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 A incorporação de reservas por empresas de petróleo é feita com base na 

avaliação econômica de áreas descobertas e de áreas exploratórias. O foco desta 

dissertação está na análise de blocos exploratórios. Para que o volume esperado 

seja classificado como reserva é necessário que sejam realizados estudos que 

sinalizem a viabilidade técnica e econômica do projeto, sob as condições 

econômicas e recursos tecnológicos vigentes na época da avaliação. Desta forma a 

empresa o agrega como parte do seu patrimônio. Para as empresas do setor de 

petróleo as reservas são cruciais, pois são indicativos de previsão de produção e da 

receita potencial que será gerada no futuro. 

Este trabalho avalia a incorporação de reservas através de uma análise 

econômica de um projeto de exploração e produção de petróleo desde a fase de 

aquisição do bloco exploratório até o desenvolvimento completo do campo.  Na 

análise econômica são apresentadas análises de sensibilidade de algumas variáveis 

que oferecem maior impacto nos projetos, tais como cenário de preços, taxa de 

desconto e a influência do sistema fiscal. O objetivo deste estudo é de fazer uma 

comparação entre diferentes sistemas fiscais e avaliar o seu impacto na 

incorporação de reservas para campos de petróleo localizados no Brasil através da 

substituição dos tributos vigentes no Brasil pelos termos fiscais estabelecidos em 

países que apresentam condições exploratórias similares às condições oferecidas 

pelas bacias sedimentares brasileiras localizadas em águas profundas. Os sistemas 

escolhidos foram de Angola, Estados Unidos (Golfo do México), Noruega e Reino 

Unido. Para todos os casos avaliados foram mantidas as condições de contorno do 

campo de petróleo (qualidade do óleo, profundidade de água e custos).    
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Adding reserves in petroleum industry is based on the discovered or 

exploration area economic feasibility. This study is focused on the exploration areas. 

To consider a certain oil or gas volume as reserves, it is necessary to have a 

technical and economical feasibility under the current conditions, and then company 

adds this volume to its asset. The reserves are crucial assets for the oil companies, 

due to the fact that it can provide a perspective of production and future profits. 

This work evaluates the reserves incorporation by means of an economic 

analysis of an exploration and production project from the acquisition of the 

exploratory area to the field development. The impacts on economic indicators are 

measured by a sensitivity analysis of the oil price scenarios, discount rate and fiscal 

terms. The purpose of this thesis is to make a comparison among different fiscal 

terms from different countries and analyse their impact on the company reserve 

volumes in Brazil. The following countries were chosen to study: Angola, United 

States (Gulf of Mexico), Norway and United Kingdom. The criteria to chose these 

countries was based on the fact that they have deepwater oil field likewise Brazil. All 

the cases used the same field boundary conditions (oil quality, water depth and 

costs).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Óleo e gás existem nos poros das rochas na sub-superfície da Terra. A 

quantidade de hidrocarbonetos que pode ser recuperada é função da propriedade da 

rocha, da tecnologia disponível e do cenário econômico e fiscal vigente na época da 

avaliação da área exploratória. 

 A quantidade total de hidrocarbonetos disponíveis nos reservatórios é chamada 

de óleo original ou in place (ou gás original ou in place, se o reservatório for de gás 

não associado).  

O volume que pode ser recuperado do reservatório é uma fração do volume de 

óleo in place (VOIP) pelo fato de existirem forças de interação rocha reservatório e 

fluido. Essas forças, também chamadas de forças capilares, determinam a quantidade 

de óleo residual que ficará remanescente no reservatório e conseqüentemente qual o 

fator de recuperação1 que será obtido pela recuperação de hidrocarbonetos pelos 

métodos convencionais2. 

 Para avaliar adequadamente qual o volume real de hidrocarbonetos existente 

em determinado campo é necessária a obtenção de todas as propriedades dos fluidos 

e da rocha. Só que para isso ocorrer seriam necessários infinitos poços de avaliação e 

de desenvolvimento, o que definitivamente é inviável economicamente. 

Uma forma de amenizar essa deficiência de informações é pela utilização de 

dados já existentes de outros campos próximos ou que apresentem características 

semelhantes ao campo sob avaliação. Mesmo assim, as incertezas sobre os volumes 

estimados para o campo são bastante elevadas na etapa de avaliação do bloco 

exploratório. 

Os procedimentos que mitigam o risco intrínseco ao projeto exploratório são de 

obtenção do maior número de informações possíveis dentro do orçamento previsto 

para a fase de exploração e avaliação do bloco, através de sísmica e de testes em 

poços de avaliação; redução do capital de risco através de parcerias ou compra/venda 

de blocos exploratórios que já tiveram uma avaliação preliminar delimitada; e 

diversificação dos projetos que compõem o portfolio da empresa. 

                                                 
1 Fator de recuperação é a relação entre o volume de hidrocarbonetos recuperados pelo volume original ou in place. 
2 Métodos convencionais de recuperação de hidrocarbonetos não utilizam nenhum método suplementar como injeção 

de água ou de gás natural. 
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Uma forma de prever as probabilidades de ocorrência dos volumes esperados 

em uma acumulação é através da distribuição de volumes a serem descobertos que 

se apresenta na forma log-normal, conforme é apresentada na Figura 1.1. 

 

 
 

FIGURA 1.1 – A realidade exploratória (ROSE, 2001) 

 

 Após intensas investigações da probabilidade de sucesso do empreendimento, 

os exploracionistas (geólogos e geofísicos) definem a locação do poço pioneiro que 

apresente as melhores condições de geração, migração e acumulação de 

hidrocarbonetos. 

Após a perfuração do poço, em caso de sucesso, o volume descoberto passa a 

ser delimitado através de melhor detalhamento do modelo geológico. Esse 

detalhamento é feito a partir das informações obtidas do poço e da perfuração de 

poços de delimitação.  

Os recursos descobertos podem ser classificados em reservas ou recursos 

prospectivos. As reservas são os volumes de hidrocarbonetos de reservatórios 

conhecidos que podem ser recuperados com a tecnologia e condições econômicas 

correntes na época de avaliação. Os recursos prospectivos são aqueles que podem 

ser recuperados no futuro com técnicas avançadas ou sob outro cenário econômico. 

 A cada etapa do processo de exploração e produção de petróleo existem riscos 

e incertezas associados, que são mitigados pela avaliação constante dos parâmetros 

que oferecem maior impacto na análise econômica de um recurso não renovável e 

escasso. O cenário de preços para projetos de longa duração é um fator muito 

sensível, além do sistema fiscal adotado no estudo.  
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A maioria das empresas ajusta os procedimentos para o gerenciamento do 

risco na exploração de prospectos e avaliação de suas decisões. 

