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RESUMO 

 

A unitização em jazidas petrolíferas é um tema que vem tomando 

relevância no mundo, principalmente, em virtude do avanço tecnológico nas 

áreas sísmicas e geológicas, bem como em virtude da crescente demanda 

mundial de petróleo e gás. Às vezes, apesar dos esforços realizados, ou seja, 

após terem sido feitas diversas análises, somente após o início da exploração e 

produção é possível identificar que os blocos adjacentes pertencem a uma 

mesma jazida. Verificada a existência de uma única reserva, as empresas 

proprietárias das jazidas terão que encontrar a melhor forma para produzir a 

jazida comum, ou seja, determinar a melhor maneira de extrair o petróleo e gás 

ali existentes, aplicando-se métodos de recuperação avançada de petróleo, sem 

comprometer as condições iniciais do reservatório. 

As empresas deverão definir um plano de desenvolvimento e 

acompanhamento da produção, em busca da otimização dos recursos 

disponíveis. Para exploração da jazida comum, as empresas deverão celebrar 

um acordo de unitização, após os pareceres de diversos setores, tais como o 

técnico, o contábil e o jurídico. 

No Brasil a unitização já deu seus primeiros passos, mas com o 

advento do pré-sal este tema cada vez mais irá ficar em voga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGIA 

 

Esta monografia foi produzida tendo como base a problemática 

encontrada nas pesquisas bibliográficas e em sítios da internet, assim como as 

respostas a este problema foram encontradas nas mesmas fontes anteriormente 

citadas. Este trabalho se iniciou à partir da constatação da dificuldade de se tratar 

técnica e juridicamente a Unitização de Reservatórios de Óleo e Gás e se 

desenvolveu na procura de respostas para solucionar esta situação problema. 

Esta busca me levou a encontrar as respostas almejadas.   
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INTRODUÇÃO 

 

  A história do petróleo, no mundo, se mistura com a história da 

humanidade. Mas foi somente no começo do século XIX, que se iniciou a sua 

exploração para fins comerciais, devido a sua utilização como óleo iluminante. 

Após a primeira Guerra Mundial, o petróleo ganhou ainda mais relevância por 

ser considerado estratégico. 

Hoje, o papel que o petróleo exerce no mundo é gigantesco, não só 

pela diversidade de subprodutos que podem ser extraídos, mas, também, como 

fonte de riqueza e desenvolvimento para várias nações, já que, em muitos casos, 

a cadeia produtiva de petróleo e gás corresponde a uma grande parcela do 

Produto Interno Bruto desses países. 

No Brasil, a Petrobrás, empresa que detém a maior parte dos blocos 

de exploração de petróleo e gás nacional, contribui com aproximadamente 4% 

do Produto Interno Bruto brasileiro. Além disso, a empresa investirá 400 bilhões 

de dólares até 2020, com perspectiva de geração direta e indireta de 2,1 milhões 

de empregos. 

Dados do relatório de julho/2010 da Administração de Energia 

Americana revelam que o mercado mundial de consumo de energia crescerá 

49% de 2007 a 2035. O consumo de combustíveis líquidos crescerá de cerca de 

86,1 milhões de barris diários, em 2007, para cerca de 92,1 milhões em 2020; 

103,9 milhões em 2030 e 110,6 milhões de barris em 2035. 

Do mesmo modo, o consumo mundial de gás natural aumentará de 

44% passando de 108 trilhões de pés cúbicos em 2007 para 156 trilhões em 

2035. 

Para satisfazer esta demanda, a produção de combustíveis líquidos 

aumentará em 26 milhões de barris diários de 2007 a 2035. E, os altos preços 

de petróleo no mundo permitirão o desenvolvimento de reservas não 

convencionais e aplicação de tecnologias para recuperação avançada de 

petróleo. Os altos preços também incentivarão o desenvolvimento de reservas 
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convencionais tecnicamente difíceis, de alto risco e projetos muito caros, 

incluindo perfurações em águas super profundas. 

Para fazer parte deste mercado ou aumentar a lucratividade daquelas 

já participantes, as empresas terão que maximizar suas operações, sempre em 

busca de obter o maior lucro possível com o emprego da menor quantidade 

possível de recursos. Essa maximização se dará através da assinatura de 

acordos de elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de processos em 

busca de uma eficiência produtiva. 

Do mesmo modo, os Governos locais que, normalmente, são 

proprietários do subsolo, tentarão obter o maior retorno possível em relação à 

produção de petróleo e gás, exigindo uma participação maior nos bônus de 

assinatura, participação especial e royalties e em áreas cada vez menores. 

Porém, após a realização dos leilões ou assinatura dos contratos e o 

início da fase de exploração, os operadores de blocos contíguos poderão 

constatar que as jazidas ali existentes são decorrentes de um único campo. 

Assim, a fim de se evitar perda de produtividade, os detentores dos blocos 

contíguos são obrigados a unitizar os blocos e operá-los como se fossem apenas 

um. 

A presente monografia abordará o ‘instituto da unitização’ ou 

individualização, conforme nomenclatura nacional contida na Lei do Petróleo (Lei 

n° 9.478/97), a junção de duas ou mais outorgas de exploração de petróleo e 

gás, que passam a ser consideradas como uma só e administrada por um único 

operador indicado pelos demais. 

Os conceitos de Unitização serão estudados segundo a doutrina 

nacional e internacional em suas características técnicas, contratuais e 

econômicas. 

O presente trabalho tem como foco a complexidade e os cuidados 

necessários que deverão ser tomados na celebração do acordo, apresentado os 

fatores que irão justificar os ganhos econômicos da unitização, como mecanismo 

de melhor explorar as riquezas minerais, sem gerar uma competitividade 

predatória entre as partes envolvidas na exploração. 
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Para tanto no primeiro capítulo será abordada a história de petróleo 

desde os primórdios da humanidade e o seu desenvolvimento pelo mundo. 

Ressaltando é claro a questão do EUA que foi berço da indústria do petróleo. 

No segundo capítulo será abordada a evolução do petróleo no Brasil, 

desde a sua descoberta, passando pela criação e pelo desenvolvimento da 

Petrobras, até chegar aos dias de hoje com a criação da Lei do Petróleo e da 

ANP. 

No capítulo três iremos abordar a questão do futuro do petróleo no 

Brasil através de uma análise profunda do pré-sal, e das leis que foram criadas, 

pelo Congresso Nacional, e que tem como principal foco fazer com que as 

riquezas deste megacampo, sejam distribuídas igualmente por toda população 

brasileira. 

No quarto e último capítulo iremos analisar primeiramente a história 

da unitização no Brasil e no mundo, para depois passar pelos acordos de 

unitização e finalizar com os contratos de unitização. 

Na conclusão, será reforçada a importância do instituto da unitização 

no contexto da exploração e produção de petróleo no Brasil. 
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CAPÍTULO I 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PETRÓLEO NO MUNDO 

 

O bem mais precioso à humanidade é a vida. A partir da existência do 

Homo Sapiens1, a espécie humana converte-se em nômade, de modo a 

perpetuar a espécie. Os grupos organizam- se na forma de sociedades que 

vagueiam em busca de recursos e com a extinção deste se movem em busca de 

novos recursos em um ciclo contínuo. 

O fim do nomadismo se deu com o aprendizado de técnicas de cultivo 

e produção de alimentos e com a domesticação de animais, fixando o homem à 

terra. Esta capacidade humana de extrair insumos da natureza proporcionou a 

descoberta do petróleo2, cujo uso se confunde com a própria trajetória da 

humanidade.  

Desde o despertar da civilização, o petróleo, líquido viscoso e 

inflamável encontrado em formações rochosas, constituído por uma mistura 

complexa de compostos orgânicos, proporcionou bem-estar e desenvolvimento 

à sociedade. 

O petróleo é gerado por processos físico-químicos que transforma a 

matéria orgânica oriunda de microorganismos predominantemente planctônicos, 

presentes em sedimentos antigos. 

O petróleo pode ser encontrado na forma de gás natural ou em estado 

de semisolidez, como nas areias oleíferas e no betume3, substância escura, 

pegajosa, também inflamável e de densidade tão grande que às vezes precisa 

ser aquecida até ser capaz de escorrer. Famoso pela cor negra pode variar na 

                                                 

1 Em latim significa home racional, home sábio. 
2 O termo “petróleo” (do latim “petroleum”) significa, literalmente, “óleo de pedra” e foi cunhado 

pelo mineralogista Georg Bauer, o “George agrícola”, no tratado “De Natura Fossilium”, 

publicado em 1546. Bauer publicou os primeiros manuais de mineração e metalurgia de que se 

tem notícia. Citação de Forbes, Robert James, em “Studies in early petroleum history”, 
Editora Hyperion, 1976, página 28.  
3 Betume, do latim bitumine (“pez mineral”) uma espécie de “pasta bruta” de petróleo.  
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aparência, dependendo da sua composição, atingindo tonalidades castanhas e 

amareladas.       

 

1.1 O petróleo na antiguidade 

  

O petróleo já era popularmente utilizado durante a Antiguidade. Entre 

os Incas, recebeu a alcunha de “goma da terra”, pelo seu aspecto denso. 

Pergaminhos egípcios, datados de dezenas de séculos antes de Cristo, contêm 

ilustrações das margens do Nilo, nas quais o povo do Egito é representado 

utilizando o betume para conservar os corpos dos faraós e protegê-los contra as 

investidas dos espíritos malignos. 

Há também registros no livro bíblico do Antigo Testamento, segundo 

o qual consta que as arcas de Noé4 e de Moisés5 foram untadas com o betume, 

tido por povos primitivos como sagrado, nos arredores do Mar Morto. 

Além de “petróleo” e “betume”, o Antigo Testamento apresenta outras 

variações de nomenclaturas, como, “alcatrão”, “lama”, “azeite”, “óleo de São 

Quirino” e “resina”, A Bíblia faz ainda à menção a existência de “lagos de asfalto”, 

além de descrever utilizações do petróleo e do betume como substâncias 

impermeabilizantes, comburentes para fogueiras e até mesmo como líquidos 

presentes nos altares, em rituais de adoração e de sacrifício. 

Afora todos os registros de natureza religiosa, apontamentos 

históricos indicam que o petróleo teria sido largamente utilizado na era pré-cristã, 

em empregos tão diversos quanto à construção civil, a navegação e a medicina. 

Neste sentido, em 440 A.C., o historiador grego Heródoto descreveu o uso do 

betume como substância aderente para a construção das muralhas e torres da 

Babilônia e como substância de vedação para embarcações. Havia poços de 

petróleo perto de Ardericca (localidade próxima a Babilônia), e uma fonte de 

piche em Zaquintos6. Grandes quantidades de hidrocarbonetos foram 

encontradas nas margens do rio Issus, afluente do rio Eufrates. Além disso, 

                                                 

4 ALMEIDA, João Ferreira de. Bíblia Sagrada: letra média. São Paulo: Hagnos, 2010, p. 27.   
5 Idem, Ibidem, p.93. 
6 A ilha de Zaquintos é uma ilha grega, localizada a noroeste deste país. 
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antigos mosaicos persas mostram o uso do betume como forma de iluminar os 

pavimentos públicos, em áreas onde viviam as classes mais abastadas da 

sociedade de antanho. 

O petróleo, acumulado nos poros das rochas que ficam a grandes 

profundidades, precisa ser extraído através do emprego de métodos artificiais, 

criados pelo homem. Quanto mais porosas e permeáveis forem as rochas, maior 

a possibilidade de que acumulem petróleo. 

Entretanto existem exsudações nas quais o petróleo vem à superfície 

espontaneamente. Estas exsudações foram responsáveis pela imensa maioria 

das retiradas ancestrais do hidrocarboneto, além de causadoras de focos 

naturais de poluição. Os povos antigos usavam estas exsudações como 

indicadores da existência de geração e possível presença de acumulações de 

petróleo, no que poderia ser considerado, por analogia, como uma forma 

rudimentar de prospecção geoquímica. 

Os primeiros poços de petróleo de que se tem conhecimento foram 

perfurados na China, em Szechuan, em 347 A.C7. Eles tinham profundidades de 

dezenas de metros e foram perfurados utilizando brocas feitas artesanalmente, 

presas a varas de bambu. O petróleo extraído era queimado para evaporar a 

salmoura e produzir sal, prática que viraria um ofício passado de geração a 

geração na Ásia antiga. 

Os asiáticos foram os primeiros a desenvolver técnicas mais 

complexas de extração e uso do petróleo de que se tem registro. 

No século XI, o cientista, matemático e político chinês Shen Kuo, na 

coletânea de escritos Mengxi, cunhou o termo shi you, “óleo de pedra” para 

referir-se ao petróleo, conceito exatamente idêntico à origem latina da palavra e 

que continua a ser utilizado no chinês contemporâneo. 

No Oriente Médio, as primeiras ruas de Bagdá foram pavimentadas 

com piche, acessível a partir de exsudações da região. Já no século IX, 

acumulações de petróleo foram exploradas em localidades próximas a Baku, 

                                                 

7 NEEDHAM, Joseph, Science and Civilisation in China, Vol. IV, Part 2 (Mechanical 

Engineering), Cambridge: Cambridge University Press, 1962, p. 56. 
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Azerbaijão, culminando com a exitosa produção de compostos básicos de nafta8. 

Estas áreas foram descritas pelo geógrafo árabe Abu AL-Hasan no século X, e 

por Marco Pólo no século XIII, que se referiu à produção desses poços como 

sendo de centenas de carregamentos de navios. 

Também no século IX, o petróleo foi destilado pelo alquimista persa 

Abu Bakr Muhammad Al-Razi, que obteve êxito na produção de derivados9, tais 

como o querosene processado em alambique (do original “al-ambiq”), que foi 

utilizado principalmente para lâmpadas de querosene.10    

Com a invasão dos mouros e com o estabelecimento da Península 

Ibero-Islâmica, a destilação tornou-se disponível na Europa Ocidental por volta 

do século XII. A relação dos persas com o petróleo, todavia, seria mais antiga, 

pois reza a lenda que os mesmos teriam utilizado flechas incendiárias embebidas 

em petróleo no Cerco de Atenas. 

Em 1595, o cavaleiro britânico (Sir) Wlater Raleigh narra a existência 

de petróleo nas Américas, em Trinidad, referindo-se a “uma abundância de piche 

que poderia carregar todos os navios do mundo”.11 Trinta e sete anos mais tarde, 

o franciscano Joseph de La Roche d”Allion é citado na obra Histoire du Canadá, 

de Gabriel Sagard, como tendo avistado fontes de petróleo em Nova Iorque, 

EUA.12 

                                                 

8 A nafta (do árabe, naft) é um “derivado de petróleo utilizado principalmente como matéria-prima 

da indústria petroquímica (nafta petroquímica ou nafta não energética) na produção de eteno e 

propeno, além de outras frações líquidas, como benzeno, tolueno e xilenos”, de acordo com o 

sitio da ANP, disponível em: http://www.anp.gov.br. Acesso em 01 fev. 2015.  
9 TURNER, Howard. The Miracle of Islam Science, Texas: University of Texas Press, 1997, p. 

191-194. 
10 BIKADI Zayn, Artigo The Oil Weapons, publicado na Revista Saudi Aramco World, edição de 

Janeiro-Fevereiro de 1995, p. 20. 
11 RALEIGH, Walter, Discovery of Guiana, Whitefish: Kessinger Publishing Co, 2004 

(reimpressão), p. 10. 
12 Boletim da American Association of Petroleum Geologists (AAPG), v. 46, 1962, p. 552. 
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Em 1712, o físico russo-suíço Eyrini d”Eyrinis descobriu betume em 

Val de Travers, na Suíça (Neuchâtel), lá estabelecendo uma mina que funcionou 

desde 1719 até 1986, produzindo milhares de toneladas por ano.13   

Em 1745, Luiz XV, monarca francês, nomeou Louis Pierre Ancillon de 

La Sablonnière para gerenciar a exploração de areais oleíferas em Alsácia, 

França, na região de Merkwiller-Pechelbronn.14 O chamado “campo de 

Pechelbronn”, ativo até poucas décadas atrás, foi o berço de empresas que se 

tornariam globais, como a Schlumberger e a Antar. 

Em 1770, o aventureiro russo Peter Kalm publicou uma obra na qual 

constava o desenho de um mapa15com fontes de petróleo na Pensilvânia. 

Todas essas ocorrências dizem respeito a uma fase primária do 

petróleo, na qual o mesmo representava uma matéria prima utilizada para os 

mais diversos fins, mas sem gerar maiores reflexos na independência, na 

autonomia ou no comércio das nações que dispunham deste recurso natural. 

Quando muito os povoados que manuseavam o petróleo garantiam certo vulto 

ou prosperidade em âmbito local, geralmente por possuírem um iluminante 

efetivo, que também era alvo de escambo por outros insumos.   

Nos séculos seguintes, a constante evolução do homem e as suas 

novas formas de organização e interação sociais mudariam sua relação com o 

petróleo.  

 

1.2 A energia nas Idades Média e Moderna 

 

As condições que geraram o declínio e a queda do Império Romano 

deram origem ao feudalismo que era baseado na independência de pequenos 

territórios autossustentáveis. A economia vivia do escambo e a produção era 

basicamente agropastoril. O feudalismo durou até o século XVI e foi 

                                                 

13 FORBES, Robert James, Studies in early petroleum history, New York: Hyperion Press, 

1976, p. 13 e 22. 
14 “History of Pechelbronn oil”, in http://www.musee-du-petrole.com, acesso em 01 de fev. 2015. 
15 CORNWALL, H.B., Revista The Popular Science Monthly – artigo Petroleum – New York: 

Bonnier Corportion, junho de 1876, p. 140. 

http://www.musee-du-petrole.com/
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desenvolvido na Europa Ocidental, até que, com a chegada dos grandes 

períodos de navegação e expansão do comércio marítimo, o mesmo foi se 

esvaindo. Dessa fase mercantil surgiram grandes descobertas e explorações em 

terras distantes. 

Faz fundamental inserir neste contexto histórico o fato de que, entre 

os séculos XV e XVIII, especialmente na Europa havia um conjunto de práticas 

comerciais e econômicas entre diversos países, conceituada de mercantilismo. 

Com o surgimento da manufatura e posteriormente da maquinofatura, 

processo de produção inteiramente dependente de máquinas, há um aumento 

no processo de padronização e na velocidade de confecção de bens. Surge 

assim o capítulo inicial pela busca de fontes energéticas para fomentar a 

produção comercial. 

Os ingleses já usavam há muito tempo a madeira como fonte de 

energia, mas a partir do início do século XVI as florestas da Inglaterra 

começavam a dar sinais de declínio, o que forçou o seu povo a usar uma 

“estranha e ígnea rocha negra que retiravam do solo”16. O carvão foi utilizado de 

forma exclusiva como grande insumo, até que foi inventada a máquina a vapor. 

