ONSHORE ACTIVITIES

•  The ANP inspects oil & gas pipelines, as well
 as oil & gas production fields.

•  The environmental state agencies are responsible
 for the issuance of the environmental licensing.

OPERATIONAL 
SAFETY?

What is 

Within the scope of oil & natural gas exploration and production,
the concept of operational safety defines the set of practices, 
procedures, equipment and management systems that aim
at establishing safety barriers to the routines of drilling 
and production facilities.
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Our E&P operations worldwide
We operate in 8 countries through 3 types of contracts (concession, product-sharing and services agreement)

EUA
Exploration & 

Production 

Colombia
Exploration

Venezuela
Production

Bolivia
Exploration & 

Production 

Argentina
Exploration & 

Production 

Nigeria
Exploration & 

Production 

Tanzania
Exploration

Mexico
E&P Services 

Agreement
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Equatorial Margin

East Margin

New ventures

Focus

Core

Divesting

Harvesting

Campos basin

Espírito Santo basin

Santos basin
(Pre-salt)

Potiguar basin

Ceará basin

Solimões and
Amazonas basins

Camumu-Almada basin

Our E&P operations in Brazil
We have an extensive portfolio in Brazil, focused on deep-water activities 
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BILLION BOE RESERVES
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PRODUCTION UNITS

EMPLOYEES

EXPLORATORY SUCCESS RATE

PRODUCTION FIELDS

EXPLORATORY BLOCKS

SEDIMENTARY BASINS

YEARS OF RESERVE LIFE14,2
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Campos basin: 70% of our production in Brazil
Intense reservoir knowledge and incremental projects mitigate the natural decline and bring better production predictability

43 FIELDS

PRODUCTION 
UNITS56

WATER

Shallow, Deep and 
Ultra Deep 

STATES

RJ & ES

AREA

115.800 km2

APIº (AVRG)

23.2°

CAMPOS BASIN

Production started in 1977. It is de main producing basin in Brazil

* Under SPE criteria

Reservas Provadas
de óleo e gás (bi boe)*

Decline  

< 5%
Industry

Deepwater 
average : 

11,2%*

Oil Natura Gas

11,3 11,2 11,2 10,7 10 8,8
5,8

1,2 1,3 1,2 1,3
1,1

0,9

0,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12,5 12,5 12,5 12,0
11,1

9,7

6,5

1,694 1,677 1,677 1,618
1,531 1,526 1,488

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oil production (mbpd)Oil & Gas proven reserves
(bi boe)*
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Santos Basin: focus area for a growing production curve
High productivity e solid development effort has been leading to growth above 60% per year

SANTOS BASIN

Pre-salt production started in 2009. 
Santos is the largest offshore basin in Brazil.

PRODUCTION 
UNITS12 RJ, SP & SC 348.900 km² 30,7º 

14 FIELDS WATER STATES AREA APIº (AVRG)

Shallow, Deep and 
Ultra Deep 

Oil Natura Gas

* Under SPE criteria. ** Petrobras share

0,1
0,9 1,4 1,9

2,9
3,9 4,1
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0,8

0,7

0,9

1 1,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,5

1,6
2,2

2,6

3,8

4,9
5,2

6 33
67

99
137

247

395

2009201020112012201320142015

Oil production (mbpd)Oil & Gas proven reserves
(bi boe)*

Annual
growth

>60%
In the last 
six years
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Petrobras is the operator of all Pre-salt producing fields
We have 8 oil & gas companies as partners in the pre-salt area in Santos Basin

CONCESSION AGREEMENT

BLOCK FIELD PBR RDS GLP RSN QGE BAR

BMS-8 Carcará 66% 14% 10% 10%

BMS-9 Sapinhoá/Lapa 45% 30% 25%

BMS-11 Lula-Iracema/Iara 65% 25 10%

BMS-21 Caramba 80% 20%

BMS-24 Júpiter 80% 20%

BMS-50 Sagitário 60% 20% 20%

PRODUCTION SHARING AGREEMENT

BLOCK FIELD PBR RDS TOT CNO CNP

Libra - 40% 20% 20% 10% 10%

ASSIGNMENT AGREEMENT (100% PETROBRAS)

BLOCK
AGREED
VOLUME

FIELD

Franco 3.058 MM boe Búzios

Sul de Tupi 128 MM boe Sul de Lula

Sul de Guará 319 MM boe Sul de Sapinhoá

NE de Tupi 428 MM boe Sépia

Florim 467 MM boe Itapu

Entorno de 
Iara

600 MM boe
Atapu, Norte de Berbigão, Sul de 
Berbigão, Norte de Sururu, Sul de Sururu

PRE-SALT AREAS IN SANTOS BASIN

CAMPOS BASIN
Concession Agreement

Fields 100% Petrobras

2 production units

Produces Pre-salt/Post-salt

PÃO DE AÇÚCAR
Repsol 35% (operator)

Statoil 35%
Petrobras 30%

1º Oil post-2020

SANTOS BASIN
Multiple E&P regimes

Operation with partners

7 production units

Produces almost entirely in Pre-salt
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Pre-salt production reached 1 MMbbl/d in less than 10 years
Petrobras took 45 years to achieve the same number before, indicating the development pace employed
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Petrobras Pre-Salt production* hits

1 million barrels/day in May/16
FPSO Cidade de Saquarema on route to 

Lula Field

The 10th large operating unit to produce in the pre-salt

First oil planned to the 3Q16. 

Operated by Petrobras (includes Petrobras and partners output)

Monthly Average
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Daily Record of 1,05 MMbbl/d in May 8th
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