A avaliação de qual o regime fiscal que mais incorpora reservas para um 

campo de petróleo fictício localizado em águas profundas no Brasil foi o foco desse 

estudo. Os sistemas fiscais adotados, além do sistema brasileiro, são listados a seguir: 

Angola, Estados Unidos (Golfo do México), Noruega e Reino Unido. A escolha desses 

sistemas foi feita a partir da identificação dos países que apresentam áreas 

exploratórias localizadas em águas profundas. 

No Capítulo 4 foram apresentados a metodologia, as premissas adotadas e os 

dados de entrada para essa avaliação. A partir dos indicadores econômicos obtidos foi 

possível determinar o volume mínimo necessário a ser descoberto para a incorporação 

de reservas e a parcela de governo para cada sistema fiscal. Esses resultados são 

detalhados no Capítulo 5. Os indicadores econômicos são apresentados no Anexo A-

5. 

No Capítulo 2 são apresentadas as diretrizes iniciais para a incorporação de 

reservas. As etapas e mecanismos envolvidos na análise econômica de blocos 

exploratórios são abordados no Capítulo 3 através da sistemática do processo de 

exploração e produção. 

De acordo com os indicadores apresentados no ANEXO A-5 e das Figuras 

disponibilizadas no Capítulo 5, o sistema fiscal brasileiro se encontra com valores 

intermediários de risco exploratório e de tamanhos de campos a serem descobertos 

para que sejam incorporados como reserva, quando comparado com as outras 

jurisdições estudadas nessa dissertação, para as condições de óleo de densidade 

mediana (25ºAPI) e localização da área em estudo em águas profundas (profundidade 

d’água de 1000 metros). 
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2. MOTIVAÇÃO & ESTADO DA ARTE DO ESTUDO 

 

  

 Apesar de toda a procura por fontes alternativas de energia desde a época 

em que ocorreu a primeira crise do petróleo, em 1973, o energético mais utilizado e 

mais facilmente transportado e armazenado continua sendo o petróleo. 

 Existem diversas estimativas de que está próximo o fim desse quadro de 

preços favoráveis e que a incorporação de reservas não está aumentando na 

mesma proporção que o aumento da demanda mundial. 

 Por outro lado, conforme os preços aumentam, campos de petróleo e gás 

natural antes inviáveis economicamente se tornam favoráveis e tecnologias de 

recuperação de óleos pesados e de fontes alternativas de energia passam a ser 

utilizadas.  

 A Figura 2.1 apresentada por CAMPBELL et al (1998), prevê que o pico de 

produção mundial de petróleo ocorreria a partir do ano 2000.  
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.1 – Previsão de pico de produção mundial de petróleo a partir de 2000 (CAMPBELL et 

al 1998).  
 

Figura 2.2 apresenta o crescimento da incorporação de reservas mundiais 

ano de 1940, e indica que a incorporação de reservas a partir de novas 

tas estaria declinando. 
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FIGURA 2.2 – Crescimento das reservas mundiai
1998)
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FIGURA 2.3 – Reservas mundiais de petróleo de 1995 até 2003 (EIA/DOE, 2004). 
 

 A produção mundial se mostra crescente como apresenta a Figura 2.4 

(EIA/DOE, 2004).  
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FIGURA 2.4 – Produção Mundial de 1995 a 2003 (EIA/DOE, 2004). 

 

 Com essas informações é possível calcular o indicador Reserva/Produção, 

que é muito difundido no setor de petróleo. Ele mostra que nos próximos 40 anos, se 

os níveis de produção forem mantidos nos níveis atuais e não forem incorporadas 

novas reservas, o petróleo esgotaria em 40 anos. 
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FIGURA 2.5 – Reserva/Produção mundial de 1995 a 2003 (EIA/DOE, 2004). 

 

Como a produção mostra uma tendência crescente, é fundamental que novas 

descobertas sejam incorporadas como reservas para manter os níveis de R/P1. 

Para que os volumes de óleo e gás natural que foram descobertos sejam 

contabilizados como reservas, é necessário que esse volume esteja vinculado a um 

projeto que quando avaliado nas condições econômicas e tecnológicas vigentes na 

época da avaliação, apresente indicadores econômicos que aumentam o patrimônio 

da empresa.  

As reservas são cruciais para as companhias do setor petrolífero, indicando o 

nível futuro de produção e a receita potencial. A decisão de classificar os volumes 

descobertos como reservas provadas envolve subjetividade no processo, mas para 

que esse processo de estimativa de reservas não seja demasiadamente subjetivo, 

algumas diretrizes são definidas por órgãos internacionais como a SEC (US Security 

and Exchange Commission) e a SPE (Society of Petroleum Engineers) para 

avaliação da empresa no mercado internacional. 

Como nesse tipo de avaliação são previstas receitas, através de projeções 

da curva de produção dos reservatórios em estudo, e custos em um longo período 

de duração, os fatores de risco associados ao projeto são bastante elevados e a 

necessidade de amenizar os fatores mais sensíveis na análise são fundamentais 

                                                 
1 O indicador R/P retrata uma perspectiva de quanto tempo as reservas têm no momento em que ele é 

calculado. Por isso é um indicador que tem sentido apenas no momento da avaliação.  
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para que a empresa defina e incorpore aquele volume como parte dos seus ativos, 

se for comprovado que ele fornecerá ganhos efetivos futuramente. 

Para viabilizar a exploração de bacias sedimentares localizadas em áreas de 

elevado custo de desenvolvimento, alguns países reformularam os termos fiscais do 

setor para estimular o aumento da incorporação de reservas e continuar a captar 

recursos através da parcela do fluxo de caixa do projeto que fica com o governo com 

a arrecadação de tributos. 

 A partir dessas informações surgiram as questões: 

 

• Para o cenário brasileiro de descobertas de petróleo, qual seria o 

volume mínimo necessário para incorporar reservas, para um novo 

agente no setor? 

 

• Comparado com outras jurisdições que dispõem de blocos 

exploratórios offshore, o Brasil apresenta indicadores econômicos 

melhores ou piores? 

 

• Fazendo a análise comparativa do sistema brasileiro com outros 

sistemas fiscais, qual seria o impacto dos tributos na incorporação de 

reservas? 