Assim como outras fontes de energia natural, o “carvão fácil” foi se esgotando e 

o homem precisou cavar cada vez mais fundo para encontrar novos depósitos, 

gerando altos riscos de inundações, uma vez que tais acumulações geralmente 

estavam em minas que continham bolsões e lençóis d’água.  

Pouco a pouco a energia gasta para extrair o carvão foi se tornando 

igual ou maior do que a energia que se produzia com o uso próprio. Mesmo 

assim em muitos lugares, as minas de carvão eram mantidas, por falta de 

alternativa. 

A máquina a vapor, que surgiu em torno de 1712, passou a ser usada 

em harmonia com o carvão. 

Com o novo paradigma das máquinas, a produção cresceu em níveis 

aritméticos, demandando a construção de novas fábricas e enriquecendo a 

burguesia inglesa. 

                                                 

16 SHAH, Sonia, A história do petróleo. Tradução de Marcelo Ferroni. São Paulo: L&PM,2007, 

p. 25.  
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A expansão dessas fábricas gerou mudanças profundas na 

sociedade. A relação do homem com os meios de produção havia mudado. O 

mundo foi tão impactado por essa cadeia de alterações sociais que os 

historiadores compreendem tal série de fenômenos como tendo a natureza de 

uma verdadeira revolução. A revolução Industrial. 

Com maior ou menor velocidade, todos se rendiam aos inventos dos 

séculos XVIII e XIX. O planeta era influenciado por ideias cada vez mais geniais 

e mais frequentes. 

Para que a revolução se expandisse em ritmo acelerado, foram 

fundamentais o liberalismo econômico, a teoria de livre mercado, o pleno 

emprego e a não regulamentação da economia, com restrições à participação 

estatal nas relações industriais. Tudo isso importou num sistema chamado de 

capitalismo, baseado num modelo econômico de liberdade de iniciativa e de 

propriedade privada dos meios de produção. 

A expansão do capitalismo e o desenvolvimento e diversificação da 

indústria ocorriam em velocidade vertiginosa, mas faltava um elemento que 

alavancaria de vez este processo: o uso do petróleo como combustível. 

 

1.3 A Idade Contemporânea – A Era do Petróleo  

 

Ter petróleo significava ter luz. A queima do betume, cera e destilados 

de petróleo em espaços abertos proporcionava o desenvolvimento de hábitos 

noturnos coletivos. Vale lembrar que as velas e tochas tinham chamas de 

alcance e brilho limitados, então serviam para iluminar e escala menos coletiva 

e mais individual.  

Mesmo a fumaça e o odor da combustão destas substâncias, foram 

minimizados com o advento das lâmpadas de óleo (petróleo ou mesmo óleo de 

baleia) e pela luz gerada pela queima do gás de carvão. 
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Todavia, o que mais democratizaria o acesso à luz, nas décadas que 

antecederam a invenção da lâmpada elétrica de Thomas Edison (e mesmo 

décadas seguintes)17, foi a lâmpada de querosene.  

O primeiro registro do qual se tem notícia sobre uma lâmpada de 

querosene foi feito pelo citado alquimista Abu Bakr Al-Razi18. Apenas em 1853, 

uma versão mais moderna da lâmpada de querosene foi desenvolvida pelo 

farmacêutico polonês Jan Ignacy Lukasiewicz, em complemento as pesquisas 

que vinham sendo realizadas nos anos anteriores19. 

Patrono da indústria polonesa de petróleo, Lukasiewicz perfurou 

aquele que é considerado por muitos como o primeiro poço e a primeira refinaria 

da História Contemporânea, ambos na Polônia, em 185420 e 185621 

respectivamente. 

Técnicas mais primitivas de refino de petróleo já existiam há muito, 

mas foi com o surgimento da moderna lâmpada de querosene que a demanda 

por petróleo se intensificou, pois era preciso garantir hidrocarboneto, para que o 

querosene seu derivado, fosse obtido através do refino. Com a característica de 

ser muito inflamável, o petróleo passou a ser refinado em caldeiras ou 

alambiques, “ancestrais” das refinarias atuais. 

As primeiras máquinas da revolução industrial também precisavam de 

lubrificantes para as suas engrenagens. Logo, a cera e o óleo – cru (petróleo) ou 

refinado (querosene) – tinham um crescente e promissor mercado. 

Também se obtinha querosene pela exploração comercial do xisto. 

                                                 

17 A invenção de Thomas Edison, em 1879, provocou, por si só, uma revolução na humanidade. 

Mas, o acesso da população ao invento não foi imediato e nem integral. Por este motivo, a luz 

elétrica coexistiu com a Lâmpada de querosene por décadas e manteve a chamada demanda 

por este derivado. 
18 HILL, Donald Routledge, Islamic Science and Engineering, Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 1993, p. 87. 
19 FRANK, Alison Fleig, Oil Empire: Visions of Prosperity in Austrian Galicia, Cambridge: 

Harvard University Press, 2005, p. 57. 
20 BEDFORD, Neal; McADAM, Marika: FALLON, Steve; RICHARDS, Tim. Poland Travel Guide. 

London: Lonely Planet, 2008, Página 288. 
21 LERSZI, Jerzy Jan; WRÓBEL, Piotr; KOZICKI, Richard J., Historical Dictionary of Poland, 

966-1945”, Westport: Greenwood Publishing Group, 1966, p. 432. 
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Já por volta do final do século XVIII e início do XIX, existiam pequenas 

indústrias que obtinham o óleo de xisto. Nos Estados Unidos, em meados de 

1800, cerca de duzentas fábricas obtinham o querosene de xisto betuminoso; na 

Inglaterra, encontrava-se registrada a patente de uma retorta para a extração de 

óleo, a partir de algumas rochas oleíferas, aquecidas a temperaturas de 400 a 

500 graus Celsius. Os franceses, em 1838, iniciavam sua produção através do 

processo de retortagem, inventado pelo Engenheiro Sellinge, considerado o 

primeiro trabalho em escala comercial e, em 1851, a Escócia também começava 

a sua produção. O termo mais adequado para denominar essas rochas oleíferas 

seria “folhelhos”, mas o uso já consagrou internacionalmente a expressão “xisto”. 

A matéria orgânica do xisto, quando decomposta tecnicamente (retortagem ou 

pirólise), fornece óleo, água, gás e resíduo carbonoso sólido. Pela refinação do 

óleo podem-se ter todos os produtos obtidos dos petróleos de poço.22         

Para refinar querosene de xisto, porém, era necessária uma 

quantidade maior de matéria-prima. As reservas de xisto eram mais escassas e 

menos acessíveis. Logo, tal rocha nunca ameaçou substituir o petróleo na 

geração de querosene. Por isso, continuou-se a buscar o petróleo. 

No século XIX, os pioneiros da Indústria do Petróleo foram 

acometidos pelo surto de progresso que multiplicava as engenhosas idéias e 

iniciativas pela Europa e pelo mundo. Mesmo antes que a necessidade de 

produzir querosene se tornasse o fio condutor da nova indústria, acontecimentos 

descoordenados, autônomos, pareciam ocorrer por toda parte. 

Na Rússia, em 1825, após sucessivas descobertas e escavações em 

locais de exsudações, já se produzia 3.500 toneladas de petróleo por ano. Em 

1859, esse número passaria a 5.000 toneladas anuais.23     

Em 1846, o canadense Abraham Píneo Gesner desenvolveu um 

processo de refino de querosene a partir do carvão24. Em 1855, Benjamim 

                                                 

22 SERPUB – Serviço de Relações Públicas – Petrobras, O petróleo e a Petrobrás, 1976. 
23 KRYLON, N.Y., BOKSERMAN, A.A., e STAVROVSKY, E.R., The Oil Industry of the Former 

Soviet Union, Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 1998, p. 187. 
24 RUSSEL, Lóris S., A heritage of light, Toronto: University of Toronto Press”, 2003, p. 131. 
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Silliman, um professor da tradicional universidade estadunidense de Yale obteve 

êxito ao fracionar o petróleo por destilação25. 

Na Romênia, em 1857, um poço de petróleo foi perfurado em Ploiesti. 

Pouco depois, já havia uma refinaria e alguns alambiques de petróleo instalados 

nas proximidades. A Romênia se tornara um dos primeiros países produtores de 

petróleo nas estatísticas internacionais, com uma produção de 275 toneladas 

anuais. 

Em 1846, com o início da produção de petróleo onde hoje se localiza 

o Azerbaijão, foram planejados dois colossais gasodutos para escoar o produto 

e construir uma verdadeira “linha energética” conectando o império russo: o 

gasoduto “Baku-Batumi”, com extensão de 833 km, interligando o Mar Cáspio 

(Baku) ao mar Negro (porto de Bakumi) e o gasoduto de 162 km que conectava 

a Chechênia ao Mar Cáspio.  

Baku também foi berço da primeira refinaria russa, inaugurada em 

1861, época que tal cidade era responsável pela produção de 90% do petróleo 

do mundo. Em 1884, já eram mais de duzentas refinarias em Baku26. Com o 

desenvolvimento energético, veio à poluição pelo descarte inapropriado de 

resíduos de petróleo, problema que afeta Baku até a atualidade27.  

Na província de Ontário, Canadá, na localidade posteriormente 

batizada de Oil Springs28, o produtor de asfalto James Miller Williams perfurou o 

primeiro poço de petróleo das Américas, em 1858, ao perfurar o que pensava 

ser um poço artesiano. 

A despeito de todas as evidências sobre estes desbravadores, um 

certo “coronel” passaria à História como o pioneiro da exploração e fundador da 

indústria petrolífera. 

                                                 

25 GREEN, Marc M. e WITTCOFF, Harold A., Organic Chemistry Principles and Industrial 

Practice, Hoboken: Wiley, VCH, 2003, p. 4. 
26 KAUFMAN, Richard F; HARDT, John Pearce. The Former Soviet Union in Transition, The 

United States Congress, Joint Economic Committee, Armonk: M.E. Sharpe, 1993, p. 463. 
27 STANLEY, Bruce; DUMPER, Michael. Cities of the Middle East and North Africa. Cremona 

Drive: ABC-CLIO, Incorporated, 2006, p. 68.  
28 Que se traduz por “fontes de petróleo”. 
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O grande marco histórico da civilização moderna veio no século XIX, 

mais precisamente em 1859, quando o Cel. Edwin Drake perfurou o primeiro 

poço, dando início à exploração comercial do petróleo. Este poço foi perfurado 

em Tittusville, Pensilvânia, vindo a produzir 2m³/dia, para uma profundidade de 

apenas 20 metros. Como resultado, após apenas cinco anos deste marco, nada 

menos que 543 empresas haviam iniciado atividades no novo e rendoso 

empreendimento.29   

 

1.3.1 O Poço de Drake 

 

 Nascido em uma fazenda na pequena cidade de Greenville, Nova 

Iorque, Edwin Drake deixou a casa dos pais aos dezenove anos para explorar a 

América. Vagou por ofícios poucos compensadores até se tornar maquinista. 

Durante o ofício conheceu James Townsend agente da Seneca Oil Company 

que lhe ofereceu a oportunidade de trabalhar na empresa.   

Mudou-se então junto com a família para o remoto Condado de 

Tittusville no noroeste da Pensilvânia. A companhia lhe deu o título de “Coronel” 

por acreditar que este título lhe ajudaria nesta empreitada. 

Apesar de sua dedicação ao trabalho, as suas tentativas de perfurar 

o poço de petróleo restavam infrutíferas, tanto que a população local apelidou o 

referido poço de petróleo de: “a loucura de Drake”.   

Para resolver o problema Drake resolveu utilizar para perfurar o poço 

a mesma técnica usada na mineração de sal. Foi a introdução de um tubo de 

aço no solo, através de um sistema de percussão, como bate estacas, que 

resolveu os problemas de colapsos constantes no solo e permitiu que a broca 

alcançasse profundidades maiores.    

Então com a ajuda de William A. Smith, ajudante e operador com larga 

experiência na perfuração de poços de sal, foi que em 27 de agosto de 1859 

após meses de insistência e muito trabalho, Drake perfurou o lugar apropriado e 

                                                 

29 CARDOSO, Luiz Cláudio, Petróleo: Do Poço ao Posto, Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005, p. 

10.  
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a 21 metros de profundidade o petróleo surgiu tubo acima. O princípio desta ideia 

é largamente utilizado até hoje pelas companhias de petróleo.   

O ritmo de produção foi de 10 barris de petróleo por dia. Na falta de 

estrutura de estocagem se aproveitou de diversos barris de uísque. Sem se dar 

conta, ao usar barris de uísque estava instituindo à medida que se tornaria o 

padrão da indústria até os dias de hoje: o barril de petróleo.30      

Por todos estes feitos Drake é considerado o fundador da Indústria do 

Petróleo. 

 

1.3.2 O automóvel e a produção em escala 

 

A indústria moderna do petróleo surgiu e se desenvolveu no século 

XIX, movida pela busca por óleo para lubrificar engrenagens e, principalmente 

por querosene para alimentar as lâmpadas. 

A demanda por querosene cresceu em 1860 houve a explosão da 

indústria petrolífera americana com o crescimento do número de refinarias. Afora 

isso em 1861 houve a primeira carga de querosene para a Europa, o que tornou 

o negócio grandioso. 

A partir do instante que o petróleo passou a não apenas lubrificar, mas 

também a mover as engrenagens das máquinas, as primeiras descobertas, 

como as da Pensilvânia foram ultrapassadas pela demanda, gerando a 

necessidade de renovar a produção e como consequência houve novos surtos 

de descobertas no Texas, na Califórnia e em Oklahoma. 

Com a invenção do motor Otto (utilizado atualmente em carros e 

motocicletas) e do motor Diesel (utilizado atualmente em veículos de carga e de 

transporte como caminhões, ônibus, trens, navios e em máquinas na indústria) 

foi que o mundo passou a ser impulsionado, de fato, pela força dos combustíveis 

fosseis. Frações menos nobres do processo de refino (a gasolina, por exemplo, 

era comumente descartada), passaram a ter novas aplicações. 

A Era do Petróleo consolidava-se com a Era da Propulsão Mecânica.  

Com a invenção em 1866 por Siefried Marcus do motor de combustão interna 

                                                 

30 Equivalente a 42 galões, cerca de 158,98 litros de petróleo. 
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alimentado por gasolina, nascia ali o protótipo dos automóveis modernos. A 

opção pela gasolina se deu por questões de economia, pois gerar esse “resíduo” 

era mais barato que destilar o petróleo em querosene. 

No início do século XX o automóvel torna-se o sonho de consumo da 

sociedade francesa, alavancando as vendas na Europa. Em 1903, a França já 

produzia mais de trinta mil veículos por ano, representando quase 49% da 

produção de carros do planeta31. 

Em 1914, Henry Ford introduziu uma linha de montagem 

automatizada e outras companhias imitaram este método. Durante a década de 

1920, apenas a Ford produziria dois milhões de carros por ano. Uma assombrosa 

demanda por gasolina era necessária para alimentar os motores de tantos 

veículos. O que por consequência provocava a necessidade de que novas 

refinarias fossem construídas e também o aumento da produção de petróleo, 

sem o qual o restante da cadeia não existiria. 

Não se pode abordar a história do refino do petróleo sem citar a 

Standard Oil, uma companhia verticalizada, que, além de refinar, também 

produzia, transportava e comercializava o petróleo. 

A Standard Oil foi fundada em Ohio, EUA, em 1870. Em 1890 ela já 

controlava 85% de todo o refino nos EUA. Para evitar o seu monopólio foi criada 

a primeira lei antitruste do planeta. Com isso em 1911 a Standard Oil foi obrigada 

a se dividir em trinta e quatro companhias independentes, com isso espalhando 

o conhecimento e a tecnologia através de todos os EUA. Algumas das empresas 

resultantes da separação da Standard Oil integram o chamado grupo das “Sete 

Irmãs”.32 

 

1.3.3 O período de guerras, pós-guerra e OPEP 

                                                 

31 “Histoire de l’automobile”, in http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'automobile, acesso em 

06 jan. 2015. 
32 Expressão cunhada por Enrico Mattei que em 1945 foi nomeado “comissário liquidante” da 

Estatal italiana AGIP que foi criada em 1926. Lutando contra os interesses de muitos Mattei 

recolocou a AGIP num patamar de competição contra hegemonia das “Sette Sorelle” (sete irmãs) 

sobre o mercado de petróleo da época. 
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A democratização do acesso à eletricidade diminuiu a importância do 

querosene, que antes dos inventos de Thomas Edison seria como principal meio 

de iluminação. 

Com a sede mundial por combustíveis, ter petróleo se tornara 

fundamental tanto em tempos de paz quanto em épocas de guerra. 

Antes da Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918) os conflitos eram 

demorados, às vezes duravam décadas, pois eram pautados na paulatina 

conquista de territórios. 

Ao final da Primeira Guerra, restava claro que a Indústria do Petróleo 

não apenas envolvia interesses econômicos. Conquistar territórios alheios – ou 

evitar que se território fosse conquistado por terceiros – demandava a 

manutenção de um exército razoavelmente aparelhado em termos humanos e 

tecnológicos e o emprego de tecnologia demandava combustíveis derivados de 

petróleo. Finalmente ter petróleo demandava ter acesso às suas reservas. 

Assim, em relação às guerras, o petróleo se tornava, ao mesmo 

tempo, meio e fim. Usava-se o petróleo para guerrear e guerreava-se para obter 

novas áreas onde houvesse petróleo. 

Como o óleo diesel e a gasolina são obtidos por destilação fracionada, 

a oferta de uma estava ligada ao consumo do outro. Essa “simbiose” fez com 

que os dois motores encontrassem equilíbrio na disputa e continuassem a evoluir 

pondo fim ao reinado absoluto das máquinas à vapor.  

Em suma os motores a combustão mudaram todo o cenário mundial 

durante e após a Primeira Guerra Mundial. Por isso se fazia indispensável 

identificar novas fronteiras no planeta onde houvesse reservas de petróleo. Não 

demoraria até que os olhos dos EUA e dos países desenvolvidos da Europa se 

voltassem para o Oriente Médio, que crescia em termos de descobertas. 

Principalmente a partir da década de 1920, ao entrar em áreas 

inexploradas, as empresas empreendiam seus esforços de forma coletiva. Era o 

berço dos “consórcios de empresas”, constituídos como forma de dividir os riscos 

e eventuais lucros e prejuízos da atividade de exploração e produção de 

petróleo. Tais consórcios se tornaram uma das características mais alegóricas 

do setor. 
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A lei da oferta e da demanda estabelece que, quando a 

disponibilidade de um bem excede à sua procura, o preço de tal bem tende a 

cair. Por outro lado, quando a procura ultrapassa a oferta deste bem, seu preço 

sobe. Com o petróleo não poderia ser diferente: Seus preços sempre foram 

marcados pela quantidade (ou expectativa) de reservas disponíveis. 

Após a década de 1920, período no qual as empresas de petróleo 

rumaram para o Oriente Médio, houve um aumento do petróleo disponível, não 

apenas devido à abertura dos países da região, mas, também, porque novas 

descobertas foram feitas nestes países. Com a oferta abundante, os preços do 

petróleo caíram, a concorrência entre as majors aumentou e, 

consequentemente, seus lucros foram muitíssimos afetados. 