 

A partir dessas questões foram propostos os capítulos subseqüentes dessa 

dissertação. 
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3. A SISTEMÁTICA DOS PROJETOS DE EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO DE 
PETRÓLEO 

 

3.1. O PROCESSO DE EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO 
 

A exploração de petróleo envolve inúmeras etapas a fim de amenizar os riscos 

envolvidos no processo. A seqüência de etapas a partir das quais são obtidas 

informações a respeito da viabilidade técnica e econômica do projeto para que a 

empresa decida se o empreendimento será realizado são definidas a seguir. 

 

1. Identificação dos plays2/leads/prospectos pela equipe de geólogos e 

geofísicos; 

 

2. Avaliação técnica e econômica preliminar (antes da perfuração do poço 

pioneiro) para estimar a comercialidade do bloco exploratório e definição do 

valor da informação para verificar se é o momento ótimo de perfurar o 

pioneiro; 

 

3. Obtenção de mais informações a partir de sísmica de maior resolução e/ou 

perfuração do poço pioneiro;  

 

4. Reformulação do modelo com os dados obtidos e reavaliação da área. Se 

viável economicamente, é declarada a comercialidade do campo junto à 

ANP e a classificação do volume recuperável passa de recurso petrolífero 

para reserva, e 

 

5. Elaboração do Plano de Desenvolvimento3 para a ANP e detalhamento do 

projeto de desenvolvimento da produção do campo. 

                                                 
2 PLAY é um recurso prospectivo potencial que requer maior aquisição e avaliação de dados para ser classificado 

como LEAD que é uma acumulação potencial que não está bem definida e requer maior aquisição/avaliação de dados 

para ser classificado como PROSPECTO (ROSS, 2001).  

PROSPECTO é uma feição geológica mapeada como resultado de estudos geofísicos e de interpretação geológica, 

que justificam a perfuração de poços exploratórios para a localização de petróleo ou gás natural (ANP, Lei no 9478, 

1997). 
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Ao final de cada etapa são obtidas informações com menor grau de incerteza, 

mas é apenas no abandono do campo que a estimativa do volume recuperável de 

hidrocarbonetos será confirmada. 

A descoberta de uma jazida4 de petróleo em uma área exploratória é um 

processo que envolve a análise de dados geofísicos e geológicos das bacias 

sedimentares. Somente após exaustivo prognóstico do comportamento das diversas 

camadas do subsolo, os geólogos e geofísicos decidem propor a perfuração de um 

poço exploratório para comprovação da existência de hidrocarbonetos (THOMAS et al, 

2001). 

Segundo ROSE (2001), os exploracionistas reconhecem que os campos de 

óleo e gás ocorrem em famílias (grupos de campos de origem geológica comum) que 

apresentam perfis de produção e padrões econômicos similares. A esse grupo é 

atribuída a classificação de play. 

A probabilidade de sucesso é determinada a partir de fatores geológicos, tais 

como maturidade da rocha, tempo e caminho de migração, seqüência geológica de 

formação das estruturas. Outra forma de calcular essa probabilidade é através dos 

dados históricos da bacia em análise. O histórico de exploração mostra que se a 

maturidade geológica da bacia aumenta a probabilidade de sucesso diminui. Os dados 

históricos têm mostrado que as bacias normalmente apresentam uma distribuição 

lognormal para os volumes esperados de reservas. 

A distribuição de volumes recuperáveis pode ser estimada principalmente a 

partir de dados sísmicos, que fornecem a extensão areal, o fechamento da estrutura 

(pinch out), e a espessura e a profundidade do reservatório. As propriedades de 

reservatório, tais como porosidade, saturação de fluidos, pressão e temperatura 

podem ser obtidas a partir de similaridade com campos próximos ou a partir de dados 

de perfis5 e de testemunhos do poço pioneiro, para obter a curva de distribuição 

lognormal também chamada de curva esperada em caso de sucesso. Essa curva 

                                                                                                                                            
3 Documento preparado pelo Concessionário contendo o programa de trabalho e respectivo investimento necessário 

ao desenvolvimento de uma descoberta de petróleo ou gás natural na área de Concessão, nos termos do contrato de  

Concessão (ANP, 2002). 
4 JAZIDA é o reservatório já identificado e possível de ser colocado em produção (ANP, 2002). 
5 Perfis são medições de algumas propriedades da rocha perfurada à profundidade de interesse, tais como 

resistividade elétrica (para identificação do tipo de fluido existente na rocha), radioatividade natural da rocha 

(identificação da litologia) e tempo de trânsito de ondas mecânicas (para obter a correlação profundidade x tempo para  

ajustar os dados de sísmica que são obtidos em tempo). Testemunhos são amostras de rocha de sub superfície com 

alterações mínimas nas suas propriedades. Com os testemunhos é possível obter os dados de porosidade, 

permeabilidade, saturação de fluidos e litologia (THOMAS, et al, 2001). 
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assume que existe 100% de chance do petróleo ser encontrado apresentando 

incerteza sobre o volume verdadeiro da jazida (LECHNER et al, 1994). 

A cada informação incorporada ao processo, o nível de risco do recurso 

identificado diminui até adquirir um nível de confiança para que seja proposta a 

perfuração do poço pioneiro. Nessa etapa o recurso não descoberto passa da 

classificação de play para lead e posteriormente para a classificação de prospecto.  

A Tabela 3.1 apresenta a variação do grau de risco ao longo do processo de 

Exploração e Produção de petróleo e gás natural e os critérios de classificação que 

serão apresentados no item 3.6.1 deste estudo. 
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TABELA 3.1 – Sistema de classificação de recursos petrolíferos (ROSS, 2001). 

 

 Após a identificação da potencialidade da área, ocorre a declaração de 

comercialidade na ANP. Nessa etapa a área para desenvolvimento da produção do 

campo é redistribuída (normalmente reduzida em comparação com a área 

disponibilizada para a fase de exploração) e o restante da área que pertencia ao bloco 

exploratório é devolvido para a ANP. Nesse momento são feitos os projetos para o 

desenvolvimento do campo. As fases de definição do projeto são de elaboração do 

conceitual, quando as informações estão em etapa inicial; elaboração do projeto 

básico, quando são obtidos mais dados sobre o campo; projeto executivo, quando é 

iniciada a construção da infra-estrutura para a produção do campo e a última etapa 

que consiste na sua operação. 
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3.2. ATIVIDADE EXPLORATÓRIA 
 
 O início do processo de Exploração e Produção (E&P) de uma possível6 

acumulação de petróleo é conduzido pela equipe de geofísicos e geólogos, que 

definem os recursos prospectivos existentes na bacia em estudo de acordo com os 

dados obtidos a partir dos métodos geológicos, potenciais e sísmicos.  

A avaliação dos prospectos de uma bacia tem como objetivo reduzir as 

incertezas geológicas para que a locação7 definida para a perfuração do poço 

exploratório seja a que apresente o maior número de fatores indicativos da existência 

de uma acumulação de petróleo ou gás natural. Essa etapa exploratória, anterior à 

definição da locação dos prospectos para perfuração de poços pioneiros8, apresenta 

alto risco geológico, pois a coleta de informações está na sua fase inicial. Como se 

trata de uma etapa preliminar, o risco econômico ainda é baixo devido ao baixo 

volume de recursos econômicos empregados (sunk costs). 

Os parâmetros de geologia a serem estimados nessa etapa inicial são as 

dimensões da jazida (espessura, área, volume e profundidade), características do 

reservatório (porosidade, permeabilidade, saturação de água e de hidrocarbonetos, 

razão de total de rocha em relação às rochas reservatório), desempenho do poço 

(índice de produtividade, taxa de declíneo), migração, integridade da trapa (totalmente 

selante ou não selante), seqüência dos eventos para geração e acumulação de 

hidrocarbonetos, custos (perfuração, completação, aquisição de dados), probabilidade 

da descoberta (fator de chance geológico, volume de reservas economicamente 

comercial) e preço dos produtos (variação no cenário de preços previsto, histórico de 

preços). 

A Figura 3.1 apresenta um esquema de facilidades de produção e as camadas 

de sedimentos em sub superfície. 
 
 

                                                 
6 Possível acumulação porque o nível de incerteza nessa etapa do processo é muito elevado. 
7 Posição em coordenadas geográficas ou referida a um marco geodésico, definida para a perfuração de um poço 

(THOMAS et al, 2001). 
8 Poço pioneiro é o primeiro poço em uma área envolvendo altos riscos e custos, cuja locação deve ser criteriosamente 

avaliada. O índice de sucesso em poços pioneiros da PETROBRAS no mar é de 47% (THOMAS et al, 2001). 
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FIGURA 3.1 – Esquema do solo marinho e camadas de sedimentos de sub superfície de um campo 
em produção (PETROBRAS, 2003) 

 
 
Os métodos geológicos fornecem a reconstituição das condições de formação 

e acumulação de hidrocarbonetos através do mapeamento da superfície com a 

construção de mapas de base ou topográficos e determinação das feições geológicas 

a partir de fotos aéreas e imagens de satélite.  

Os métodos potenciais permitem o reconhecimento e o mapeamento das 

estruturas que não aparecem na superfície através da gravimetria e da 

magnetometria. Os resultados obtidos com cada método são mapas da profundidade 

do embasamento cristalino e mapas magnéticos que destaca as rochas que compõem 

o embasamento (rochas intrusivas ígneas). Os mapas gravimétricos (também 

chamados de mapas Bouguer) permitem avaliar a coluna de sedimentos depositados 

sobre ele, ou seja, quanto mais profundo o embasamento maior a espessura de 

sedimentos9. Com esse mapa é possível avaliar a forma estrutural da área exploratória 

e elaborar mapas estruturais para o início da modelagem geológica. A Figura 3.2 

apresenta o mapa estrutural da Bacia de Campos disponibilizado pela ANP no 

processo de licitação dos blocos.  
 

 

 

                                                 
9 As rochas reservatório são, na maioria dos casos, rochas sedimentares. As rochas podem ser classificadas em 

ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas sedimentares são as rochas formadas pela acumulação de 

sedimentos.    
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FIGURA 3.2 – Seção Geológica da Bacia de Campos (ANP, 2003). 

 

O método sísmico de reflexão é o método de prospecção mais utilizado 

atualmente na indústria do petróleo, pois fornece boa definição da estrutura e das 

camadas geológicas de sub superfície.  

Com todos esses dados disponíveis é possível avaliar as estruturas que mais 

provavelmente contenham acumulações de hidrocarbonetos, e de acordo com a 

estrutura da bacia, são avaliados todos os eventos necessários para a ocorrência de 

um campo de petróleo, que são descritos a seguir: 

 

1. geração 

2. migração 

3. existência de rocha reservatório 

4. trapeamento 

5. retenção dos fluidos (rocha selante capeadora logo acima da rocha 

reservatório para evitar que ocorra a exsudação do fluido) 

6. seqüência dos fatores 

 

A probabilidade de ocorrência de hidrocarbonetos, segundo ROSE (2001) é 

representada pela multiplicação das probabilidades de cada evento citado acima. 

Entretanto, de acordo com REPSOLD JR. (2003), LERCHE & MCKAY mostram que 

ainda que seja derivado um fator de chance a partir da estimativa de probabilidade de 

ocorrência de cada evento, a incerteza dessas estimativas não é considerada no 

cálculo dessa probabilidade de ocorrência de hidrocarbonetos. 
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Os níveis de risco de obter um poço seco10 com a perfuração do pioneiro 

podem ser avaliados através de cálculos probabilísticos e árvores de decisão para 

avaliar o valor monetário esperado do projeto exploratório. A próxima etapa do 

processo de E&P consiste de elaborar uma análise econômica e técnica preliminar do 

prospecto antes da perfuração do pioneiro para avaliar e quantificar as incertezas 

associadas ao projeto e o valor que as informações obtidas com o pioneiro poderiam 

agregar ao projeto, se a área analisada for considerada promissora. 

 

3.3. AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA DE UM PROSPECTO 
 

A responsabilidade dos exploracionistas (geólogos e geofísicos) é de identificar 

anomalias geológicas que possuam alta probabilidade de conter volumes comerciais 

de hidrocarbonetos, avaliá-las estimando a probabilidade de sucesso de ocorrência 

desses fluidos, quantificação dos volumes recuperáveis e ser bastante objetivo, 

reconhecendo que se as estimativas são tendenciosas, o valor do projeto não será 

otimizado, prejudicando a empresa.  

O processo de avaliação de prospectos é caracterizado na estimativa da 

distribuição dos recursos naturais que podem ocorrer no bloco exploratório em estudo, 

na probabilidade de descobrir a acumulação e nos requisitos necessários para a 

produção do petróleo, de forma que o projeto agregue valor à empresa. O fluxo do 

processo exploratório é apresentado na Figura 3.3. 

 
FIGURA 3.3 – O processo exploratório (SUSLICK, 2001). 

                                                 
10 O reservatório perfurado não continha hidrocarbonetos e sim água. 
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Após a identificação dos prospectos são feitos estudos para avaliar se com o 

perfil de produção esperado a área em avaliação seria viável técnica e 

economicamente. O perfil de produção esperado é calculado com base no volume de 

recursos petrolíferos estimado com as informações de variação da espessura da rocha 

reservatório, disponibilizadas pela sísmica, e com o auxílio de informações de campos 

próximos ao bloco em estudo, para obter por similaridade a porosidade da rocha 

reservatório e a saturação dos fluidos distribuídos nessa acumulação.  