De modo a estabelecer limites à competição e evitar que a mesma 

causasse maiores danos, algumas das principais empresas de petróleo se 

reuniram secretamente no Castelo Achnacarry, na Escócia, em 1928, e firmaram 

um acordo chamado “As-is”33, que consistia na imposição de limites para a 

concorrência. 

Uma das principais medidas foi a limitação das atividades de 

exploração e produção no Oriente Médio, onde os custos de extração eram 

baixos (logo, os preços de venda também o eram), privilegiando áreas de 

maiores custos, mas de maior estabilidade, como os EUA e o Canadá, que 

geravam um petróleo “mais caro”. Com a combinação de Achnacarry, as 

empresas podiam atuar onde quisessem, sem o “fantasma” da concorrência. 

Este acordo teve como principais efeitos a interrupção (coletiva, 

coordenada) de parte da produção do Oriente Médio, o que retardou o 

desenvolvimento produtivo da região. Além de ter causado prejuízos e aflorado 

sentimentos antiocidentais em nações como o Irã e o Iraque, o acordo “As-is” fez 

com que os países daquela região tivessem que fazer negócios entre si.  

Além disso, desconfortáveis com a presença e com as práticas das 

empresas do ocidente capitalista, os países produtores tentavam responder à 

                                                 

33 Em tradução literal, acordo “Como está”.  Considerado por alguns como o início da existência 

do cartel internacional de empresas de petróleo. 
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sua maneira, fosse aumentando a cobrança de royalties (caso do Irã, em 1933) 

ou nacionalizando as reservas (caso do México, em 1938). 

Até que surgiu a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), causando 

uma reviravolta no “jogo do petróleo”.  

A Segunda Guerra também tinha com interesse fundamental o 

domínio de territórios, portanto muitos países só ingressaram no conflito porque 

foram invadidos por tropas inimigas ou porque já tinham disputas laterais com 

uma ou mais nações. Exceto pelas abomináveis ideologias nazistas, que 

pregavam a supressão dos interesses individuais e a extinção de determinadas 

minorias étnicas e religiosas, o interesse das “Potências do Eixo”34 era o domínio 

territorial, especialmente na Europa e Ásia, contra os “Aliados”35. É claro que os 

interesses nas reservas de petróleo estavam envolvidos no conflito territorial. 

No que tange à importância do petróleo para as batalhas, todos os 

efeitos ocorridos durante a Primeira Guerra foram superlativos em relação à 

Segunda. Também a demanda por petróleo cresceu assustadoramente após o 

conflito. 

Os EUA emergiram da guerra como grande potência mundial. Nesta 

época, suas importações de petróleo já superavam suas exportações, mesmo 

com a descoberta de grandes campos no seu território. As nações da Europa 

importavam do Oriente Médio (Arábia Saudita, Qatar, Iraque e Kuwait) quase 

metade da sua demanda. O centro de gravidade da Indústria se movia para esta 

parte do globo. 

As Sete Irmãs36 dominavam o mercado petrolífero internacional e o 

dividiam em regiões, controlando os preços e 98% das jazidas mundiais, 

inclusive aquelas do Oriente Médio. Apesar da insatisfação médio-oriental, o 

mundo ocidental continuava a controlar e a lucrar com o óleo produzido. 

                                                 

34 Composta por Alemanha, Itália e Japão.  
35 Expressão utilizada para designar os países que se aliaram aos EUA e Grã-bretanha na 

Segunda Guerra. 
36 Companhias de petróleo que dominavam a cena no século passado. São elas: Standard Oil of 

New Jersey (atual ExxonMobil); Royal Dutch Shell; British Anglo-Persian Oil Company (atual BP); 

Standard Oil of New York (atual ExxonMobil); Texaco (atual Chevron); Standard Oil of California 

(também atual Chevron); e Gulf Oil (ainda, atual Chevron).    



28 

 

 

A Venezuela que em 1943, já havia promovido às revisões dos 

contratos de concessão, em 1948 estabelece um novo tipo de contrato, 

nomeado, no jargão de fifty-fifty, através do qual a empresa em caso de êxito 

exploratório ficaria com 50% do petróleo, partilhando o restante com o país 

hospedeiro.   

Com a importância do Oriente Médio crescendo a olhos vistos, não 

tardou para que países da região seguissem este exemplo, adotando divisões 

de renda semelhantes ou idênticas.  

Em 1951, o Irã decretou a sua lei de Nacionalização, transformando 

a Anglo-Iranian em empresa estatal o que afetou os ingleses que foram alijados 

de seus investimentos naquele país. 

Em 1957, a italiana Agip desfigurou o acordo fifty-fifty utilizado pelas 

Sete Irmãs. Era um meio de conseguir acesso às reservas dos países do Oriente 

Médio. 

Em 14 de setembro de 1960, os cinco principais países produtores de 

petróleo (Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Iraque e Venezuela) fundam a Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a mais organizada tentativa de 

aumentar o controle sobre as suas reservas37. 

Nos anos seguintes à criação da OPEP, outros países se tornaram 

membros da organização, como nações da África, nova fronteira petrolífera. 

Com novos e antigos participantes a OPEP conseguiu níveis de organização 

suficientes para passar a vender o petróleo dos países produtores, determinando 

os preços que seriam praticados, em uma espécie de cartel aberto. 

Ao menor sinal de que as empresas de petróleo não aceitariam as 

pesadas condições que impunha a OPEP ameaçava expulsá-las, aumentar as 

tarifas ou cortar a produção. Com essa estratégia os países da OPEP 

invalidaram a regra do fifty-fifty, aumentando as suas margens de arrecadação 

para além da metade de sua renda. 

O petróleo antes restrito a industriais, comerciantes e homens de 

negócio, se convertera em assunto de presidentes, czares, primeiros ministros, 

                                                 

37 SARKIS, Nicola. Cronologia da OPEP. Le Monde Diplomatique Brasil. Em 

http://diplo.uol.com.br, a 1304. Tradução de ABREU, Leonardo. Acesso em 06 jan. 2015. 

http://diplo.uol.com.br/
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xeques, xás e demais governantes. As estratégias e ameaças da OPEP viram 

um espetáculo internacional. 

Com o acesso limitado às reservas, a mercê das decisões da OPEP 

e privadas de comercializar plenamente o petróleo, as empresas de petróleo 

começaram a buscar novas regiões exploratórias. Rumaram na direção do mar, 

para as águas profundas, fronteira promissora, mas onde os custos eram 

altíssimos, além de estar no limite da tecnologia na época. No entanto, a 

encruzilhada negocial causada pela OPEP justificava a aventura. 

Descobertas na Inglaterra aumentavam a importância do Mar do 

Norte. Apenas a porção britânica da região já produzia em 1975 mais do que 

Argélia, Líbia e Nigéria juntas. A indústria movia-se para o mar, diminuindo em 

parte o ímpeto da OPEP. 

O jogo virava novamente como faria muitas outras vezes. 

Quanto aos países exportadores de petróleo, infelizmente a renda 

auferida com suas reservas não foi convertida em desenvolvimento social. É o 

“paradoxo da plenitude” ou “maldição do petróleo”, efeito colateral do mau uso 

dos recursos petrolíferos.   

 

1.3.4 Fim do século XX e início do século XXI 

 

Em meados dos anos 80, a bolsa de Nova York começa as suas 

operações de mercado futuro e derivativos com o petróleo. Por volta do segundo 

trimestre de 1986 os preços estabilizam-se em patamares de US$16 a US$18 

por barril, assim permanecendo por muito tempo, interrompidos em algumas 

ocasiões em função de guerras e conflitos localizados na região árabe e quando 

da divulgação de grandes descobertas. Em 1998 o barril atinge a casa dos 

US$12 por conta de crises econômicas na Ásia, aliadas a uma superprodução 

pela OPEP. 

Desde a última década as companhias vêm reavaliando as suas 

reservas bem como o volume de produção, com novas tecnologias que têm 

mudado o cenário da extração dos hidrocarbonetos. 

Por força dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 os EUA 

invadiram o Iraque. Ocorreram greves na Venezuela neste ínterim e em 2004 a 



30 

 

 

OPEP reduziu a sua produção. Em 2004 e 2005 o Golfo o México foi assolado 

por fortíssimos furacões. Isso tudo fez com o preço do petróleo subir para US$ 

35 dólares em 2000 e para US$ 67, em 2006. 

Em 2007 com a crise econômica vivida pelos EUA e com o 

crescimento econômico gigantesco da China e da Índia levaram a uma projeção 

de que haveria oferta reduzida de petróleo, insuficiente para suprir a demanda 

de países desenvolvidos e emergentes. Esta previsão catapultou o preço para 

US$14038 por barril para futura entrega.    

O fenômeno foi 100% econômico e há quem diga que a causa passou 

pelos chamados fundos de alto risco (“hedge funds”). Há quem diga que foi mera 

especulação financeira o que parece ter sido indicado com a crise imobiliária 

americana de 2008 que levou o preço de commodities como o petróleo a voltar 

ao patamar de US$ 40 por barril, em setembro de 2008. 

Depois em 2010, verifica-se um novo aumento do preço do petróleo 

e, consequentemente, o aumento dos lucros, somados à pequena capacidade 

excedente de produção disponível no mundo. Os países da OPEC impediram o 

acesso a suas áreas mais promissoras, tanto na fase de exploração como na 

fase de produção. No entanto, como as IOCs apresentavam um excedente de 

recursos, em um contexto de relativa escassez de novas oportunidades 

atraentes, elas foram obrigadas a oferecer melhores condições nas rodadas de 

licitações realizadas nos países abertos ao investimento estrangeiro, tal como 

Líbia e Angola. Alguns países, incluindo os pertencentes à OCDE, ainda 

introduziram novos tributos sobre sua produção doméstica. Outros importantes 

países exportadores, tal como Venezuela, Bolívia e Equador, radicalmente 

alteraram as condições sobre os quais os investidores estrangeiros operavam39. 

Perto da virada do ano de 2014, os EUA reforçaram ainda mais a 

tendência de desiquilíbrio do mercado de petróleo, após sinalizar que irá 

autorizar a exportação do petróleo gerado à partir da exploração do gás de xisto. 

                                                 

38 Preço para entrega futura (agosto 2008) na Bolsa de Valores de Nova York. 
39 MATHIAS, Melissa Cristina Pinto Pires. A formação da indústria global de gás natural: 

definição, condicionantes e desafios. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 
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O excesso de petróleo desiquilibra oferta e demanda e derruba os preços que 

acumulam queda de mais de 60% desde junho de 201440. 

Certo é apenas o fato de que os hidrocarbonetos são finitos. Mas as 

previsões de que o petróleo acabara têm sido adiadas por novas descobertas 

tecnológicas. É provável que a humanidade deixe de usá-lo não por 

esgotamento, mas por necessidade de impor um novo paradigma. Afinal de 

contas a Idade da Pedra não acabou por falta de pedra. 

Nos dias atuais a busca do homem é por tecnologias que substituam 

o petróleo por fontes alternativas de energia. 

O “jogo do petróleo” pode ter data de validade curta (poucas décadas) 

ou dilatada (mais alguns séculos). 

Só o tempo sabe a resposta, e como ela irá impactar o mundo e numa 

abordagem mais próxima o nosso país, como veremos a seguir. 

 

 

 

 

                                                 

40 ESTADÃO. Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,preços-do-petr  

oleo-atingem-o-menor-nivel-em-seis-anos,1619232. Acesso em 25 jan. 2015. 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,preços-do-pet
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CAPÍTULO II 

A EVOLUÇÃO DO PETRÓLEO NO BRASIL 

 

 

No Brasil, as primeiras aparições de petróleo também foram fruto de 

exsudações em terra ou em rios. Os registros históricos são quase inexistentes, 

mas a história é passada de geração em geração e fazem menção a uma 

substância malcheirosa que saía das entranhas da terra e era usada para 

acender fogueiras. 

Na década de 1850 o Brasil, como outras partes do mundo, via 

crescer em âmbito mercado de iluminantes, impulsionado pela criação de novos 

vilarejos e pela expansão das cidades. Era preciso dar luz ao progresso e com 

isso surgem as primeiras tentativas de extração de petróleo e gás, geralmente 

nas cercanias de exsudações.  

Em 1858 foram concedidas as primeiras concessões para extração 

de betume (na verdade, de “chalk betuminoso”), às margens do Rio Maraú; e de 

turfa vegetal, perto do Rio Araçaí, ambas as localidades na Bahia e nos dois 

casos para produzir substâncias para iluminação41. 

Na época a concessão era solicitada diretamente a autoridade 

imperial que emitia a autorização ou negava o pedido. Os primeiros decretos 

autorizando a atividade foram emitidos em 2 de outubro de 1958, pelo Marquês 

de Olinda. 

Sem o conhecimento exato das áreas com potencial de petróleo, a 

lavra baseada em geologia de superfície, sem máquinas ou recursos humanos 

adequados, multiplicava insucessos. Em 1890, já com a Indústria do Petróleo em 

franco desenvolvimento, o Brasil ainda engatinhava, e enquanto o motor a 

combustão imprimia ritmo acelerado ao mundo, que começava a destilar 

petróleo para mover as máquinas, o Brasil não tinha acesso ao mesmo. 

                                                 

41 MOURA, Pedro de; CARNEIRO, Felizberto. Em busca do petróleo brasileiro. Vila Itacolomy: 

Fundação Gorceix, 1976, p. 48. 
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A descrença dos exploradores impedia que os pedidos de concessão 

se multiplicassem no mesmo passo da indústria global. 

Apenas em 1897 o Brasil teria o seu début petrolífero, com o 

engenheiro Eugênio Ferreira de Camargo, em Bofete, no Estado de São Paulo42. 

Camargo contratou um doutor em ciências naturais, o belga August 

Collon, e um sondador estadunidense, e importou sondas modernas. De posse 

de equipamentos eficientes e experts, o poço em Bofete perfurou a uma 

profundidade de 488 metros, produzindo míseros, mas emblemáticos, dois barris 

de petróleo. Consta que o poço produz água mineral até os dias de hoje. 

Apesar do pioneirismo e do sucesso de Camargo, não houve novas 

descobertas nos anos que se seguiram principalmente devido à falta de 

investimentos do Estado. 

A Constituição de 1891 ditava a competência estatal para legislar 

sobre terras e minas, as quais pertenciam aos proprietários do solo, salvo 

limitações que fossem estabelecidas por lei. As atividades nesta época eram 

desempenhadas por particulares ou pelo próprio governo, através do Serviço 

Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), fundado em 1907 e sucessor da 

Comissão Geológica do Império, criada por D. Pedro II em 1875 e extinta dois 

anos mais tarde por falta de recursos. 

Em 1917 o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil realizou 

mapeamentos geológicos na Bacia Sedimentar do Amazonas, como o objetivo 

de descobrir jazidas de carvão. E em 1919 foi realizado, sem sucesso (pois nada 

se extraiu), em Marechal Mallet no Paraná, o primeiro empreendimento com 

recursos inteiramente estatais visando o petróleo e em 1925 operações 

revelaram vestígios de gás natural na cidade de Bom Jardim no Estado do 

Amazonas. 

Até o final da década de 1920, outras tentativas se seguiram, tanto 

desempenhadas por particulares (estrangeiros e brasileiros) quanto por órgãos 

públicos. 

                                                 

42CETESB. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/emergencias-quimicas/pan 

orama-geral/Principais-Acidentes-Brasil%20.pdf. Acesso em 10 jan. 2015. 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/emergencias-quimicas/
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Entre 1918 e 1933 o SGMB perfurou mais de 60 poços pelo país. 

Entre 1928 e 1940 o Governo do Estado de São Paulo também se aventurou no 

ramo de perfuração de poços.   

O século XIX já havia terminado há muito e o século XX transcorria, 

sem qualquer descoberta importante. O Brasil parecia não ter sido brindado à 

abundância petrolífera. 

Em 1930, Manoel Inácio Bastos, em viagem na Bahia, ouviu relatos 

de substância pegajosa que brotava da terra e que era usada para aquecimento 

e iluminação e logo descobriu que o local das supostas ocorrências era Lobato, 

hoje subúrbio de Salvador. 

A partir desta descoberta se iniciaram várias discussões tendo como 

partes geólogos estrangeiros a serviço do governo que se posicionaram contra 

a possibilidade de haver petróleo na região e representantes da sociedade 

brasileira empenhados em confirmar o potencial da região. Por conta disso, anos 

mais tarde o governo tomaria as rédeas da situação e perfuraria poços em 

Lobato.   

Em 1931, o Decreto 20.799 foi publicado, fixando normas para a 

autorização, por parte do governo, de pesquisa e lavra de jazidas minerais em 

todo território nacional. Em 1933, o Decreto 23.016 organizou da Diretoria Geral 

de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, que assumiu então, o poder 

de administração dos recursos do subsolo. 

A Constituição de 1934 determinou que a pesquisa e a lavra de 

recursos minerais teriam que obedecer as regras instituídas por lei e determinou 

que a propriedade do subsolo passasse a ser um bem da União. Ainda em 1934, 

o SGMB foi reformado, passando a se chamar Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) entidade ativa até os dias atuais e estando ligada ao 

Ministério de Minas de Energia. 

Na década de 30, embora não houvesse jazidas relevantes de 

petróleo no Brasil, havia a expectativa de descobri-las e como se sabia da 
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importância do petróleo, esta década foi palco de discussões sobre a 

nacionalização dos recursos do subsolo43.  

Em 1937 o DNPM iniciou as perfurações de poços em Lobato que 

mesmo sem o êxito esperado seguiram pelos meses seguintes.  

Em 1938 através do Decreto Lei n° 395, O Conselho Nacional do 

Petróleo (CNP) foi criado e com isso as jazidas do país passariam à esfera 

federal para serem controladas e administradas pelo CNP. 

Em julho de 1938, já sob a tutela do CNP, o poço DNPM-163 foi 

perfurado em Lobato, bairro de Salvador, capital da Bahia, vindo a ser, exceção 

feita aos dois barris de Eugênio Camargo, o pioneiro em descobertas de petróleo 

no Brasil, apesar de inviável economicamente. A descoberta chamou a atenção 

da nação, deslocando esforços para a Bacia do Recôncavo, o que culminou na 

descoberta do Campo de Candeias em 1941, o primeiro economicamente viável 

e ainda em atividade. 

Durante praticamente duas décadas só houve atividades na Bahia 

(Lobato e Candeias), até a descoberta do campo de Carmópolis, no Sergipe. 

O Recôncavo Baiano foi responsável por manter as pesquisas do 

CNP, trazer técnicos estrangeiros e formar as primeiras gerações de 

profissionais brasileiros especializados. A Bahia foi a primeira “escola de 

petróleo” do Brasil. Depois de Candeias, vieram Aratu, Itaparica e Dom João e 

em 1947 a região já produzia 2,5 mil barris por dia. 