Um teste de longa duração pode ser utilizado para diminuir as incertezas da 

produtividade e continuidade do reservatório e a fase de avaliação pode ser 

prolongada com a utilização de um sistema de produção antecipado (SPA), que além 

de antecipar a receita possibilita a maior coleta de informações, permitindo uma 

otimização do processo (PREECE et al, 1997). 

O cálculo do volume esperado de óleo original (também chamado de volume 

de óleo in place = VOIP) é feito a partir da fórmula descrita abaixo: 
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VOIP = Área*Espessura*φ*(1-Sw)/Bo
de da rocha, Bo é o fator volume de formação que converte 

dições de temperatura e pressão no interior do reservatório 

rfície e Sw é a saturação de água, admitindo a  hipótese de 

no reservatório a saturação de óleo com a de água devem 

es de hidrocarbonetos é feito através do produto de  alguns 

ervatório e de propriedades dos fluidos. Em razão da 

alor de cada parâmetro, os volumes de hidrocarbonetos 

omo uma distribuição do tipo log-normal. 

nte Carlo é um dos métodos mais usado para a obtenção da 

A partir das distribuições estimadas dos parâmetros, são 

 si e um histograma de volumes amplamente amostrado é 

proximar da distribuição normal, quanto maior for n.  

hidrocarbonetos na crosta terrestre segue uma curva de 

ica de muitos recursos naturais. Esse tipo de distribuição 

rbonetos estão concentrados e são encontrados em poucas 
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Os fatores de risco preponderantes nessa análise são a presença da rocha 

geradora, da rocha reservatório, de trapa11, a dinâmica dos processos de geração, 

migração, preservação dos hidrocarbonetos e a seqüência (timing) dessas etapas. 

Segundo SUSLICK et al (2001), as classificações de risco são definidas de 

acordo com a menor ou maior caracterização desses fatores. As classificações são 

apresentadas na Tabela 3.2. 

 
CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO 
FATORES DE RISCO OBSERVAÇÃO 

muito baixo: (55 a 99%) 
todos os fatores de risco são favoráveis esta categoria está associada com poços que atestam 

plays provados adjacentes (<5km) a campos em produção

baixo (25 a 50%) 

todos os fatores de risco são 

encorajadores a favoráveis 

esta categoria está associada com poços que atestam 

plays provados adjacentes (de 5 a 10km) a campos em 

produção 

moderado (12,5 a 25%) 

dois ou três fatores de risco são 

encorajadores a favoráveis e um a dois 

são favoráveis ou neutros 

esta categoria está associada com poços que atestam 

plays provados distantes (>10km) a campos em produção 

alto (6,3 a 12,5%) 

um ou dois fatores de risco são neutros 

ou encorajadores e dois ou três são 

neutros 

esta categoria está associada com poços que atestam 

plays provados distantes (>20km) a campos em produção, 

ou plays provados numa área emergente 

muito alto (1 a 6,35%) 

dois ou três fatores de risco são neutros 

ou piores e um ou dois fatores 

questionáveis 

esta categoria está associada com poços testando novos 

plays, numa área de fronteira emergente ou distantes 

(>50km) a campos em produção 

 
TABELA 3.2 – Classificações de risco do processo exploratório (SUSLICK et al 2001). 

 

Após a definição dos volumes, eles são disponibilizados para a área de 

engenharia de reservatórios e economia para a elaboração dos estudos de simulação 

do perfil de produção e das análises econômicas.  

Nessa etapa do processo podem ser utilizados diversos métodos para incluir 

nos cálculos econômicos as incertezas associadas ao projeto e obter informações que 

possibilitem avaliar se a melhor decisão seria de prosseguir com o projeto. 

 

3.3.1. Reduzindo incertezas: Maior conforto à decisão de investir 
 

Os fatores que levam a incertezas são de caráter econômico 

(dimensionamento incorreto, alteração nos preços e investimentos previstos), 

                                                 
11 Um dos requisitos para a formação de uma jazida de petróleo é a existência de armadilhas ou trapas, que podem ter 

diferentes origens, características e dimensões (THOMAS et al, 2001). 
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financeiro (insuficiência de capital e falta de capacidade de pagamento), técnico ou 

mesmo políticos e institucionais. 

Existem vários métodos que auxiliam no processo de investimentos avaliados 

sob incerteza, como ocorre com os empreendimentos de E&P de petróleo. Alguns 

métodos que envolvem a análise de risco são adotados pelas empresas de petróleo, a 

fim de trazer mais objetividade e consistência na avaliação dos vários projetos 

contidos em seus portfolios de prospectos. (SUSLICK et al, 2001). 

As técnicas tradicionais que incorporam a incerteza são o Valor Presente 

Líquido (VPL) ajustado ao risco (onde o fluxo de caixa é descontado a uma taxa 

ajustada ao risco), árvore de decisão, análise de risco (distribuição de probabilidades 

de um indicador econômico), métodos de previsão, análise de cenários e simulação 

(distribuição de uma variável técnica). As técnicas modernas de apoio ao 

gerenciamento de projetos incluem as opções reais, EVA – Economic Value Added e 

BSC – Balanced Scored Card (ASRILHANT et al, 2004).   

Segundo ASRILHANT et al (2004), para projetos exploratórios no Reino Unido, 

os gerentes utilizam regularmente algumas técnicas que envolvem incerteza, como a 

análise de risco e o VPL ajustado ao risco. A análise de cenários, árvore de decisão e 

simulação de Monte Carlo são técnicas amplamente conhecidas pelos gerentes. 

Alguns deles, entretanto, rejeitam a análise de cenários e a substituem pela análise de 

sensibilidade. A árvore de decisão foi considerada uma técnica que focaliza as 

variáveis-chave, sendo mais simples do que as técnicas probabilísticas contínuas, 

como é o caso da análise de risco. A simulação foi considerada uma técnica intensiva 

e pelo que foi apresentado,  se mostrou vantajosa no caso de projetos de grande 

porte. Já as funções utilidade e a teoria dos jogos foram raramente conhecidas e 

aplicadas pelos gerentes. 

É comum se distinguir duas situações quanto à variação dos dados no fluxo de 

caixa que são chamadas de análise de risco e análise de incerteza. Na análise de 

risco é possível calcular uma distribuição de probabilidades associada a um resultado 

do fluxo de caixa (como por exemplo o VPL do projeto). Com a distribuição 

probabilística é possível calcular as chances do projeto se tornar inviável, fornecendo 

subsídios para decidir entre alternativas que possuem diferentes graus de risco. As 

técnicas usuais de se trabalhar são a distribuição de probabilidades para cálculo do 

valor monetário esperado através do fluxo de caixa descontado, a simulação do fluxo 

de caixa e árvore de decisão.  

Na análise de incerteza não é conhecida a distribuição estatística do fluxo de 

caixa e para avaliar o risco são incorporadas probabilidades de sucesso que são 
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obtidas a partir de opiniões e sugestões de especialistas que terão que decidir sobre a 

continuidade do projeto do ponto de vista econômico. Esse tipo de análise é a situação 

mais freqüente.  

A análise de sensibilidade é uma técnica bastante prática para tratar o 

problema da incerteza. Consiste em medir o efeito produzido na rentabilidade do 

investimento, ao se variar os dados de entrada. Deve-se variar cada parâmetro de 

uma vez estabelecendo o valor mais provável, o limite inferior e superior da  variação. 

Para cada valor são calculados os indicadores econômicos do projeto e  com isto é 

possível medir a sensibilidade do parâmetro em questão.  

O risco total de um investimento,medido pela dispersão dos retornos previstos, 

pode ser classificado na forma de risco sistemático (relacionado ao poder de compra, 

ao mercado e à taxa de juros) e de risco não sistemático (associado às características 

do empreendimento). O risco sistemático também é chamado de não diversificável. A 

diversificação simples consegue a redução do risco não sistemático. Mas a 

diversificação máxima não é necessária, pois poderá atingir o limite do risco 

sistemático e afetar o retorno da carteira de investimentos. O cenário de preços afeta 

consideravelmente a análise econômica (fator muito sensível). 

De acordo com ROSE (2001), a equação que define o valor monetário 

esperado para o valor presente (VME) do empreendimento sob incerteza é dado por: 

 

VME = chance de sucesso*(receita líquida esperada – investimentos previstos – 

custos operacionais – tributos vigentes) – chance de fracasso*(custos do poço 

pioneiro pós imposto + custos de exploração e avaliação) 

 

Os fatores de chance de acordo com a etapa do processo de exploração e 

produção são apresentados na Tabela 3.3. 

 
CLASSIFICAÇÃO DO POÇO % DE SUCESSO 

Desenvolvimento 75 – 80 

Exploratório 20 – 30 

Extensão 40 – 45 

Pioneiro em campos descobertos 25 – 35 

Pioneiro em novos campos 13 – 18 

 
TABELA 3.3 – Taxas de sucesso nos EUA na Década de 80 (ROSE, 2001). 
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O cálculo do VME pode ser utilizado ao longo do processo de desenvolvimento 

do campo para justificar os investimentos requeridos.  

Através da análise de risco envolvendo árvores de decisão é possível 

quantificar o valor monetário esperado do conjunto de decisões envolvidas para o 

desenvolvimento do empreendimento, considerando as probabilidades envolvidas a 

cada etapa. Com essa quantificação é possível avaliar se vale a pena obter maior 

detalhamento de informações do bloco exploratório ou se é preferível perfurar o 

pioneiro para comprovar a existência de hidrocarbonetos através do valor da 

informação. Uma forma de exemplificar a importância do valor da informação é através 

da seguinte situação: existe muita incerteza associada à perfuração de um poço em 

uma área avaliada apenas com informações de sísmica 2D12 (que fornece informações 

menos nítidas que a sísmica 3D) e similaridade com campos vizinhos. A empresa 

precisa quantificar se vale a pena investir em métodos sísmicos mais detalhados, ou 

se perfura o poço pioneiro com alta probabilidade deste poço não encontrar óleo. Para 

avaliar o valor que a informação obtida com a sísmica 3D são necessárias duas 

árvores de decisão, que são apresentadas nas Figuras 3.4 e 3.5, onde Ps = 

Probabilidade de Sucesso. 

 

 
 

FIGURA 3.4 – Árvore de Decisão para a perfuração de poço pioneiro sem sísmica 3D (REPSOLD 
JR., 2003). 

 

                                                 
12 Sísmica em duas dimensões 
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FIGURA 3.5 – Árvore de Decisão para a perfuração de poço pioneiro após obtenção de dados de 

sísmica 3D (Elaboração própria) 

 

O valor da informação obtido pela sísmica 3D é calculado pela diferença entre 

o valor esperado para a árvore de decisão da perfuração do pioneiro após a obtenção 

de dados de sísmica 3D e o valor esperado obtido para a perfuração do pioneiro sem 

a sísmica 3D. Se o valor da informação for maior que o valor esperado do poço 

perfurado sem a sísmica 3D, então a melhor decisão é de perfurar o poço pioneiro. 

 Um parâmetro que pode ser definido para balizar as estimativas de viabilidade 

do bloco exploratório é de definir qual seria o volume mínimo de hidrocarbonetos a ser 

descoberto para que a acumulação seja viável economicamente. 

 

3.3.2. Estimativa do tamanho limite de campos de petróleo localizados em Águas 
Profundas (Threshold Field) 
 
 A análise do volume limite para viabilidade econômica do bloco exploratório é 

feita através de uma análise econômica preliminar. A estimativa do volume limite de 

hidrocarbonetos a ser encontrado é importante nos negócios internacionais e provê 

base de análise para os sistemas fiscais, pois define as condições de contorno sob os 

quais o processo exploratório da empresa está definido. Essa análise depende do 

cenário de preços, custos envolvidos, cronograma previsto para o projeto, 

características do reservatório e sistema fiscal. Indiretamente os avanços tecnológicos 

também afetam esse cálculo, já que possibilita a redução de custos. 
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 Como esse cálculo é sensível às premissas adotadas (cenário de preços e taxa 

de desconto), é aconselhável que seja feita uma análise de sensibilidade desses 

parâmetros. 

 A Figura 3.6 apresenta  a distribuição de volumes possíveis e destaca os 

volumes economicamente viáveis. 

 
 

FIGURA 3.6 – Mínimo volume esperado (REPSOLD JR., 2003). 

 

 A Figura 3.7 e a Tabela 3.4 apresentam as descobertas de campos gigantes 

em águas profundas no mundo. 