Com a importância crescente do petróleo e as atenções da imprensa, 

surge à campanha “O petróleo é nosso” defendida por personalidades como o 

escritor Monteiro Lobato e o general Leônidas Cardoso. O mote da campanha 

era a preservação dos interesses nacionais, a discussão da soberania e como o 

Brasil deveria garantir a posse das reservas de petróleo para alcançar tais metas. 

                                                 

43 A Constituição de 1937 passou a dispor em seu art. 143 que “as minas e demais riquezas do 

subsolo, bem como as quedas d’água constituem propriedade distinta da propriedade do solo 

para efeito de exploração ou aproveitamento industrial” e que a autorização para sua exploração 

só poderia ser concedida conforme determinava o seu art. 143, § 1º, “a brasileiros ou empresas 

constituídas por acionistas brasileiros”. 



36 

 

 

Em 1953, o presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras e instituiu o 

monopólio estatal no setor, através da Lei n° 2.004/53, tendo como principal 

objetivo a exploração petrolífera no Brasil em prol da União. Os poços 

petrolíferos, antes perfurados pelo CNP, a partir de então o seriam pela estatal 

brasileira.  

 

2.1 O monopólio estatal 

 

A Petrobras, sociedade de economia mista44, efetivamente instalada 

apenas em 10 de maio de 1954, era orientada e fiscalizada pelo Conselho 

Nacional do Petróleo, desta forma o monopólio era exercido por dois entes 

estatais: o CNP (órgão fiscalizador) e a Petrobras (empresa executora das 

operações). 

Quando instituído originalmente, o monopólio abrangia: (i) a 

exploração e a produção de petróleo e outros hidrocarbonetos; (ii) o refino de 

petróleo – produzido no Brasil ou importado; (iii) o transporte marítimo de 

petróleo ou derivados; e (iv) o transporte de petróleo ou derivados através de 

dutos. Em 1963, por decreto, o monopólio se estendeu às atividades de 

importação de petróleo e derivados. Todas estas tarefas eram desempenhadas, 

em regime de exclusividade, pela Petrobras. 

O primeiro presidente da Petrobras Juracy Magalhães, contratou, 

dentre os profissionais estrangeiros, o geólogo americano Walter Link, 

aposentado da Standard Oil para ocupar o posto de chefe do Departamento de 

Exploração da estatal. Após seis anos de intensa coleta de dados foi produzido 

o “Relatório Link” que foi preciso em indicar dois pontos importantes: o potencial 

de exploração e produção de petróleo nas bacias marítimas e o benefício da 

incursão da Petrobras em outros países, ambos tendo contribuído para fazer da 

empresa o colosso que é hoje. 

                                                 

44 São sociedades anônimas criadas por lei especial, cuja maioria do capital com direito a voto 

deve ser detida pela União, Estado ou Município (conceito do Decreto Lei n° 200, de 25 de 

fevereiro de 1967).  
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No decorrer da década de 1960, apesar do Recôncavo Baiano ter 

continuado a revelar novos campos de petróleo, a produção de aproximados 146 

mil barris diários era insuficiente para atender ao mercado interno em face de 

demanda crescente por combustíveis. Com isso a Petrobras rumou para o mar 

construindo em 1966, a plataforma de perfuração Petrobras I, capaz de perfurar 

em lâminas d’água de até 30 metros. 

No restante do mundo, a produção de petróleo oriundo da 

subsuperfície marinha começa a crescer com mais intensidade após a Segunda 

Grande Guerra.    

Embora em 1957, a Petrobras já tivesse se experimentado em águas 

rasas, foi em 1967 que ela cobriu a maioria das bacias marítimas com 

levantamentos sísmicos; e em 1968 na costa do Espírito Santo vislumbrou um 

novo horizonte com o não êxito nesta bacia.  

A Petrobras rumou para costa de Sergipe naquele que foi o segundo 

poço offshore do Brasil e ocorreu a descoberta de Guaricema, que iniciou a praxe 

de batizar as descobertas marítimas com nome de espécimes da fauna local. 

Com a experiência e com o foco voltado para o mar, em 1970, a 

Petrobras descobriu os campos de Robalo, Dourado, Caioba e Camorim. Em 

1973 foi a vez do Rio Grande do Norte com o campo de Ubarana45. 

A crise de 1973, que fez o preço do petróleo disparar, além de provar 

investimentos vultosos na Braspetro (braço internacional da Petrobras, criada 

em 1972, que atuou em diversas partes do mundo e chegou a descobrir petróleo 

no Iraque), imprimiu ainda maior necessidade de que novas descobertas fossem 

realizadas, pois no Brasil importava 80% do petróleo consumido internamente o 

que gerava um gasto de quase três bilhões de dólares por ano46. 

Em 1974, o campo de Garoupa, na costa do Estado do Rio de Janeiro, 

com sua coluna de cem metros de espessura e reservas estimadas em cem 

                                                 

45 Revista Veja. Disponível em: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/petroleo/111274.html. 

Acesso em 10 jan. 2015. 
46 Flavio Bosco. Disponível em: http://www.petroquimica.com.br/edicoes/ed_252/ed_252b.html. 

Acesso em 05 fev. 2015. 
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milhões de barris, apresentou ao País a Bacia de Campos, que traria uma nova 

grandeza aos índices brasileiros de produção. 

Em 1975 a Petrobras anunciou a descoberta do campo de Namorado, 

vindo depois Enchova, seguido de Pampo, Badejo, Corvina, Bonito, linguado, 

etc. 

Na década de 1980, a Petrobras alcançaria águas cada vez mais 

profundas e ultraprofundas. Vieram os campos importantes como Marimba, 

Albacora, Barracuda e Caratinga; e campos gigantes como Albacora Leste e 

Marlim. 

Na década de 1990 com a descoberta do campo de Roncador a 

Petrobras daria indícios de que a autossuficiência iria acontecer assim que todos 

esses campos alcançassem o seu pleno potencial. 

Como resultado de uma série de mudanças ocorridas na década de 

1990, o Estado passou a ter um novo papel na economia e em 1995, com a 

promulgação das Emendas Constitucionais n°06/95 e 09/95, o conceito de 

empresa nacional foi alterado, gerando a flexibilização do monopólio e 

possibilitando à União contratar empresas privadas e estatais a atividade 

econômica de explorar e produzir petróleo e gás natural. 

Na esteira dessas emendas, surgiu a lei n° 9.478/97 (a Lei do 

Petróleo) para regular a matéria, criando a Agência Nacional de Petróleo (ANP)47 

e o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e impondo “rodadas de 

licitação’, nas quais as empresas interessadas teriam o direito de disputar 

segundo regras pré-divulgadas e em regime de livre competição, o acesso às 

áreas potencialmente petrolíferas. 

Para áreas onde a Petrobras já havia feito estudos e onde tivesse 

conduzindo atividades de exploração, desenvolvimento ou nas áreas em que 

estivesse produzindo petróleo ou gás, a Lei do Petróleo criou um regime de 

exceção, no qual a Petrobras teve um ano para firmar contratos de concessão 

com a União, sendo dispensada do regime licitatório. 

                                                 

47 Atual “Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis”, mas mantendo a sigla 

original, “ANP”.  
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Esse regime excepcional foi chamado no jargão da indústria local de 

“Rodada Zero”, na qual a 115 blocos exploratórios e 282 campos de petróleo 

foram selecionados pela Petrobras para abrigar os campos em exploração, 

desenvolvimento e produção no País. 

A partir de 1999, começou para Petrobras um novo ambiente de 

competição com as empresas internacionais de petróleo. 

Em 2006, com a entrada em operação da plataforma P-50, no campo 

de Albacora Leste, na Bacia de Campos, a Petrobras finalmente alcançou um 

ponto de equilíbrio entre produção e demanda. O Brasil pôde então ver o 

amanhecer de uma nova era em que a dependência do petróleo estrangeiro era 

coisa do passado48. 

Muito poderia se escrever para exaltar o êxito da companhia que pode 

ser visto no nosso dia a dia através de seus postos de gasolina, refinarias, 

terminais, plataformas, indústrias químicas, centros de pesquisa, etc. Mas 

preferimos deixar que o orgulho de todos nós brasileiros em relação à Petrobras 

seja evidenciado pela própria onipresença da empresa. A Petrobras tem, por 

certo, sua trajetória de sucesso diretamente ligada à história recente do próprio 

País.  

 

2.2 O futuro da exploração no brasil: um novo marco regulatório 

 

Um país que dispõe de recursos petrolíferos tem todo o direito de 

estabelecer normas e procedimentos para exploração das suas riquezas. Para 

atrair investidores deve levar em consideração três aspectos fundamentais: o 

regime regulatório, o regime fiscal, e é claro o risco geológico. 

Para que o país hospedeiro possa usufruir o que possui deve buscar 

a melhor forma de gerar renda e regular o setor. Deve ainda procurar ter o 

conhecimento geológico de suas bacias, proteger o meio-ambiente, fomentar o 

aquecimento da cadeia interna de fornecedores de produtos e serviços e 

                                                 

48 UFF- Universidade Federal Fluminense – Departamento de Engenharia. Disponível em: 

http://www.uff.br/petroleo/autosuficiencia.htm. Acesso em 25 fev. 2015.  

http://www.uff.br/petroleo/autosuficiencia.htm
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promover o desenvolvimento tecnológico. Tudo isto leva ao bem-estar social e o 

progresso da nação.  

A decisão de cada país sobre como garantir cada um dos fatores 

representa o exercício da sua soberania, o que, em regra, é respeitado pelos 

investidores. 

O potencial geológico é importante porque considerando os elevados 

custos associados às atividades exploratórias, deve haver um mínimo de chance 

de haver hidrocarbonetos para que o investimento seja justificado. 

O ambiente regulatório assegura a solidez às relações entre o país 

hospedeiro e as empresas. É primordial que exista previsibilidade de regras e 

manutenção das mesmas. O arcabouço fiscal, também faz parte do sistema 

regulatório e deve ser construído em bases que não façam com que a carga 

tributária torne os investimentos economicamente marginais. 

A segurança jurídica, finalmente, pressupõe não trocar as “regras do 

jogo” durante o seu andamento, através do respeito às garantias legais. É 

imperioso que os contratos, instrumentos que formaliza a relação entre o Estado 

e contratado, possam ser executáveis, ou seja, sem ameaças de ajustes ou 

revogações unilaterais injustificadas e sem que os tribunais locais influenciem 

decisões técnicas e arbitrais independentes.     

O planeta é um grande mapa analisado pelos investidores, os quais 

objetivam a localização, extração, produção e comercialização de petróleo, gás 

natural e seus derivados.  

Desde a flexibilização do monopólio, instituída pela EC n°09/95 e em 

seguida regulada pela Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997), o 

Brasil tem sido um bom lugar para os investidores nacionais e internacionais.  

Para a própria Petrobras, a “abertura” do setor de exploração e 

produção de petróleo e gás natural foi benéfica, pois ao ver-se diante de 

concorrentes, nacionais e estrangeiros a companhia, por seus próprios méritos, 

soube se reinventar como empresa e alçar voos muito mais altos. 

A Petrobras através das parcerias se tornou uma empresa mais 

internacional, com presença no Golfo do México, na África e em outros países. 

Com novos e limitados prazos para explorar a Petrobras assumiu 

ainda maior compromisso com a eficiência e se transformou em uma companhia 
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de energia verdadeiramente global, um exemplo de competência operacional, 

principalmente em águas profundas, alçando o posto de principal companhia do 

Brasil e a décima do mundo. 

Após a aludida “Rodada Zero”, de 1999 a 2005, sete Rodadas de 

Licitação foram organizadas pela ANP, sempre preservando a competição. 

Porém, tal período de solidez seria interrompido em 2006 por ocasião da Oitava 

Rodada de Licitações, pois a ANP impôs restrições ao número de ofertas 

apresentadas por operador e por setor em bacias de alto potencial, o que já havia 

ocorrido antes.  

Devido a isso duas ações foram interpostas na justiça, levando a uma 

longa batalha judicial que só teve fim em setembro de 2007.  

Quando a ANP já estava organizando a Nona Rodada em 2007, a 

Petrobras anunciou a descoberta do megacampo de Tupi, na Bacia de Santos, 

na chamada camada do “Pré-Sal”49, horizonte geológico abaixo do sal, 

localizado a profundidades elevadíssimas, que podem alcançar mais de 6.000 

m, contando-se a partir do nível do mar.    

Os volumes divulgados levantaram a discussão sobre a camada Pré-

Sal e sua importância para o país. De acordo com os debates que surgiam, o 

campo de Tupi e outras acumulações da camada Pré-Sal mudariam o papel do 

Brasil no cenário internacional, além de mudar a geopolítica do petróleo no 

mundo. 

Como a Nona Rodada trazia dezenas de blocos com potencial de 

produção no Pré-Sal, estes foram excluídos da lista de áreas a ser ofertada e 

por este motivo a Nona Rodada foi realizada sem atrair a atenção e os 

investimentos que eram previstos. 

                                                 

49 Posteriormente o governo definiu a área do Pré-Sal como sendo a “região do subsolo formada 

por um prisma vertical de profundidade indeterminada”, com superfície poligonal definida pelas 

coordenadas geográficas de determinados vértices, “bem como outras regiões que venham a se 

delimitadas, em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico” 

Texto extraído do Projeto de Lei n° 5938/09 que dispões sobre a exploração e produção de 

hidrocarbonetos sob o regime de partilha de produção, artigo 2°, IV, divulgado e encaminhado 

pelo Presidente Lula ao Congresso Nacional em 31/08/2009.    
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Apesar dos contratempos esta rodada marcou a participação histórica 

empresa brasileira OGX do empresário Eike Baptista que entrava no mercado 

com um avassalador apetite por áreas compostas por blocos diversificados e de 

alto potencial exploratório. 

A Décima Rodada de licitações contendo apenas blocos terrestres 

acabou por gerar um relativo esvaziamento da disputa 

A descoberta de Tupi50 gerou a necessidade de mudanças no marco 

regulatório. Uma das propostas foi o regime de Partilha de Produção, sob a 

justificativa de que “não mais existe o risco exploratório”. Não se pode dizer que 

o Pré-Sal é uma espécie de “bilhete premiado”, pois é preciso tecnologia de 

vanguarda para alcançar esta camada a mais de 6.000 m da superfície do mar 

e a centenas de quilômetros mar adentro. Com correntes fortíssimas, altas 

temperaturas e pressão, o risco exploratório existe, principalmente porque 

descobertas de petróleo não pressupõem necessariamente, descobertas 

economicamente viáveis.     

Considerando a complexidade do assunto, o governo instituiu uma 

comissão interministerial para analisar o tema e encaminhar para aprovação do 

Congresso Nacional. 

Após mais de um ano e meio de discussões no Congresso Nacional 

o Presidente Lula aprovou em 22 de dezembro de 2010 o Novo Marco 

Regulatório do Petróleo que tem entre seus pontos principais51: 

A produção de cada campo de petróleo terá que ser partilhada entre 

o consórcio vencedor da licitação e a União. Nos leilões ganha quem oferecer 

ao governo federal a maior parcela da produção estimada para o campo. 

                                                 

50 O Campo petrolífero de Tupi está localizado na bacia de Santos, a 250 quilômetros da costa, 

na projeção cartográfica do estado do Rio de Janeiro. O campo foi oficialmente divulgado por 

sua operadora, a Petrobras, em 8 de novembro de 2007. Suas reservas são estimadas entre 5 

e 8 bilhões de barris de petróleo do tipo alta qualidade, ou seja, petróleo leve, além de gás natural. 

Pelos critérios de estimativa norte-americanos, as reservas de petróleo e gás anunciadas são 

equivalentes a de cerca de 12 bilhões de barris de óleo equivalente ("boe" - medida que inclui 

óleo e gás). 
51 O GLOBO. Disponível em: “http://oglobo.globo.com/politica/lula-sanciona-novo-marco-regula 

torio-do-petroleo-veta-royalties-2906241”. Acesso em 03 jan. 2015. 
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O modelo também garante à Petrobrás o controle sobre a produção 

do Pré-Sal, ao definir que a estatal será a operadora única dos campos e no caso 

de formação de parcerias com outras empresas, ela terá uma participação 

mínima de 30% no consórcio. 

No novo marco, o governo também criou uma nova empresa estatal, 

a Pré-Sal SA, para gerir os interesses da União nos consórcios que serão criados 

para a exploração do petróleo. 

A lei estabelece ainda a criação do Fundo Social, que receberá parte 

dos recursos do Pré-Sal e os destinará a setores como saúde, meio ambiente, 

ciência e tecnologia e combate à pobreza. 

A partilha conviverá com o sistema anterior de concessões em 

projetos futuros de petróleo, mas o esquema de partilha valerá para os blocos 

com maiores potenciais de produção, de modo que o país fique com boa parte 

do petróleo que será extraído. 

O Presidente Lula vetou no projeto aprovado pelo Congresso 

Nacional a parte relativa a uma nova fórmula de distribuição de royalties do 

petróleo da camada pré-sal, que prevê uma divisão igualitária dos lucros da 

produção entre todos os Estados e Municípios. Este assunto continua até hoje 

em discussão no Congresso Nacional. 

O governo deve definir antes de maio a realização da 11ª rodada de 

licitações de blocos de petróleo e gás da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A 

realização da 11ª rodada da ANP, que não inclui áreas de produção no Pré-Sal, 

foi aprovada em abril do ano passado pelo CNPE.52 

Em 21/10/2013 o Consórcio Petrobras, CNPC, CNOOC, Shell e Total 

venceu 1ª rodada do Pré-Sal53. 

                                                 

52 GEOFÍSICA BRASIL. Disponível em http://www.geofisicabrasil.com/noticias/204-clipping/30 

44-definicao-sobre-11o-rodada-da-anp-sai-antes-de-maio-diz-lobao.html. Acesso em 10 mar. 

2015. 
53 PORTAL BRASIL. Disponível em http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego /2013 /10/co 

nsorcio-petrobras-cnpc-cnooc-shell-e-total-vencem-1a-rodada-do-pre-sal. Acesso em 25 jan. 

2015. 

http://www.geofisicabrasil.com/noticias/204-clipping/30%2044-definicao-sobre-11o-rodada-da-anp-sai-antes-de-maio-diz-lobao.html
http://www.geofisicabrasil.com/noticias/204-clipping/30%2044-definicao-sobre-11o-rodada-da-anp-sai-antes-de-maio-diz-lobao.html
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego%20/2013%20/10/
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Ainda é cedo para entender todos os impactos que o Novo Marco 

Regulatório do Petróleo terá na atividade petrolífera e em especial para os 

campos do Pré-Sal e será isto que tentaremos analisar a seguir. 
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CAPÍTULO III 

O PRÉ-SAL E O NOVO MARCO REGULATÓRIO DO 

PETRÓLEO 

 

Entre 300 e 200 milhões de anos havia um único continente, a 

Pangeia, que há cerca de 200 milhões de anos se subdividiu em Laurásia e 

Gondwana. Há aproximadamente 140 milhões de anos teve início o processo de 

separação entre as duas placas tectônicas sobre as quais estão os continentes 

que formavam o Gondwana, os atuais continentes da África e América do Sul. 

No local em que ocorreu o afastamento da África e América do Sul, formou-se o 

que é hoje o Atlântico Sul. 

  Nos primórdios, formaram-se vários mares rasos e áreas semi-

pantanosas, algumas de água salgada e salobra do tipo mangue, onde 

proliferaram algas e microorganismos chamados de fitoplâncton54 e 

zooplâncton55. Estes microorganismos se depositavam continuamente no leito 

marinho na forma de sedimentos, misturando-se a outros sedimentos, areia e 

sal, formando camadas de rochas impregnadas de matéria orgânica, que dariam 

origem às rochas geradoras. A partir delas, o petróleo migrou para cima e ficou 

aprisionado nas rochas reservatórios, de onde é hoje extraído. Ao longo de 

milhões de anos e sucessivas Eras glaciais, ocorreram grandes oscilações no 

nível dos oceanos, inclusive com a deposição de grandes quantidades de sal, 

que formaram as camadas de sedimento salino, geralmente acumulado pela 

evaporação da água nestes mares rasos. Estas camadas de sal voltaram a ser 

                                                 

54 Em biologia marinha e limnologia chama-se fitoplâncton ao conjunto dos organismos aquáticos 

microscópicos que têm capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na coluna de 

água. 

55 Em biologia marinha e limnologia chama-se zooplâncton ao conjunto dos organismos 

aquáticos que não têm capacidade fotossintética (heterotróficos ou heterótrofos) e que vivem 

dispersos na coluna de água, apresentando pouca capacidade de locomoção (são, em grande 

parte, arrastados pelas correntes oceânicas ou pelas águas de um rio). 
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soterradas pelo oceano e por novas camadas de sedimentos quando o gelo das 

calotas polares voltou a derreter nos períodos interglaciais. 

  Estes microrganismos sedimentados no fundo do oceano, 

soterrados sob pressão e com oxigenação reduzida, degradaram-se muito 

lentamente e, com o passar do tempo, transformaram-se em petróleo. 

  Em geologia, camada pré-sal refere-se a um tipo de rochas sob a 

crosta terrestre formadas exclusivamente de sal petrificado, depositado sob 

outras lâminas menos densas no fundo dos oceanos e que formam a crosta 

oceânica. Esse tipo de rocha manteve aprisionado o petróleo, um riquíssimo 

depósito de matéria orgânica que teria se acumulado ao longo de milhões de 

anos sob o pré-sal e posteriormente prensado por pesadas lâminas, 

transformando-se em petróleo. Segundo os geólogos essa camada mais antiga 

de sal foi depositada durante o processo de abertura do oceano Atlântico, após 

a quebra do Gondwana (antigo supercontinente formado pelas Américas e 

África) (Jurássico Superior-Cretáceo) e o afastamento entre a América do Sul e 

a África - processo iniciado há cerca de 120 milhões de anos. As camadas mais 

recentes de sal foram depositadas durante a última fase de mar raso e de clima 

semiárido a árido do Neoapitiniano (1 a 7 milhões de anos)56.    

  O petróleo do pré-sal está em uma rocha reservatório57 localizada 

abaixo de uma camada de sal nas profundezas do leito marinho. 

  A formação das rochas da camada pré-sal é anterior à formação da 

camada mais antiga de sal. Logo, essa camada, é mais profunda e de acesso 

mais difícil do que as reservas de petróleo situadas na camada pós-sal (acima 

da camada de sal) Neoapitiniano. Acredita-se que os maiores reservatórios 

petrolíferos do pré-sal, todos praticamente inexplorados pelo homem, 

                                                 

56 DIÁRIO DO PRÉ-SAL. Disponível em http://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/. 

Acesso em 03 mar. 2015. 
57 Rocha reservatório é uma formação que ocorre após a produção do petróleo nos poros de 

rochas sedimentares, resultante da decomposição da matéria orgânica e de algumas condições 

físico-químicas (TTP- tempo, temperatura, pressão) haverá sua migração para outras regiões, 

onde se dará o seu acúmulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_oce%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_oce%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reservat%C3%B3rio_%28petr%C3%B3leo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gondwana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Supercontinente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1ssico_Superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1ceo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoapitiniano&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoapitiniano&action=edit&redlink=1
http://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/
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encontram-se no Brasil (entre as regiões Nordeste e a sul), no Golfo do México 

e na costa ocidental africana58.  

  As reservas de petróleo encontradas na camada pré-sal do litoral 

brasileiro estão dentro da área marítima considerada zona econômica exclusiva 

do Brasil. São reservas com petróleo considerado de média a alta qualidade, 

segundo a escala API59. O conjunto de campos petrolíferos do pré-sal se estende 

entre o litoral dos estados do Espírito Santo até Santa Catarina, com 

profundidades que variam de 1.000 a 2.000 metros de lâmina d'água60 e entre 

4.000 e 6.000 metros de profundidade no subsolo, chegando, portanto a até 

8.000 metros da superfície do mar, incluindo uma camada que varia de 200m a 

2.000m de sal.  

  O estrato do pré-sal ocupa uma faixa de aproximadamente 800 

quilômetros de comprimento, ao longo do litoral brasileiro. A área de ocorrência 

conhecida destes reservatórios é de 149 mil km² dos quais 42 mil km² (28%) já 

foram licitados e 107 mil km² (72%) ainda por licitar.      

  A área, que tem recebido destaque pelas recentes descobertas da 

Petrobras, encontra-se no subsolo oceânico e estende-se do norte da Bacia de 

Campos ao sul da Bacia de Santos e desde o Alto Vitória (Espírito Santo) até o 

Alto de Florianópolis (Santa Catarina). Estima-se que lá estejam guardados 

cerca de 80 bilhões de barris de petróleo e gás, o que deixaria o Brasil na 

privilegiada posição de sexto maior detentor de reservas no mundo - atrás de 

Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes61.     ´ 

             O conjunto de descobertas situado entre os estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo (Bem-te-vi, Carioca, Guará, Parati, Tupi, Iara, Caramba 

                                                 

58 PRÉ-SAL - PERGUNTAS E RESPOSTAS. Disponível em http:www.petrobras.com.br/minis 

ite/pres a/pt/perguntas-resposta/. Acesso em 15 mar. 2015. 
59 O Grau API (em inglês, API Gravity) é uma escala arbitrária que mede a densidade dos líquidos 

derivados do petróleo. Foi criada pelo American Petroleum Institute - API, juntamente com a 

National Bureau of Standards e utilizada para medir a densidade relativa de líquidos. Quanto 

mais densidade o óleo tiver, menor será seu grau API. 
60 Lâmina d’água: distância entre a superfície do mar e o fundo. 
61 MUNDO ESTRANHO. Disponível em http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foi-for 

mada-a-camada-do-presal. Acesso em 07 mar. 2015 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_do_M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B4mica_exclusiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_API
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_%28estado%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subsolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subsolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_de_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_de_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_de_Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_%28estado%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emirados_%C3%81rabes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foi-for%20mada-a-camada-do-presal
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foi-for%20mada-a-camada-do-presal
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e Azulão ou Ogun) ficou conhecido como "Cluster Pré-Sal", pois o termo genérico 

"Pré-Sal" passou a ser utilizado para qualquer descoberta em reservatórios sob 

as camadas de sal em bacias sedimentares brasileiras.            

             Ocorrências similares sob o sal podem ser encontradas nas 

Bacias do Ceará (Aptiano Superior), Sergipe-Alagoas, Camamu, Jequitinhonha, 

Cumuruxatiba e Espírito Santo, no litoral das ilhas Malvinas, mas também já 

foram identificadas no litoral atlântico da África, no Japão, no Mar Cáspio e nos 

Estados Unidos, na região do Golfo do México. A grande diferença deste último 

é que o sal é alóctone (vindo de outras regiões), enquanto o brasileiro e o 

africano são autóctones (formado nessas regiões)62.   

             Os nomes que se anunciam das áreas do Pré-Sal 

possivelmente não permanecerão, pois, se receberem o status de "campo de 

produção", deverão ser rebatizados segundo o artigo 3° da Portaria ANP nº 9063, 

com nomes ligados à fauna marinha.  

  A descoberta de indícios de petróleo no pré-sal foi anunciada pela 

Petrobras em 2006. A existência de petróleo na camada pré-sal em todo o campo 

que viria a ser conhecido como pré-sal foi anunciada pelo ex-diretor da ANP e 

posteriormente confirmada pela Petrobras em 2007. Em 2008 a Petrobras 

confirmou a descoberta de óleo leve na camada sub-sal e extraiu pela primeira 

vez petróleo do pré-sal. Em setembro de 2008, a Petrobras começou a 

prospectar petróleo da camada pré-sal em quantidade reduzida. Esta exploração 

inicial ocorre no Campo de Jubarte (Bacia de Campos), através da plataforma P-

34. A Petrobras afirma já possuir tecnologia suficiente para extrair o óleo da 

camada. O objetivo da empresa é desenvolver novas tecnologias que 

possibilitem maior rentabilidade, principalmente nas áreas mais profundas.  

                                                 

62 MACAMBIRA, Moacir José Buenano. Revista Brasileira de Geociências. Disponível em 

http://www.sbgeo.org.br/pub sbg/rbg/vol37 down/3701/7196.pdf. Acesso em 19 mar. 2015. 
63 Art. 3º. No ato da declaração de comercialidade o Concessionário denominará o campo 

utilizando-se de nomes de aves brasileiras, quando se tratar de descobertas em terra, e nomes 

ligados à fauna marinha, quando se tratar de descobertas no mar. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Malvinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_C%C3%A1spio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_do_M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pt.wikipedia.org/wiki/ANP
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_de_Jubarte&action=edit&redlink=1
http://www.sbgeo.org.br/pub%20sbg/rbg/vol37%20down/3701/7196.pdf
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  A descoberta das reservas do pré-sal tem provocado grandes 

debates em todo o país. Desde sua descoberta, muitos passaram a defender 

novos modelos de regulação para preservar uma parte maior desta riqueza para 

o país, envolvendo mudanças na atual Lei do Petróleo (lei nº 9.478 de 1997).  

 

3.1 O novo marco regulatório do petróleo 

 

  Desde a instituição do atual regime regulatório que implantou o 

Contrato de Concessão, em 1997, foi registrado um aumento das reservas 

provadas brasileiras de petróleo de 7,1 bilhões para 12,6 bilhões de barris, 

enquanto reservas provadas de gás natural forma ampliadas de 228 bilhões de 

m³ para 365 bilhões de m³. Os imensos recursos petrolíferos do Pré-sal em 

avaliação não estão computados nesta estatística. 

  No mesmo período, houve avanço da produção diária de 1,2 milhão 

de barris para os atuais 2 milhões de barris, o que permitiu ao Brasil atingir a 

autossuficiência. As receitas para o governo provenientes das participações 

governamentais atingiram a enorme cifra de R$ 100 bilhões no mencionado 

período64. 

  Embora o modelo de Contrato de Concessão tenha alcançado pleno 

sucesso, o governo decidiu criar o modelo de partilha de produção para as áreas 

do Pré-sal, conforme determinado pela Resolução n.º 6 do CNPE (Conselho 

Nacional de Política Energética). 

  Assim, de julho de 2008 a agosto de 2009, uma Comissão 

interministerial do Governo Federal estudou mudanças na chamada Lei do 

Petróleo (lei 9.478/97). O resultado desse trabalho foi a proposta de um marco 

regulatório para a Província do Pré-sal e áreas estratégicas, na forma de quatro 

projetos de lei enviados ao Congresso Nacional. Foram mantidos e respeitados 

os contratos de concessão em vigor. 

                                                 

64 PETROBRAS - Relatório de Sustentabilidade 2010. Disponível em www.petrobras.com.br. 

Acesso em 12 fev. 2015. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_n%C2%BA_9.478_de_1997
http://www.petrobras.com.br/
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  As discussões desses projetos na Câmara ocorreram sob intensos 

debates e propostas de emendas ao Projeto de Lei 5.938/09, particularmente no 

que se referia à distribuição de royalties. Após a votação de todos os projetos na 

Câmara, eles foram encaminhados ao Senado Federal e depois para sanção 

presidencial. 

Foram criados os seguintes Projetos de Lei:   

Projeto de Lei que visa instituir o sistema de partilha da produção para 

o Pré-sal e demais áreas estratégicas (PL 5938/09);  

Projeto de Lei que sugere a criação de empresa estatal para partilhar 

a produção, em representação ao governo (PL 5939/09); 

Projeto de Lei dispondo sobre a criação de fundo governamental a ser 

monetizado com o quinhão do governo na partilha (PL 5940/09); 

Projeto de Lei que determina que a Petrobras possa ser diretamente 

contratada, sem licitação, para explorar e produzir em determinadas áreas, o que 

foi alcunhado como “cessão onerosa” (PL 5941/09).   

Passamos, a seguir, a tecer breves comentários sobre cada um 

desses projetos.  

 

3.1.1 Projeto de Lei 5938/0965  

             

Este projeto de lei que se transformou na Lei 12.351/10 instituiu o 

sistema de partilha de produção nas áreas “livres” (ainda não licitadas da 

província do Pré-sal) e nas áreas estratégicas66, conforme decidido pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 

A diferença primordial do regime de concessão para o regime de 

partilha de produção é que no primeiro as empresas contratadas 

(concessionárias) assumem integralmente os riscos inerentes às atividades, 

                                                 

65 Dispõe sobre a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos sob o regime de partilha de produção, em áreas do Pré-sal e em áreas estratégicas, altera 

dispositivos da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências.  
66 O conceito de “áreas estratégicas” não e definido no projeto, abrindo margens para que 

virtualmente qualquer área venha a ser considerada “estratégica” pelo CNPE. 



51 

 

 

tendo, em caso de êxito exploratório, a propriedade integral do produto da lavra, 

ou seja, o petróleo e o gás natural produzidos, pagando diversos tributos e 

participações ao governo. No segundo, o risco também é das empresas 

contratadas, mas, em caso de sucesso exploratório as mesmas são ressarcidas 

dos seus investimentos (chamados de cost oil) pela União e, após tal 

compensação, a parcela excedente do petróleo e/ou gás natural (profit oil) é 

partilhada entre o governo e as empresas. 

Ainda de acordo com o Projeto de Lei n° 5938/09, o governo poderá 

organizar licitações, nas quais as empresas interessadas disputarão o acesso às 

áreas potencialmente petrolíferas ou, ainda, através da contratação direta da 

Petrobras, sem regime de competição. Também segundo este projeto a 

Petrobras será a operadora única de todas as áreas sob regime de Partilha de 

Produção, detendo sempre 30% de interesse em cada bloco. 

Com a existência de uma única operadora (a Petrobras) restará às 

outras empresas disputar a condição de partícipes nos consórcios (junto da 

operadora Petrobras e da estatal que representará a União) e, ainda assim, para 

os blocos onde houver certames licitatórios. 

O Projeto de Lei nº 5938/09 traz, ainda, nova metodologia de 

julgamento da licitação (para áreas que não forem diretamente cedidas a 

Petrobras), na qual a proposta mais vantajosa será calculada levando-se em 

consideração a oferta de maior excedente de óleo para União67, determinando 

um bônus de assinatura fixo. Portanto, o projeto extingue a proposta de 

Programa Exploratório Mínimo e de Conteúdo Local como critérios de 

julgamento de ofertas.  

 

3.1.2 Projeto de Lei 5939/0968  

 

                                                 

67 BRASIL. Artigo 18 do PL nº 5938/09. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoes 

Web/fichadetramitacao?idProposicao=447934. Acesso em 24 jan. 2015. 
68 Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), e dá outras 

providências. Este projeto de lei se transformou na Lei 12.304/10. 

http://www.camara.gov.br/proposicoes%20Web/fichadetramitacao?idProposicao=447934
http://www.camara.gov.br/proposicoes%20Web/fichadetramitacao?idProposicao=447934
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Este projeto de lei que se transformou na Lei 12.304/10 criou uma 

empresa estatal para representar o Estado é característica inerente ao sistema 

de partilha de produção. Portanto, a criação da Empresa Brasileira de 

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

proposta pelo governo através do Projeto de Lei 5939/09, será realmente 

necessária, caso o regime de partilha venha, de fato a ser adotado no País. 

Estabelece que o projeto de lei que a PPSA será vinculada ao 

Ministério das Minas e Energias, com sede e foro em Brasília e escritório central 

no Rio de Janeiro. Terá equipe técnica selecionada através de concurso público, 

sendo possível também que alguns dos seus cargos sejam preenchidos por 

contratos temporários. 

Sua receita será proveniente da parcela administrativa a que tem 

direito nos contratos de partilha de produção (incluindo parte do bônus de 

assinatura), nos contratos de comercialização do petróleo e gás natural da 

União, além de receita proveniente de aplicações financeiras que vier a realizar, 

da alienação de bens patrimoniais, de doações, subvenções e de outros 

recursos. 

A PPSA não será responsável pela execução de atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, mas atuará 

na “gestão” dos contratos de partilha de produção, representando a União nos 

consórcios formados para execução desses contratos e defendendo os seus (da 

União) interesses nos comitês operacionais, nos que terá “poder de veto e voto 

de qualidade” e poderá indicar metade dos integrantes, além do presidente. 

Na lista de atribuições da PPSA está à avaliação técnica e econômica 

dos planos de exploração, de avaliação, de desenvolvimento e de produção de 

petróleo e gás natural, o que pode fazer com que a declaração de 

comercialidade, precedida por uma avaliação econômica da descoberta, seja 

dependente do que a PPSA venha a “avaliar economicamente”. 

  

3.1.3 Projeto de Lei 5940/0969 

                                                 

69 Cria o Fundo Social – FS, e dá outras providências. Este projeto de lei se transformou na Lei 

12.351/10. 
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Este projeto de lei mais tarde se transformou na Lei 12.351/10 instituiu 

o Fundo Social – FS, que segundo o projeto de lei, terá natureza contábil e 

financeira e será vinculado à Presidência da República. Possuirá finalidade de 

“constituir fonte regular de recursos para a realização de projetos de programas 

nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura, da 

ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental”. 

São objetivos do Fundo Social: 

Constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas 

auferidas pela União. 

Oferecer fonte regular de recursos para o desenvolvimento social, na 

forma de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza, educação, 

ciência e tecnologia;  

Mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, 

decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e 

exploração de petróleo e de outros recursos não renováveis. 

Os recursos do fundo serão advindos de parte do bônus da 

assinatura, de parte dos royalties (parcela da União restante após a dedução das 

subparcelas destinadas a órgãos específicos, nos termos da legislação 

aplicável), da receita da venda do petróleo da União e de aplicações financeiras. 

 

3.1.4 Projeto de Lei 5941/0970      

       

 Este projeto de lei mais tarde se transformou na Lei 12.276/10. A 

chamada cessão onerosa de direitos prevê que a União poderá ceder à 

Petrobras, com dispensa de licitação, as atividades do E&P em áreas não 

concedidas localizadas no Pré-sal. Esta cessão será limitada ao volume máximo 

de cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo.  