 

 
 

FIGURA 3.7 – Campos de petróleo gigantes localizados em águas profundas (AAPG, 2004). 
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PAÍS CAMPO 

Brasil RONCADOR 

Angola DALIA, KUITO, BENGUELA, GIRASSOL, HUNGO, ROSA, LANDANA 

Golfo do México (EUA) CRAZY HORSE, MAD DOG 

Indonésia Complexo de WEST SENO 

Austrália CHRYSAOR-DIONYSIUS 

Noruega ORMEN LANGE 

Filipinas MALAMPAYA 

Rússia LEDOVOYE 

 
TABELA 3.4 – Descrição dos campos gigantes descobertos na década de 1990 (AAPG, 2004) 

 

3.4. MÁXIMO RISCO SUSTENTÁVEL 
 

 O máximo risco sustentável (MRS) é um indicador que define o número de 

vezes que a empresa espera recuperar os investimentos previstos para a fase 

exploratória. É calculado da seguinte forma: 

 
MRS@TMA = (VPL@TMA + E&A@TMA)/E&A@TMA  

 

   

Onde MRS@TMA é o máximo risco sustentável calculado com o VPL descontado na 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou taxa de desconto utilizada pela empresa 

(VPL@TMA) e custos de Exploração e Avaliação (E&A@TMA) também descontados 

na TMA escolhida. 

 Quanto maior o valor de MRS, mais atrativo o sistema fiscal avaliado na fase 

exploratória (VAN MEURS, 2002).  
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3.5. DE RECURSOS A RESERVAS: DECLARAÇÃO DE COMERCIALIDADE 
 
3.5.1 Os critérios de Estimativa de Reservas de Petróleo 
 

 A maioria das empresas de petróleo estabelece critérios e normas que servem 

de base para garantir a uniformidade de suas estimativas e critérios de referência. 

 Com a finalidade de viabilizar a comparação de suas estimativas de reservas 

com as reservas divulgadas pelas outras empresas do mercado, as empresas optam 

por adotar critérios estabelecidos por entidades internacionais para transmitir 

transparência para o mercado e captar o interesse de parceiros e de investidores para 

seus projetos. 

 Os critérios normalmente utilizados pelas empresas de petróleo são os 

definidos pela SPE/AAPG (Society of Petroleum Engineers/ American Association of 

Petroleum Geologists) e pela SEC (Security and Exchange Commision). 

 No Brasil, a ANP decretou através da portaria no 9 de 21 de janeiro de 2000 os 

critérios de estimativas de volumes de petróleo que tem como base os critérios 

definidos pela SPE. 

 A principal diferença entre os critérios estabelecidos pela SPE e SEC é que 

pela visão SPE é possível contabilizar as reservas classificadas como prováveis13 

além da reserva classificada como provadas14 para divulgação dos volumes da 

empresa. Além disso, para que o volume estimado seja classificado como reserva 

provada nos critérios estabelecidos pela SPE é necessário que o reservatório esteja 

em produção (volume classificado como reserva provada desenvolvida) ou apresente 

um teste de formação conclusivo, ou seja, que sejam confirmadas as expectativas de 

produção utilizadas na avaliação do projeto (volume classificado como reserva 

provada não desenvolvida). 

Para reservatórios não testados é exigido que exista a avaliação das 

características do reservatório através de correlações com perfis ou análise de 
                                                 
13 Reserva Provável é o volume de petróleo não provado que pela análise dos dados de geologia e de engenharia 

sugerem que há um maior risco na sua recuperação, em relação à reserva provada. Em termos probabilísticos, os 

volumes a serem recuperados devem corresponder a uma probabilidade maior ou igual a 50% (P50), para a soma dos 

volumes provados e prováveis.  
14 Reserva Provada é o volume de petróleo que pela análise dos dados de geologia e de engenharia pode ser 

estimado com razoável certeza de ser recuperado comercialmente de reservatórios conhecidos, sob condições 

econômicas, regulatórias e métodos de operação vigentes na época da avaliação. Deve-se considerar a existência de 

facilidades de processo e de transporte ou razoável expectativa de que tais facilidades serão instaladas. Em termos 

probabilísticos, os volumes a serem recuperados devem corresponder a uma probabilidade maior ou igual a 90% 

(P90). 
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testemunhos. A incorporação dos volumes recuperáveis através de métodos de 

recuperação suplementar (injeção de água, por exemplo, para aumentar o fator de 

recuperação do volume de óleo original no reservatório) exige a implantação de um 

projeto piloto testado com sucesso no campo ou de piloto instalado em reservatório 

análogo. A perfuração de poços para complementação da malha original de drenagem 

do reservatório ou para extensão desta malha em áreas de continuidade hidráulica 

comprovada são classificadas como reservas provadas se a área provada já estiver 

em produção. 

Pelos critérios SEC, apenas as reservas classificadas como provadas podem 

ser contabilizadas pela empresa, e na análise econômica deve ser adotado o preço do 

petróleo tipo Brent de 31 de dezembro do ano a ser divulgada a estimativa dos 

volumes provados pela companhia. 

De acordo com a ANP (2003) reservas são recursos descobertos de petróleo e 

gás natural comercialmente recuperáveis a partir de uma determinada data 

denominada de declaração de comercialidade. A declaração de comercialidade é o 

momento em que a companhia define junto a ANP que tem interesse em desenvolver 

a área exploratória.  

Segundo a ANP (2000), as reservas representam um subconjunto dos recursos 

descobertos extraídos comercialmente. Dentro desse subconjunto existem outras três 

categorias: reserva provada, reserva provável e reserva possível, sendo que o 

conceito utilizado é o de reserva provada. As reservas provadas correspondem ao 

petróleo que, com base na análise de dados geológicos e de engenharia, se estima 

recuperar comercialmente de reservatórios descobertos e avaliados, com elevado grau 

de certeza e cuja estimativa considere as condições econômicas vigentes e os 

métodos operacionais usualmente viáveis. 

O termo adição de reservas corresponde principalmente a reservas 

adicionadas por processos exploratórios, podendo incluir revisões provenientes do 

calculo de reservatórios já existentes e também da recuperação avançada. 

A Figura 3.8 apresenta algumas empresas do setor com suas reservas 

classificadas de acordo com os critérios SEC.  
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FIGURA 3.8 – Reserva Provada de algumas empresas do setor pelos critérios SEC (GABRIELLI, 
2003). 

 

 

3.6. FATORES DETERMINANTES PARA A INCORPORAÇÃO DE RESERVAS 
 

 Para que uma acumulação de petróleo tenha a classificação de reservas é 

necessário que o processo de avaliação deste prospecto esteja respaldado por um 

estudo econômico que comprove a sua viabilidade.  

 Conforme será avaliado no Capítulo 4, dois fatores exógenos que impactam 

significativamente os indicadores econômicos dos projetos são o cenário de preços 

adotado e o sistema fiscal vigente no país.  