                                                 

70 Autoriza a União a ceder onerosamente a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício 

das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 

de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e dá outras providências. 



54 

 

 

           A Petrobras poderá compensar a União, por conta dessa 

cessão de áreas, em títulos a dívida pública mobiliária federal, precificados a 

“valor de mercado”. Esses títulos seriam, então, provavelmente utilizados pela 

União para aumentar a sua participação no controle da Petrobras, através da 

subscrição de novas ações emitidas pela companhia. “Os títulos vão e voltam 

(para o governo). Essa emissão seria apenas uma forma de operacionalizar a 

capitalização71”. 

   Uma vez que a Petrobras terá o seu capital aumentado, caso os 

acionistas minoritários não tenham interesse ou condições de manter a 

proporção das suas participações (conforme garantido pela lei das Sociedades 

Anônimas), a União terá, então, caminho livre para aumentar a sua participação 

na Petrobras. 

 Quanto ao valor dos direitos de produção da cessão onerosa em 

si, o qual balizará a quantidade que será emitida de títulos da dívida pública 

mobiliária federal, este cálculo será estabelecido por laudos técnicos elaborados 

por entidades certificadoras internacionais72. Estes laudos deverão ser obtidos 

pela Petrobras e pela ANP. 

           O Projeto de Lei ao mencionar apenas o pagamento de 

royalties, priva os estados produtores da receita proveniente da Participação 

Especial, fundamental fonte de arrecadação que serve, juntamente com os 

royalties, como compensação para a provisão constitucional que dá tratamento 

diferenciado ao petróleo, tributando-o não na origem, mas no destino. 

            

 3.1.5 Royalties do Petróleo 

 

           Royalty é uma palavra inglesa derivada da palavra "royal", que 

significa "aquilo que pertence ou é relativo ao rei, monarca ou nobre", podendo 

                                                 

71 UOL. Disponível em http://economia.uol.com.br/cotacoes/ultnot/2009/28/29/ult29u69530.jht m. 

Acesso em 01 fev. 2015.   
72 PETROBRAS. Fatos e Dados. Disponível em http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/20 

10/06/10/senado-aprova-cessao-onerosa-e-capitalizacao-da-petrobras/. Acesso em 24 jan. 

2015. 

http://economia.uol.com.br/cotacoes/ultnot/2009/28/29/ult29u69530.jht%20m
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/20%2010/06/10/senado-aprova-cessao-onerosa-e-capitalizacao-da-petrobras/
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/20%2010/06/10/senado-aprova-cessao-onerosa-e-capitalizacao-da-petrobras/


55 

 

 

ser usada também para se referir à realeza ou nobreza. Seu plural é royalties. 

No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da compensação financeira paga 

ao proprietário da terra ou área em que ocorre a extração ou mineração de 

petróleo ou gás natural. 

           No Brasil, o petróleo pertence à União, embora a Lei 

9.478/1997 garanta que, depois de extraído, a posse do petróleo passa a ser da 

empresa que realiza a extração deste recurso natural, mediante o pagamento 

dos royalties ao governo. Neste caso, tanto a união divide estes royalties entre 

o Governo Federal, estados e municípios onde ocorre a extração de petróleo 

localizado no subsolo destas unidades da Federação73. 

           Os Estados e Municípios confrontantes e, excepcionalmente, 

os Municípios que fazem operações de embarque e desembarque de petróleo e 

gás natural são obrigados a fazer pesados investimentos para poderem escoar 

toda a produção e ao mesmo tempo sofrem com o desgaste ambiental 

provocado pelo progresso, urbanização e pela poluição. 

 Foi criada a Lei 12.734/12 que determina as novas regras de 

distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial 

devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração 

desses recursos no regime de partilha. 

         Foi criada também a Lei 12.858/13 que dispõe sobre a 

destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no 

resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 

natural. 

        Em 21 de outubro de 2013, o consórcio formado pela Petrobras, 

pelas empresas chinesas CNPC e CNOOC, a anglo-holandesa Shell e a 

francesa Total arrematou, no Rio de Janeiro, a concessão para exploração de 

petróleo e gás no campo de Libra, no pré-sal da bacia de Campos. O grupo 

propôs ofertar à União a parcela mínima de 41,65% do óleo excedente a ser 

produzido no local. 

                                                 

73 PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (orgs.) Petróleo e região no Brasil: o desafio da 

abundância. Rio de Janeiro: Ed. Garamond Universitária, 2007. 



56 

 

 

          CNPC, CNOOC e Petrobras têm 10% do grupo cada uma. Shell 

e Total têm 20% cada. Os 30% restantes também cabem à Petrobras, que entra 

como operadora do consórcio. O grupo vai pagar um bônus de R$ 15 bilhões de 

reais ao governo e planeja um investimento mínimo de R$ 610 milhões no 

campo, que tem 1,54476 km2. A ANP estima que Libra tenha entre 8 e 12 bilhões 

de barris recuperáveis de petróleo74. 

        Após a análise dos impactos do novo Marco Regulatório do 

Petróleo com relação ao Pré-sal seguiremos agora para parte final do trabalho 

que trata da análise dos aspectos jurídicos que envolvem a unitização de 

reservatórios de petróleo e gás.  

                                                 

74 PORTAL BRASIL. Disponível em http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/10/co 

nsorcio-petrobras-cnpc-cnooc-shell-e-total-vencem-1a-rodada-do-pre-sal. Acesso em 25 jan. 

2015. 
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CAPÍTULO IV 

A UNITIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÓLEO E GÁS 

 

No âmbito internacional, de acordo com a definição da AIPN 

(Association of International Petroleum Negotiators), Unitização é a operação 

conjunta e coordenada de um reservatório de óleo e gás por todos os 

proprietários de direitos das diferentes áreas sobre o reservatório ou 

reservatórios. 

Unitização também pode ser definida como a transposição para o 

português da palavra de língua inglesa Unitization, utilizada nos Estados Unidos 

da América e na prática internacional para se referir ao acordo celebrado entre 

as partes, voluntária ou compulsoriamente, para organizar a exploração e/ou 

explotação75 de um reservatório que se estenda por uma área na qual diferentes 

pessoas detenham direitos para, de forma independente e sem que entre elas 

haja qualquer prévio acordo, explorar e produzir hidrocarbonetos. Apesar de a 

Unitização ser a forma mais utilizada para denominar o instituto no Brasil, alguns 

autores preferem o termo Unificação que argumentam, seria a tradução para o 

português mais adequada para a ideia da Unitization norte-americana.    

No Brasil, a Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo) introduziu o conceito de 

Unitização no seu artigo 27, ao estatuir que, quando se tratar de campos que se 

estendam por blocos vizinhos, onde atuem concessionários distintos, deverão 

eles celebrar acordo de individualização da produção. 

                                                 

75 Explotação consiste em retirar o petróleo do reservatório e fazer o comissionamento 

(completação) do poço através de uma “Árvore de Natal” que pode ser seca ou molhada. O 

desenvolvimento da produção se dá por meio da completação do poço a fim de iniciar a 

produção, que começa com a instalação de uma plataforma de produção para que os fluidos 

explotados dos diversos poços possam ser, primariamente, processados (tratados) e depois 

armazenados. A produção também cuida, quando não é assistida por dutos, da transferência do 

óleo tratado para um navio aliviador (essa operação chama-se offloading). ALMEIDA, Cristina. 

Petróleo sem complicação. Disponível em http://instrutoracristinaalmeida.blogspot.co 

m.br/2009/01/principais-seguimentos-da-indstria-do.html. Acesso em 30 jan. 2015. 
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No passado os contratos de concessão do Brasil utilizavam a 

denominação “Acordo para Individualização da Produção” dentro da cláusula de 

“produção Unificada”. A partir da Sexta Rodada de Licitações, passou-se a 

denominar o documento como “Acordo de Unificação”. 

A Unitização pressupõe um acordo para a explotação associada a um 

reservatório de óleo e/ou gás em que a área utilizada, como um todo, é operada 

como uma entidade singular, sem preocupação com os limites superficiais. O 

escopo da unitização é assegurar que a exploração, a perfuração e a produção 

possam transcorrer da maneira mais eficiente e econômica por um único 

operador. Os interessados compartilham tanto os investimentos quanto o óleo 

produzido, na medida de seu quinhão no volume original de hidrocarbonetos 

contidos na jazida. Poços, equipamentos e instalações de produção são locados 

de forma a minimizar custos. A produção é controlada, visando manter, pelo 

maior tempo possível, as pressões do reservatório em subsuperfície, de forma a 

aumentar a recuperação final. 

Constata-se facilmente, como medida estratégica para 

aproveitamento econômico do reservatório, que as partes envolvidas estejam 

associadas para a cooperação explícita e não à colisão eventual como mera 

decorrência de comportamentos individuais convergentes. 

A Unitização evita o desperdício econômico de perfurações 

desnecessárias de poços e as construções de facilidades de produção que 

poderiam de outra forma, ocorrer sob a concorrente regra da captura; permite 

dividir infraestrutura de desenvolvimento, assim abaixando os custos de 

produção em economia de escala e operação eficiente; maximiza o resultado de 

recuperação de petróleo de um campo de acordo com as melhores informações 

técnicas de engenharia, seja durante operação de recuperação primária ou 

intensificação de recuperação secundária; dá a todos os proprietários dos 

direitos sobre o reservatório comum a justa quota da produção (conforme 

terminologia americana, “proteção aos direitos correlatos”; minimiza o uso da 

superfície do solo e o prejuízo da superfície por evitar desnecessários poços e 

infraestrutura). 

Embora seja praticamente inequívoco o benefício decorrente de 

unitizações, as negociações dos acordos ainda são muito controvertidas, haja 
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vista a inexistência de fórmula conclusiva que leve à determinação de quotas 

justas a todas as partes, razão pela qual é comum não haver consenso sobre os 

termos do acordo. 

A unitização voluntária decorre da vontade das partes envolvidas, ou 

seja, não há obrigatoriedade na celebração e execução de um contrato.  

O ordenamento jurídico brasileiro previa a individualização da 

produção de forma compulsória no art. 27 da Lei do Petróleo76. 

O momento mais crítico da negociação de um acordo de Unitização é 

o da determinação da quota de produção cabível a cada parte, considerando sua 

complexidade diante de inúmeras variáveis de critérios objetivos possíveis, que 

definirão o percentual da jazida situado em cada um dos blocos pelos quais se 

estende. 

A determinação é tarefa atribuída a especialistas das áreas de 

geologia, geofísica e engenharia de petróleo, cabendo-lhes a utilização de 

variáveis utilizadas internacionalmente, como área total do reservatório, seu 

volume relativo, a porosidade, permeabilidade e demais características 

mineralógicas e mecânicas da rocha reservatório, bem como as propriedades 

fluidas, como a viscosidade, do petróleo a ser produzido. 

 

4.1 A regulação na indústria do petróleo 

 

O aspecto central da regulação na indústria do petróleo é a definição 

dos direitos de propriedade e, por conseguinte, das condições de acesso e 

operação, num contexto em que muitos países dependem da produção de outros 

para satisfação de suas demandas energéticas por petróleo. Nesta perspectiva 

temos como motivações para existência de uma regulação petrolífera a 

determinação da propriedade do petróleo antes e depois da sua extração do 

                                                 

76 Art. 27 Quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos, onde atuem 

concessionários distintos, deverão eles celebrar acordo para a individualização da produção. 

Parágrafo único. Não chegando às partes a acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá 

a esta determinar, com base em laudo arbitral, como serão equitativamente apropriados os 

direitos e obrigações sobre os blocos, com base nos princípios gerais de direito aplicáveis. 
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reservatório; a regulação da conduta das firmas petrolíferas; a partilha das 

receitas e rendas petrolíferas entre o estado (e suas unidades constituintes) e as 

firmas produtoras. 

A regulação para indústria do petróleo consiste de leis, decretos e 

regulamentações específicas designadas para o propósito de organização das 

atividades petrolíferas que são empreendidas dentro da jurisdição de um Estado. 

Inclui aspectos referentes às condições de exploração e produção, mas também 

questões ambientais, trabalhistas e tributárias particulares às atividades 

petrolíferas. A conformação da regulação petrolífera nos diferentes países é 

guiada por vários propósitos, dentre os quais podemos destacar a busca por 

capturar o máximo da renda gerada, sem inviabilizar os investimentos privados 

necessários ao setor; atração de investimentos externos e compartilhamento de 

riscos; e a construção de competências técnicas no país, enquanto elemento de 

uma política industrial. 

A regulação é normalmente estruturada a partir de uma lei básica para 

exploração e produção de petróleo, ou por uma lei geral atinente a todos os 

recursos minerais, na qual o petróleo constitui um capítulo específico. Nessa lei, 

estão expressos os fundamentos e provisões centrais em consideração a 

matéria petrolífera. Derivado da autoridade da lei básica emerge uma legislação 

complementar na forma de regulamentações originadas no interior do órgão 

regulador. Nessa legislação complementar estão expressas as decisões 

administrativas com relação aos requisitos e condições que devem ser atendidos 

na execução das atividades de exploração e produção, a obrigatoriedade da 

provação dos programas de trabalhos, bem como aspectos referentes à 

comercialização (doméstica e externamente) de óleo cru e derivado. 

O aspecto central da regulação petrolífera é a definição do regime 

contratual a ser usado nas associações com empresas produtoras. Os regimes 

contratuais podem ser categorizados em duas grandes tipologias: concessões e 

contratos de trabalho. As concessões são autorizações administrativas 

concedidas pelos governos agindo em nome do Estado, no exercício do poder 

último de soberania nacional com respeito aos recursos naturais. O contrato de 

trabalho é uma autorização dada tendo como base os termos nos quais o mesmo 
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foi celebrado entre as firmas e o representante do estado. Pode ser um contrato 

de partilha da produção ou um contrato de serviço com ou sem risco.  

Tanto as concessões quanto os contratos de trabalho, concedem à 

contraparte (empresas produtoras) o direito de empreender operações de 

prospecção, exploração e produção no interior de uma determinada área e 

dentro de um determinado período, de acordo com os termos da concessão ou 

contrato. Entretanto, diferenciam no que tange aos direitos sobre o petróleo 

extraído. No regime de concessões, a propriedade do petróleo a partir da “boca 

do poço” é da empresa que o extrai de uma área cujos direitos de exploração e 

produção ela detém. Já nos contratos de trabalho, as firmas produtoras não 

gozam da propriedade do petróleo, muito embora, a depender da modalidade 

contratual (particularmente nos contratos de partilha), a contratada pode ser 

remunerada com parte do resultado obtido, isto é, em óleo cru. 

 

4.2 A regulação da unitização 

 

Tanto num regime como no outro o foco da regulação da unitização é 

a compulsoriedade ou não do acordo. Neste contexto, a regulação pode afetar 

positivamente o ambiente de contratação ao impor às partes a compulsoriedade 

de assinar contratos de unitização, a partir do momento que seja identificada a 

contiguidade da jazida por áreas cujos direitos sejam detidos por diferentes 

firmas, sob pena, em caso contrário, de ter os direitos de produção suspensos 

até que o acordo seja concluído. Unitização voluntária é a que emana 

exclusivamente da vontade das partes. Já a unitização compulsória é aquela em 

que o Estado, em decorrência de seu poder de polícia na conservação dos 

recursos naturais, impõe a unitização aos titulares das concessões cujas áreas 

são englobadas pelo reservatório comum. 

Com a compulsoriedade, o problema decisório dos agentes é 

substancialmente modificado: ou eles firmam o contrato e começam a produzir 

sob as bases cooperativas, obtendo receita igual à proporção da sua 

participação na unidade, ou não firma o contrato e não obtém receita alguma.  

Em resumo, a unitização compulsória altera os direitos de 

propriedade, modificando concomitantemente os custos de transação. Se, por 
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um lado, os custos de transação são substancialmente minorados, por outro, 

torna-se necessária forte atenção para com a estrutura de governança a ser 

montada com base no contrato, a fim de manter os custos de transação em 

níveis que não ameacem a eficiência do acordo. A combinação de incentivos e 

mecanismos de controle presente na governança deve ser determinada em 

alinhamento com a natureza dos ativos envolvidos na contratação. 

Neste sentido, a regulação pode contribuir em dois aspectos: 

estabelecer provisões que tornem a compulsoriedade dos contratos de 

unitização um mecanismo de incentivo e não apenas de comando e controle; 

contribuir por meio de instituições que auxiliem na manutenção de uma 

governança eficiente. Essas funções podem ser alcançadas por meio da 

regulação de contratos. 

 

4.3 A regulação da unitização no mundo 

 

Com exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido, os contratos de 

unitização são um fenômeno relativamente recente e sua regulamentação ainda 

está recebendo contornos mais definidos. O instituto da unitização não é apenas 

permitido em quase todos os países produtores, como é em grande parte deles 

tornado obrigatório por lei ou previsto nas cláusulas do modelo contratual 

celebrado entre as empresas produtoras e o poder concedente do país 

hospedeiro.77 

A fim de traçar um panorama da regulação dos acordos de unitização 

no mundo, a partir de uma ampla pesquisa buscou-se identificar os países que 

contém provisões legais referentes aos contratos de unitização. A partir da 

pesquisa e leitura das regulações dos países, construiu-se uma amostra com 72 

países de todas as regiões do globo, incluindo todos os grandes produtores de 

petróleo, segundo dados publicados no relatório da BP78 de 2009. 

                                                 

77 BUCHEB, José Alberto. Direito do Petróleo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.187. 

78 A BP, originalmente Anglo-Persian Oil Company e depois British Petroleum é uma empresa 

multinacional sediada no Reino Unido que opera no setor de energia, sobretudo de petróleo e 

gás. 
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O quadro analítico elaborado sintetiza a tônica mundial da 

normatização dos acordos de unitização. Foi aferido que o instituto da unitização 

é bastante recente e reflete a compreensão dos países que o acordo de 

unitização constitui um instrumento moderno para o alcance das boas práticas 

da indústria, assegurando a conservação dos recursos e a garantia dos direitos 

correlatos por meio da cooperação entre as empresas produtoras. A crescente 

regulamentação do tema parece evidenciar o reconhecimento do papel efetivo 

que a regulação exerce no sentido de facilitar a celebração do acordo.              

Em termos gerais, as regulações no mundo parecem replicar os 

princípios gerais da prática americana. Tal como nos EUA, nos países 

analisados, quando as firmas detentoras de direitos de exploração unificam seus 

direitos, elas frequentemente firmam um contrato de unitização, que guarda 

similaridades com uma “Joint Operating Agreement”79. O acordo em questão 

combina todos os direitos referentes a um determinado reservatório e define as 

bases cooperativas sob as quais o acordo se apoia. As diferenças regulatórias 

para unitização entre os países, em parte, são explicadas pela necessidade de 

adequações da norma às especificidades do modelo contratual vigente no país.    

Em sentido contrário destaca-se que a regulação da unitização no 

mundo, diferentemente do EUA, prevê que os acordos de unificação sejam 

concluídos até o começo da fase de desenvolvimento do campo, envolvendo 

grandes projetos e grande monta de investimentos. Assim a prática fora dos 

Estados Unidos considera envolver os três estágios do processo de unitização: 

pré-unitização, contratação e redeterminação80. 

                                                 

79 É definido como um contrato entre coproprietários de um campo de petróleo e gás que está 

sendo operado em conjunto. 
80 A redeterminação é um dos mecanismos presentes na governança do contrato por meio do 

qual às partes é dada a oportunidade de revisar em intervalos regulares as participações, em 

conformidade com o critério previamente ajustado por elas à época da conclusão do contrato, 

porém levando em consideração novas informações que emergem de cada intervalo temporal e 

que possibilitam melhor compreender as características estáticas e dinâmicas dos reservatórios. 

Dessa forma, no período de redeterminação reavaliam-se as características dos reservatórios, 

os limites da área unificada, o volume e as características do petróleo e com base nessas 

informações, recalcula-se a participação de cada firma. 
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Da mesma forma que nos EUA e no Reino Unido, o fato que enseja a 

oportunidade para conclusão de contratos de unitização é a circunstância 

geológica na qual um reservatório se estende para áreas cujos direitos de 

exploração e produção sejam detidos por mais de uma firma produtora. As 

provisões de unitização nos países contemplados na pesquisa aplicam-se tanto 

aos campos de petróleo, quanto aos campos de gás natural, onde seu escopo 

pode ser determinado. Diferentemente da legislação federal americana, não 

foram encontradas alhures provisões legais que estimulem unitização 

exploratória, exceção feita a alguns poucos países como a Noruega. 

Em muitos países tem prevalecido o propósito de conservação dos 

recursos físicos e econômicos, por vezes traduzido por meio da expressão 

“máxima eficiência”, “máxima recuperação”, ou “boas práticas da indústria do 

petróleo”. Foram poucos os países nos quais a redação das normas se menciona 

algum propósito que possa ser literalmente interpretado como proteção aos 

direitos de propriedade, embora em grande parte da amostra se exija acordo que 

preze pelos princípios de razoabilidade e equidade. 

 

4.4 A regulação da Unitização no Brasil 

 

           A unitização da produção passou a integrar o arcabouço 

regulatório brasileiro destinado a organização das atividades petrolíferas no país 

a partir da promulgação da Lei do Petróleo. A temática era tratada no artigo 27 

da Lei n° 9478 de 06 de agosto de 1997. Hoje é tratada nos artigos 33 a 41 da 

Lei 12351/2010 sob o título de Individualização da Produção que detalha muito 

mais a questão. 

           Dessa forma, está ratificado que no Brasil, a unitização da 

produção é imposta por lei desde que o campo se “estenda por blocos vizinhos 

onde atuem concessionários distintos”, ou seja, uma vez verificado que a jazida 

se estende por mais de um bloco com concessionários diferentes, somente 

haverá produção de petróleo ou gás natural se houver acordo para unitização da 

produção. Destaca-se que o sistema adotado pelo legislador brasileiro 

representa um avanço em relação aos países que adotam uma política 

imediatista de depleção acelerada de reservas. A compulsoriedade da unitização 
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da produção se alinha com o interesse nacional de garantir as boas práticas da 

indústria, assegurando, assim, a conservação dos recursos petrolíferos e maior 

taxa de recuperação das reservas. 

           A unitização é regulada também no Contrato de Concessão 

para a Exploração Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, 

celebrado entre a ANP e as empresas concessionárias. Com a constituição da 

ANP, iniciaram-se os trabalhos para elaboração das cláusulas que conformariam 

o Contrato de Concessões para Exploração, conforme previsto no artigo 6°, 

inciso IV e no Capítulo V da Lei do Petróleo. Desde então já foram lançados 10 

editais de licitação, com diferenças consideráveis entre as rodadas. 

É, de fato, nos Contratos de Concessão, por meio da cláusula décima-

segunda (com título de Produção Unificada até a quinta rodada e Unificação da 

produção a partir da sexta rodada), que a regulação da unitização no Brasil 

ganha forma. O artigo 27 da Lei do Petróleo era bastante silente em um número 

de questões atinentes à contratação da unitização, se resumindo a identificar o 

fato gerador da unificação de jazidas, bem como torna-lo obrigatório nessas 

condições. A análise das minutas dos Contratos de Concessão revela que, por 

um lado, houve uma evolução da regulação ao longo das rodadas de licitação; 

por outro, as diferentes provisões contidas em cada rodada geram controvérsias 

adicionais a serem equacionadas quando as áreas que contenham um mesmo 

reservatório tiverem sido objeto de licitação em diferentes rodadas.   

  Em 2013 foi publicada a Resolução ANP Nº 25 DE 08/07/2013 que 

tem por objeto regular o Procedimento de Individualização da Produção de 

Petróleo e Gás Natural, que deve ser adotado quando se identificar que uma 

Jazida de Petróleo, Gás Natural ou outros hidrocarbonetos fluidos se estende 

além de um Bloco concedido, cedido onerosamente ou contratado. Esta 

resolução se tornou um novo marco no tratamento da Individualização da 

Produção no Brasil em complemento aos artigos 33 a 41 da Lei 12351/2010. 

 

4.5 Os acordos de Unitização 
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Em todos os Contratos de Concessão81 analisados, as cláusulas que 

tratam dos acordos de unitização da produção especificam textualmente que o 

objeto da unificação é a “jazida que se estende para fora da área de concessão”, 

corrigindo, dessa forma uma das controvérsias criadas pela redação do artigo 27 

da Lei do Petróleo. 

As partes do contrato de unitização são os concessionários que 

detenham direitos sobre as áreas nas quais se estendam a projeção de jazidas 

comuns. Uma vez que reunidas e notificadas à ANP as evidências da 

contiguidade de jazida para além da área do contrato, cabe à mesma, por sua 

vez, comunicar a condição aos demais concessionários que detenham direitos 

nos referidos blocos, “com vistas a que todas as partes interessadas se reúnam 

e celebrem um acordo que leve ao desenvolvimento comum e à unitização da 

Produção". 

Nas minutas dos Contratos de Concessão está expresso o conteúdo 

que os acordos de unitização devem contemplar. 

O acordo de unitização contemplará equitativamente os direitos e 

obrigações dos Concessionários interessados, definindo a área unificada, o 

Operador da mesma, as participações de cada um na Exploração, Avaliação, 

Desenvolvimento e Produção da Jazida, O Plano de Desenvolvimento respectivo 

e o prazo para sua apresentação a ANP, os pagamentos de Participações 

Governamentais e de terceiros, respeitado, para cada Concessionário envolvido, 

os montantes especificados no respectivo Contrato de Concessão, e em geral 

todos os demais aspectos normalmente contemplados em acordos do gênero, 

conforme aplicáveis os termos dos Contratos de Concessão referentes aos 

                                                 

81 O contrato de concessão pode ser definido como o instrumento de outorga, por parte da 

contratante ANP, do direito de exploração de um bloco pela empresa concessionária que, no 

caso de descoberta, terá também o direito de exploração e produção de petróleo existente na 

área. Tal contrato é fonte originária de direitos e obrigações do particular e de deveres e sujeições 

da Administração Pública, sendo o marco regulatório da indústria petrolífera, juntamente com a 

Lei do Petróleo. LIMA, Rayssa Cunha. Os contratos de concessão da indústria do petróleo 

e gás natural. Disponível em http://jus.com.br/revista/texto/18356/os-contratos-de-concessao-

da-industria-do-petroleo-e-gas-natural. Acesso em 30 jan. 2015. 

 

http://jus.com.br/revista/texto/18356/os-contratos-de-concessao-da-industria-do-petroleo-e-gas-natural
http://jus.com.br/revista/texto/18356/os-contratos-de-concessao-da-industria-do-petroleo-e-gas-natural
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blocos em que se situam na área unificada, a legislação brasileira pertinente, 

bem como as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. 

O parágrafo anterior contém uma extensa lista do conteúdo exigido 

nos acordos de unitização, que busca definir os parâmetros-base da unidade 

(área, operador, participações) para o desenvolvimento e produção conjunta da 

jazida comum, bem como harmonizá-los com as obrigações, em termos de 

participações governamentais e de terceiros, existentes nos contratos detidos 

individualmente por cada concessionário. 

Cabem a ANP no que tange aos acordos de unitização, o papel de: 

comunicar aos concessionários de áreas adjacentes a necessidade de celebrar 

um contrato de unitização; permitir a avaliação conjunta; aprovar o início das 

operações sem a celebração do acordo; decidir a respeito da extensão das fases 

de Exploração e Produção.  Não obstante, as provisões contidas nas minutas 

dos Contratos de Concessão estabelecem duas outras importantes atividades 

de atuação da ANP em relação aos contratos de unitização. A primeira se refere 

à aprovação dos acordos e a segunda a possibilidade de atuar como mediadora 

dos mesmos. 

O contrato de unitização é um acordo cooperativo que intenta 

propiciar o gerenciamento coordenado das atividades em uma jazida, na qual 

direitos de produção são compartilhados por diferentes firmas. Tal como no 

mundo, no Brasil, o objetivo do acordo é preservar o uso das melhores práticas 

de explotação, assegurando, assim, a eficiência e a conservação dos recursos 

físicos e econômicos, bem como a proteção dos direitos correlatos, ratificando a 

equidade e a justiça entre os participantes do acordo. 

O acordo de unitização deve delinear uma estrutura de direitos de 

propriedade e governança que torne as firmas detentoras de interesses indivisos 

com relação à unidade formada, tal como se fossem parcerias em um único 

contrato de concessão. Nessa perspectiva, o acordo de unitização é uma forma 

alterada das costumeiras Joint Ventures Agreement82 (JVA), com provisões 

                                                 

82 A joint venture (JV) é um acordo de negócios em que as partes concordam em desenvolver, 

por um tempo finito, uma nova entidade e novos ativos, contribuindo em equidade. Eles exercem 

o controle sobre a empresa e, consequentemente, compartilham receitas, despesas e ativos. 
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gerais em relação às operações de produção em condições muito similares, 

sofrendo apenas pequenas adaptações necessárias para ajustar-se ao escopo 

do acordo. Não obstante, cláusulas especiais são adicionadas, destinadas 

particularmente à identificação e demarcação dos reservatórios unificados, à 

escolha da operadora, ao uso das informações e aos métodos e fórmulas usados 

para determinação e reavaliação das participações de cada firma na jazida 

unificada. Em síntese, os contratos de unitização podem ser entendidos como 

um acordo que contempla cláusulas especiais referentes à definição dos direitos 

de propriedade na jazida unificada e cláusulas gerais, comuns aos contratos 

normais de joint venture, destinadas à coordenação das decisões de produção. 

O escopo do acordo de unitização é a unificação dos direitos de 

exploração e produção a fim de conformar uma unidade tomadora de decisão 

que preserve os recursos e os direitos correlatos. Além do comportamento das 

concessionárias que tomam parte nas negociações, o processo contratual que 

confere alcance a tal escopo é condicionado pelas características com as quais 

se manifestam a contiguidade dos reservatórios em diferentes blocos. Identifica-

se um conjunto de situações nas quais a unitização pode ser desenvolvida no 

Brasil, dentre elas quando a jazida se estende: 

a) Por blocos onde atuem concessionários distintos; 

b) Por blocos com concessionário e área retida pela ANP; 

c) Por blocos pertencentes aos mesmos concessionários, porém com 

áreas com diferentes participações governamentais; 

d) Por blocos onde atuem as mesmas concessionárias, mas com 

diferentes operadoras e/ou participações entre membros de um consórcio; 

e) Por áreas de operação conjunta e por áreas de operações 

exclusivas; 

f) Para além do limite externo da plataforma jurídica. 

            Em todas as situações, o acordo de unitização compor-se-á 

de um conjunto de peças contratuais. Um dos contratos assinados entre as 

partes é o Unit Operating Agreement83 (UOA). Trata-se de um contrato bastante 

                                                 

83 Acordos operacionais criados como resultado da unificação de um campo através de várias 

licenças diferentes. 
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detalhado, em que as partes descriminam tecnicamente a área unificada, o 

operador, as participações individuais, bem como se define a condução das 

operações conjuntas e questões comerciais, os procedimentos e conceitos de 

redeterminações, assim como os mecanismos de governança para resolução de 

conflitos. No Brasil, exige-se adicionalmente que seja entregue à aprovação da 

ANP o Acordo de Unitização da Produção (AIP) que é um documento bastante 

enxuto que resume as questões detalhadas no UOA, especificando a área 

unificada, o operador, os planos de desenvolvimento e as participações 

governamentais de responsabilidade de cada concessionário. 

O primeiro passo para contratação da unitização é a identificação e 

descrição dos limites da jazida comum e da quantidade dos recursos que serão 

objeto de unificação. Para tanto os acordos de unitização são fortemente 

dependentes de informações que são incertas, assimétricas e com grau 

considerável de interpretação subjetiva. Dessa forma, o conteúdo informacional 

que baliza as negociações é chave para conclusão do acordo. 

Se as negociações começam nos momentos iniciais da fase de 

exploração, o conhecimento sobre a rocha reservatório, suas configurações 

estáticas e dinâmicas, bem como conteúdo quantitativo dos recursos, são ainda 

bastante incipientes. Logo se justifica uma fase de pré-unitização, que se inicia 

com a assinatura do Pré-AIP, inclinada à aquisição de informações, sob bases 

cooperativas, por meio de trabalho sísmico e perfuração de poços adicionais, 

que subsidiem as negociações entre as partes. Durante o período de pré-

unitização as partes buscam firmar um acordo em bases cooperativas para 

adquirir informações para: 

a) Determinar os limites, extensão e configuração dos reservatórios 

comum objeto de unificação; 

b) Identificar as características minerais e condições mecânicas da 

rocha reservatório e as características do petróleo capturado nos seus poros; 

c) Definir o tamanho das reservas de petróleo que serão objeto de 

partilha entre os detentores de direitos em relação à jazida comum; 
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d) Identificar os procedimentos (métodos e fórmulas) pelos quais a 

produção e custos subjacentes serão repartidos; 

e) Estabelecer a periodicidade e regras para as redeterminações; 

f) Fixar parâmetros que determinam qual firma será operadora 

g) Delinear um plano de desenvolvimento conjunto 

h) Compartilhar completamente ou em parte os custos da pré-

unitização. 

A fase de aquisição de informações é finalizada tão logo se 

compreenda que há razoável base de conhecimento para que o acordo de 

unitização possa ser concluído. Quanto maiores forem os esforços exploratórios, 

mais amplo e homogêneo será o conjunto de informações que baliza as 

negociações e menor será o espaço para questionamentos futuros de 

participações. Como não é possível reduzir todas as incertezas completamente, 

dado que muitas delas somente serão sanadas ao longo da produção conjunta, 

tem-se um difícil equilíbrio entre os custos para aquisição de informações e a 

redução de incertezas, que dificulta a decisão por prolongar ou não o período de 

pré-unitização.  

 

4.6 Contrato de Unitização 

 

Assim que as firmas concordem ter obtido um volume adequado de 

informações, as negociações para celebração do contrato de unitização se 

iniciam. As negociações são complexas, consumindo tempo e recursos, haja 

vista que não existem regras fixas consensuais que possam ser usadas em 

qualquer tratativa, a fim de dirimir as contendas que surgem. Seguem abaixo 

uma lista com itens em potencial que podem ocasionar conflitos entre as partes 

envolvidas na negociação de um contrato de unitização. Todos esses aspectos 

tem sido objeto de negociação nos acordos concretos firmados no Brasil. 

Entendimento Técnico: 

a) Volumes potenciais da jazida a ser individualizada e critérios para 

definição das participações; 

b) Definição do operador da jazida individualizada; 

c) Metodologia e periodicidade das redeterminações; 



71 

 

 

d) Plano de desenvolvimento comum; 

e) Direitos e obrigações quanto às operações dos concessionários na 

área unificada, mas sem relação com a jazida unitizada. 

Termos Contratuais e Comerciais: 

a) Custos de equalização (custos passados) e metodologia para sua 

aferição e/ou auditoria; 

b) Avaliação e validação dos contratos eventualmente já assumidos 

pelas partes; 

c) Tratamento dos critérios fiscais adquiridos pelas partes em caso de 

redeterminação; 

d) Tratamento de custos passados; 

e) Ajuste de custos, investimentos e produção em caso de 

redeterminação. 

A escolha do critério, fórmula e informações a serem usadas na 

determinação das participações, ocupam a centralidade nos esforços negociais 

das partes. Os percentuais de cada firma no volume de hidrocarbonetos 

produzidos, bem como nos custos relativos aos trabalhos de produção, devem 

ser alocados segundo um método objetivo acertado de comum acordo entre as 

partes. A princípio as participações devem ser determinadas de modo que no 

mínimo o valor relativo dos direitos de produção de cada empresa esteja 

representando proporcionalmente na produção unificada. 

Existem na prática da indústria alguns métodos à disposição, que 

variam em mérito e complexidade, sendo que nenhum deles é perfeito devido à 

incerteza inerente à própria natureza das informações necessárias para 

atribuição das participações. Dentre os critérios mais usados estão: 

a) Área superficial na jazida: A participação de cada firma pode ser 

igual ao percentual das áreas a ela concedidas antes do acordo firmado em 

relação ao total da área unificada, isto é, a projeção horizontal da jazida contida 

na projeção horizontal de cada bloco. As firmas que respondem por maior 

extensão de área de concessão terão maior percentual. O critério é simples, 

porém é valido somente nas situações em que os reservatórios têm 

características homogêneas, tanto em espessura, quanto em porosidade e 

permeabilidade; 



72 

 

 

b) Volume relativo nos reservatórios: diferente do critério da área, o 

critério do volume não é distorcido por diferenciais de espessura ao longo da 

extensão da jazida, embora o volume dos reservatórios não reflita corretamente 

a quantidade de hidrocarbonetos nele contida, uma vez que a porosidade 

também varia consideravelmente ao longo da extensão dos reservatórios; 

c) Volume relativo do espaço poroso: um critério mais sofisticado e 

justo é considera não apenas o volume nos reservatórios, mas também o volume 

poroso relativo a cada firma. Assim, as firmas com maior volume poroso, e não 

somente de volume de rocha-reservatório, terão maior participação na produção; 

d) Volume in place: a alocação das participações é baseada no 

volume relativo de hidrocarbonetos por metro cúbico da rocha-reservatório 

saturado com petróleo e gás, calculados em condições termodinâmicas de 

superfície, segundo métodos estabelecidos na indústria. A deficiência do 

método, que parece se aproximar da regra ideal, é que apenas a ocorrência de 

hidrocarbonetos nos poros da rocha-reservatório não é suficiente para 

determinar o nível de produção em cada área concedida, uma vez que a 

produção é função da mobilidade dos hidrocarbonetos entre essas áreas; 

e) Volume recuperável: a participação será igual ao volume 

recuperável, resultado da utilização de um fator de recuperação atribuído ao 

volume in-place de cada área de concessão, que corresponde ao volume de 

hidrocarbonetos que se espera produzir durante a vida do reservatório em 

relação ao volume total de hidrocarbonetos contidos no mesmo reservatório. 

  Os métodos, na ordem em que foram listados, crescem 

gradativamente em complexidade. Para uma alocação cada vez mais justa, o 

método deve incorporar na fórmula de cálculo características estáticas do 

reservatório (extensão da jazida, permeabilidade, viscosidade dos fluidos), mas 

também parâmetros dinâmicos. Quanto mais complexo for o método adotado, 

mas amplamente cada firma terá refletido o valor exato de seus direitos originais 

de exploração e produção. Entretanto, menor será o consenso e, por 

conseguinte, maiores serão as dificuldades e custos de transação envolvidos na 

conclusão do acordo. 

  É importante ressaltar que grande parte das variáveis necessárias à 

adoção de alguns métodos mencionados não pode ser conhecida antes que as 
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atividades na fase de desenvolvimento ou produção tenham ocorrido e um 

número de poços tenha sido perfurado. Se o contrato de unitização é concluído 

em um momento antecedente a estas fases, o critério tem que ser reavaliado em 

função da divergência entre o que foi esperado à época da negociação e o 

conhecimento adquirido com a produção, a fim de preservar o princípio da quota 

justa para cada firma. 

 

4.7 Redeterminações 

 

A redeterminação é um dos mecanismos presentes na governança do 

contrato por meio do qual às partes é dada a oportunidade de revisar em 

intervalos regulares as participações, em conformidade com o critério 

previamente ajustado por elas à época da conclusão do contrato, porém levando 

em consideração novas informações que emergem de cada intervalo temporal e 

que possibilitam melhor compreender as características estáticas e dinâmicas 

dos reservatórios. Dessa forma, no período de redeterminação reavaliam-se as 

características dos reservatórios, os limites da área unificada, o volume e as 

características do petróleo e com base nessas informações, recalcula-se a 

participação de cada firma. 

A redeterminação explicita a importância da flexibilidade contratual 

nos acordos de unitização e justifica a atenção dada ao tema na parte teórica da 

pesquisa. Portanto, é o aspecto do contrato de unitização que mais facilmente 

propicia transitar das dimensões teóricas para as condições empíricas do 

processo contratual. Devido à precariedade da base de conhecimento a partir da 

qual as participações originalmente são acordadas, principalmente durante as 

fases iniciais de exploração da jazida. Nessas ocasiões somente por casuísmo 

as partes podem fixar participações que se provarão justas ao passo que o 

melhor conhecimento das distribuições dos recursos nos reservatórios 

sobrevenha no transcorrer das atividades no campo. 

Assim, com o trabalho sísmico adicional e novos poços perfurados ao 

longo da vida do campo, emerge o conhecimento mais detalhado das 

características dos reservatórios. Logo se pode provar que novas firmas devem 

ser incluídas na unificação, ou mesmo, em sentido contrário, se mostrar 
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equivocada a expectativa original que algumas partes consideradas no acordo 

tenham, de fato, direitos de produção em relação à jazida comum. Da mesma 

forma, as novas informações emergentes podem revelar que área unificada é 

menor do que se imaginava. 

A definição de uma governança específica para a redeterminação é 

fundamental devido às consequências que ela causa. Por um lado a 

possibilidade de rever as alocações iniciais das participações conforta as partes 

com instrumentos que asseguram a expectativa que seus direitos de propriedade 

serão garantidos, diminuindo, assim, a resistência para a conclusão do acordo 

mesmo que com pouca informação. Por outro lado, as redeterminações 

constituem potencial fonte de conflitos entre as partes, devido à possibilidade de 

ações estratégicas das firmas envolvidas, implicando em custos de transação 

adicionais. Por conta disso, redeterminações são mais usuais em jazidas a partir 

de um determinado tamanho, onde estão em disputa direitos para apropriação 

de elevados volumes de recursos. 

 

4.8 Governança das operações de produção 

 

A governança em relação às operações cotidianas e o processo de 

tomada de decisão que as sustenta estão contempladas no conjunto de 

cláusulas gerais que compartilham muitas características das JOAs (Joint 

Operating Agreements) tradicionalmente executadas na indústria do petróleo. 

Para tais operações a estrutura de governança deve ser geral e bastante flexível, 

a fim de acomodar a extensa lista de possíveis acontecimentos e controvérsias 

que podem emergir ao longo da vida do contrato. 

Em relação à execução do contrato de unitização é importante 

esclarecer que é comum que as firmas estejam reunidas em consórcios, que são 

justamente a figura jurídica que detém os direitos de exploração e produção. 

Assim, o consórcio é elegível como nível de determinação das participações e 

de distribuição dos direitos de votos para a tomada de decisão no comitê 

operacional da unidade. Dessa forma, mesmo embora se possa atribuir um 

percentual de participação individual na unidade (como resultado do produto 

entre o share da firma no consórcio e a participação do consórcio na unidade), 
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cada firma exercerá seus direitos e obrigações nos limites de suas participações 

individuais, mas agirá por meio do consórcio a que pertence, em conformidade 

com a governança e contratos que conformam a constituição do consórcio. 

A instância superior de coordenação de tomada de decisão na 

unidade é o comitê operacional (UOPCOM – Unit Operating Committee). No 

comitê operacional, cada concessionária estará representada na proporção de 

seu interesse na unidade. As funções do comitê incluem dentre outras: 

coordenar as atividades de explotação, revisar a aprovar os programas de 

trabalho e orçamentos preparados e submetidos pelo operador, além de 

supervisionar as operações executadas por este último. Estas funções serão 

explicitadas no contrato (JOA) e estarão sujeitas à governança que melhor 

atender as partes. 

Uma das concessionárias é escolhida como operadora da unidade, 

com responsabilidade de montar o plano de desenvolvimento da jazida, preparar 

os programas de trabalho e os respectivos orçamentos e esquemas de 

produção, que deverão ser submetidos ao comitê operacional antes de serem 

por ela executados. O operador é também responsável pela chamada das 

contrapartidas financeiras das concessionárias (cash call) na proporção das 

participações de cada participante, a fim de fazer frente aos custos e despesas 

incorridos por ele durante a execução do programa de trabalho. 

A estrutura de governança a ser delineada para garantir a execução 

do contrato sem maiores percalços deve munir-se de instrumentos suficientes 

para garantir-lhe um grau de flexibilidade, de modo a propiciar margem de ação 

frente às mudanças na dinâmica do reservatório, inovações nas tecnologias de 

produção e mudanças no preço do petróleo. 

As regras de votação, as regras para controle da inadimplência, os 

requerimentos de notificação, os procedimentos de queixa e arbitragem, o uso 

de consultores e especialistas externos para dirimir controvérsias, a supervisão 

e fiscalização pelo comitê através de relatórios fornecidos pelo operador, bem 

como a adoção de práticas que garantam transparência na tomada de decisão, 

são alguns dos instrumentos que conformam uma estrutura de governança 

adequada às características transacionais dos acordos de unitização.  
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4.9 As experiências brasileiras de Unitização84 

 

Os primeiros acordos de unitização concluídos no Brasil servem de 

ilustração empírica à discussão teórica. Fundamentalmente, as primeiras 

experiências demonstram que os contratos de unitização representam uma 

quebra de paradigma e rotinas com as quais a indústria brasileira do petróleo se 

acostumara a apoiar os seus processos negociais. Com efeito, diante dessa 

nova modalidade contratual vigente no país, as empresas atuantes no upstream 

brasileiro são chamadas a pensar e inovar em busca de novos processos 

negociais e arranjos contratuais, novas formas de contabilidade e nova 

sistemática de recolhimento das participações governamentais, exigidos pelos 

acordos de unitização. Os primeiros contratos confirmam, dessa forma, a 

complexidade técnica do processo, as dificuldades contratuais e o embate de 

interesses comerciais, que se traduzem concretamente na necessidade de 

mobilizar profissionais de diferentes áreas (E&P, Financeiro, Jurídico) das 

empresas envolvidas, retratando assim a perspectiva multifacetada dos termos 

contratuais negociados. 

Em média, o processo negocial dos primeiros acordos se prolongou 

por um ano e meio a dois anos, período muito menor que a média retratada na 

literatura internacional. Em todos os casos já negociados, as minutas contratuais 

do Unit Operating Agreement têm tomado como base o modelo proposto pela 

AIPN. O modelo é constituído por 21 artigos e um conjunto de anexos que tratam 

das questões acima discutidas, dentre as quais: delimitação da área unificada, 

escolha do operador, definição do comitê operacional, programa de trabalho, 

redeterminações. Cabe ressaltar que, embora se trate de um documento extenso 

e bastante detalhado, o mesmo dispõe sobre um conjunto de provisões que 

conformam uma estrutura de governança destinada a tratar ex post das lacunas 

imprevistas no contrato. 

                                                 

84 REVISTA PETROBRAS. Disponível em http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/nova-pet 

robras-magazine.htm. Acesso em 20 mar. 2015. 

 

http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/nova-pet%20robras-magazine.htm
http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/nova-pet%20robras-magazine.htm
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A primeira experiência de unitização no país envolveu duas grandes 

empresas de atuação internacional: - Petrobras e Repsol YPF – ocorrida em 

dezembro de 2007. Um reservatório específico comum aos campos de Albacora 

e Albacora Leste na Bacia de Campos foi unificado, resultando uma unidade com 

91,3% dos interesses cabendo a Petrobras e 8.7% à Repsol YPF. Um ponto 

importante a ser frisado nesse acordo é que dos vários reservatórios que 

produzem nos campos, apenas os reservatórios de Caratinga (o que de fato se 

estendia para as duas áreas de concessão) foi unificado. Assim, desde a 

primeira experiência vem se praticando o conceito de unitização por jazida e não 

por bloco. 

Em outubro de 2008, também na Bacia de Campos, na área chamada 

de Parque das Conchas, litoral sul do estado do Espírito Santo, celebrou-se a 

unificação dos campos de Mangangá (bloco BC-60), de concessão exclusiva da 

Petrobras, e de Nautilus (bloco BC-100), que envolve um consórcio composto 

por Petrobras, a empresa indiana ONGC e anglo-holandesa Shell, esta última 

sendo majoritária e operadora. No acordo final previu-se a Petrobras 

respondendo por 67,5% da participação no campo unificado, a Shell por 25% e 

a indiana ONGC por 7,5%. 

Este segundo acordo de unitização celebrado no país não apenas 

ratificou o conceito de unitização por jazida, como representou a primeira 

experiência com mais de duas partes envolvidas. 

A terceira unitização realizada no Brasil envolveu os campos de 

Camarupim (BES-100) e Camarupim Norte (Bloco BM-ES-5), localizados na 

Bacia do Espírito Santo. O campo de Camarupim, que tem a Petrobras como 

concessionária exclusiva, teve sua comercialidade declarada em dezembro de 

2006 junto à comunicação de que a jazida em questão avançava além dos limites 

da área de concessão, enquanto o campo de Camarupim Norte, sob 

responsabilidade do consórcio formado entre a Petrobras e El Paso, alcançou 

sua declaração de comercialidade em 2008. 

A unitização dos campos de Camarupim-Camarupim Norte pode ser, 

sob diversos prismas (tipo de campo, celeridade no acordo, procedimentos), 

considerada como emblemática. Tratou-se da unitização de um campo de gás 

não associado feita no contexto do lançamento do Plano de Antecipação da 
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Produção de Gás (Plangás), cujo escopo era incrementar a oferta de gás no 

país. Com isso, a combinação do Plangás e da presença da Petrobras nos dois 

blocos contribuiu para a rápida celebração do acordo, bem como para a 

conclusão do projeto de produção conjunta, que prevê um pico de produção de 

mais de cinco milhões de metros cúbicos por dia de gás e de cerca de 6.000 

barris por dia de condensado. 

Devido à maior complexidade dos campos em negociação, as 

questões contratuais foram discutidas ponto a ponto, a fim de minorar a chance 

de conflitos, o que resultou em minúcias técnicas que estão esmiuçadas em mais 

de 100 páginas de contrato e em 11 anexos técnicos, fixando, dentre os pontos, 

a fórmula de cálculo das participações e as especificações de softwares de uso 

comum. Outro ponto que chama a atenção foi um prévio entendimento entre as 

partes, aprovado pela ANP, onde elas manifestaram o desejo de unificar os 

blocos, concordando com a realização de atividades antes do acordo de 

unitização ser de fato concluído. 

Hoje existem outras unitizações em curso, mas no que se refere à 

atuação da reguladora, as primeiras experiências demonstraram que a ANP tem 

atuado no sentido de contribuir positivamente para a celebração do acordo de 

unitização entre as partes. Em média, a aprovação do acordo pela ANP tem se 

alongado por um período de alguns meses após a submissão do Acordo de 

Individualização da Produção (AIP). Nas unitizações já aprovadas, pequenos 

ajustes no AIP têm sido propostos pelo órgão regulador. 

Merece menção que fora do país, a Petrobras participou da unitização 

que envolveu o campo gigante de Agbami, na Nigéria, com a nigeriana NNPC, a 

norueguesa StatoilHydro e a norte-americana Chevron, esta com status de 

operadora do campo. 

A Petrobras também participou no Brasil da unitização dos campos de 

Xerelete (BC-2) e Xerelete (BM-C-14), ambos situados na Bacia de Campos, na 

qual foram envolvidas também a norte-americana Devon e a francesa Total. 

Os primeiros acordos serviram ao propósito de preparar as empresas 

envolvidas para os novos desafios que os contratos de unitização carreiam aos 

processos contratuais na indústria do petróleo. Ao mesmo tempo, eles testaram 

as provisões regulatórias para o tema no país, expondo seus méritos e 
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controvérsias. Em especial, eles foram importantes para firmar o conceito de 

unitização por jazidas no país. Outro aspecto relevante dos primeiros acordos de 

unitização foi a escolha em todos os acordos firmados do critério de volume in 

place para fins de determinação e redeterminação das participações. 

Os primeiros acordos também expuseram o papel crucial que a 

regulação desempenha para a celebração dos acordos de unitização, além de 

ratificar a complexidade presente nos projetos de unitização. O aprendizado 

revela que não há fórmula única e permanente para se aplicar ao processo, 

devendo, se adotar em cada nova negociação, métodos e procedimentos 

conforme as especificidades técnica, econômica e operacional do projeto em 

questão, bem como das normas regulatórias vigentes. 

A experiência acumulada é de grande valor, ainda mais quando se 

considera que as ocorrências de novas oportunidades de unitização se tornarão 

cada vez mais frequentes, face aos novos horizontes estratigráficos propiciados 

pelas grandes descobertas na camada do pré-sal.     

 

 

 



80 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Toda a doutrina pesquisada é unânime ao afirmar que a unitização é 

extremamente importante para o desenvolvimento de campos petrolíferos, pois 

evita investimentos desnecessários e aumenta a vida útil de exploração. 

Todavia, a celebração do acordo e o início das operações unitizadas 

não são matérias nada fáceis de atingir. Até que se obtenha um acordo de 

unitização várias medidas precisam ser tomadas. 

Durante a elaboração do pré-acordo as partes envolvidas deverão 

analisar se a unitização será viável do ponto de vista econômico e técnico. 

Na elaboração do acordo de unitização, em relação ao aspecto 

econômico, as empresas deverão levar em consideração as despesas incorridas 

antes da celebração do contrato, os gastos com instalações físicas e 

depreciação, bem como alocação das despesas entre as partes. 

Outro ponto que precisa ser bem analisado é o eventual aumento de 

pagamento de royalties ou de início de pagamento de participação especial, em 

função do eventual aumento da produção que a unitização propiciará. A 

ocorrência de uma das duas hipóteses pode ser um obstáculo à unitização, 

desestimulando a celebração do acordo. 

Já em relação ao aspecto técnico, deverá ser realizado um 

levantamento da área para se aferir a extensão, forma e características 

geológicas, com o intuito de se permitir uma distribuição justa dos percentuais 

de extração para as partes envolvidas. Considerando que a unitização é 

realizada em sua maioria das vezes em segunda recuperação de petróleo, as 

partes deverão utilizar a base de dados originada da exploração anterior e 

despesas realizadas para que essas subsidiem a decisão a ser tomada pelas 

partes. 

Ainda, deverá ser elaborado um plano para desenvolvimento da 

jazida, definindo-se o método de recuperação e a tecnologia a ser empregada e 

o percentual de extração a ser realizado, em busca de uma eficiência produtiva, 

com a utilização de um menor número de equipamentos, pessoas e recursos 

financeiros para produzir uma mesma quantidade de petróleo e gás. 
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Os contratos de unitização tem o papel principal de definir as regras 

que serão utilizadas pelas empresas e devem ter flexibilidade para considerar as 

redeterminações. 

Enumeram-se as quatro principais vantagens da unitização sobre a 

exploração competitiva: necessidade de um número menor de poços; economia 

máxima nas operações; possibilidade do controle da jazida; e tendência de 

estabilização do mercado. 

Portanto, a exploração dos campos petrolíferos por meio de planos de 

desenvolvimento e acompanhamentos adequados, elaborados a partir de 

compartilhamento de dados, know how, tecnologia e integração das equipes das 

áreas unitizadas – é o melhor mecanismo para se produzir o maior volume de 

petróleo e gás. Além de se empregar de maneira eficiente os recursos 

disponíveis, sem desperdiçá-los e muito menos causar a perda das 

características iniciais das jazidas.   

Os primeiros acordos de unitização no Brasil confirmam a 

complexidade técnica do processo, as dificuldades contratuais e o embate de 

interesses comerciais, bem como a necessidade de mobilizar profissionais de 

diferentes áreas (E&P, Financeiro, Jurídico) das empresas envolvidas, 

retratando assim a perspectiva multifacetada dos termos contratuais negociados.  

Deve-se, por fim, destacar que o descobrimento de grandes reservas 

na camada pré-sal, uma província petrolífera que contempla uma área de quase 

150.000 Km², que começa no Sul do Estado do Espírito Santo e se estende até 

o Norte do Estado de Santa Catarina, descortina novos horizontes estratigráficos 

no país. Uma de suas consequências é incrementar bastante a probabilidade de 

ocorrência da necessidade de unificações de jazidas. Neste sentido, o tema 

ganha maior relevo e importância pelo maior espaço conferido ao tema na Lei 

que propõe a adequação do regime contratual às novas condições geológicas e 

produtivas na camada pré-sal. Se na Lei 9.478/1997 era identificado apenas o 

artigo 27 tratando do tema, na Lei 12.251/10, a temática é desdobrada em um 

capítulo inteiro, com nove artigos tratando da individualização da produção e na 

Resolução ANP Nº 25 DE 08/07/2013 o assunto é merecedor de doze capítulos 

cobertos através de 39 artigos.
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