Além desses parâmetros estão associados riscos inerentes ao projeto, que são 

mitigados ao longo do processo de desenvolvimento de um campo de petróleo.  

A etapa inicial do processo de E&P envolve alto risco geológico, com 

possibilidade de ser encontrado grande volume de reservas (prêmio alto) e baixo 

investimento, enquanto etapas posteriores à declaração de comercialidade envolvem 

riscos econômicos elevados e riscos geológicos minimizados pelo maior número de 

informações coletadas ao longo da fase de exploração do campo. 

 A projeção de incorporação de reservas é sensível ao cenário de preços 

adotado e a variação do cenário de preços primeiro afeta o desenvolvimento e a 

produção dos recursos petrolíferos com pequeno volume recuperável esperado 

localizado no mar devido a necessidade de vários recursos tecnológicos que campos 

localizados em terra não utilizam (EIA/DOE, 2004). 
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 A incorporação de reservas reflete o número de poços completados durante o 

período previsto, o tamanho do recurso e o progresso da rota tecnológica (EIA/DOE, 

2004). 

PREECE et al (1997) estabelece que a incorporação de futuras reservas será 

composta de 60% a partir de melhoria dos métodos de recuperação dos campos já 

existentes e os demais 40% de campos com volumes recuperáveis por volta de 

50MMbbl para áreas central do Mar do Norte. Segundo PREECE et al (1997), os 

fatores que afetam o VPL do projeto associado à reserva são: 

  

1. tamanho da reserva (receita); 

2. investimento ou CAPEX (Capital Expenditure), que tem maior efeito que o 

custo operacional ou OPEX (Operational Expenditure) por ser despendido no 

início do projeto, período no qual o mesmo não gera receita; 

3. Regime Fiscal, e 

4. Alterações no cenário de preços 

 

Dependendo do sistema fiscal em análise, o valor esperado para a receita 

líquida pode ser reduzido drasticamente, devido ao elevado percentual da parcela do 

fluxo de caixa recebida pelo governo de acordo com o contrato de exploração 

celebrado com a empresa. 

 

3.6.1 Cenário de Preços 
 

 FARZIN (2001) estabelece que os efeitos do preço do óleo, dos custos de 

exploração e de desenvolvimento e do progresso tecnológico alteram 

significativamente a avaliação dos volumes descobertos. 

A volatilidade de preços é definida estatisticamente como sendo o desvio 

padrão da média dos preços mensais. Quando alguns valores históricos são 

analisados é possível verificar a importância dos eventos políticos na definição de 

riscos e de custos de transação que envolve os negócios do setor de petróleo (DUTRA 

e CECCHI, 1998).  

Segundo SIMÃO (2001), a indústria de petróleo possui uma curva da oferta 

com elasticidade preço variável, o que permite dividi-la em estágios, como está sendo 

representado na Figura 3.9. Isto se deve principalmente às diferenças nos custos de 

produção dos diversos campos petrolíferos. 
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Figura 3.9 – Custo marginal médio dos campos petrolíferos (SIMÃO, 2001). 

 

Existem campos bastante produtivos, onde o custo médio da produção é menor 

do que o observado nos demais. A curva de custo marginal, nesse caso, é 

relativamente elástica, até o ponto em que novos investimentos são necessários para 

incrementar a produção. Há também os campos, cujo custo médio de produção é alto, 

porém, inferior à média mundial. Nesse caso, a elasticidade do custo marginal é 

superior ao do exemplo anterior, porque para um incremento da produção são 

necessários maiores investimentos, mas inferior ao de campos periféricos. Existem, 

ainda, os campos marginais ou periféricos, cujo aumento da produção requer vultoso 

investimento, o que impõe uma redução na elasticidade da curva de custo marginal. 

Para avaliar a sensibilidade do preço do óleo, no Capítulo 4 os indicadores 

financeiros do projeto foram avaliados em três cenários de preços. 

 

3.6.2. Sistemas Fiscais 
 

Segundo JOHNSTON (1994), existem no mundo mais sistemas fiscais para o 

petróleo do que existem países. Isso porque dentro de uma mesma jurisdição, os 

governos adotam diferentes exigências fiscais, dependendo das condições 

geográficas, econômicas ou técnicas. No Brasil por exemplo, existem três diferentes 
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regimes aplicáveis dependendo da localização da lavra, se em terra, em águas com 

PDA15 < 400m e em águas com PDA > 400m (SUSLICK, 2001). 

Os sistemas utilizados entre empresas e governos para a execução das 

atividades de E&P são de dois tipos: pelo licenciamento para a execução das 

atividades de E&P (contratos de concessão e licenças), ou pela contratação da 

execução de trabalhos. Na contratação da execução de trabalhos estão inseridos os 

contratos de partilha de produção (Production Sharing Contract = PSC) e os contratos 

de serviços (JOHNSTON, 1994). 

A Figura 3.10 apresenta de forma esquemática os tipos de sistemas fiscais 

existentes. 

 

 
FIGURA 3.10 – Classificação dos sistemas fiscais para o petróleo (JOHNSTON, 1994). 

 

A principal diferença entre o licenciamento e a contratação da execução de 

trabalhos está em qual participante do processo (empresa ou governo) detém o 

recurso mineral durante o contrato firmado entre as partes envolvidas.  

Nos sistemas que utilizam o licenciamento, é permitido que as empresas 

particulares detenham o recurso mineral durante o período do contrato de concessão. 

                                                 
15 PDA = Profundidade d’ água. 
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No contrato fica estabelecido o pagamento de royalties e imposto de renda no Ring 

Fence16 definido na legislação do país. 

Segundo VAN MEURS (2002), a complexidade administrativa de um sistema 

fiscal é inversamente proporcional à capacidade administrativa do governo. 

Nos sistemas que utilizam os contratos de serviços ou de partilha de produção, 

os recursos minerais do país pertencem ao governo que permite que as empresas 

desenvolvam projetos de exploração e produção de uma área com o direito de receber 

parte da produção. 

O motivo pelo qual os países adotam um ou outro tipo de contrato está 

relacionado com a distribuição das atividades de fiscalização da produção e 

arrecadação dos tributos nos órgão públicos. Nos países que utilizam o sistema de 

concessão, como no Brasil, o órgão responsável pelo controle das atividades de E&P 

(órgão que emite as licenças), não está vinculado ao órgão que arrecada os tributos 

(Ministério de Economia ou Finanças). Isso viabiliza que o contrato seja menos 

rigoroso, quando comparado ao sistema de contratação de serviços, já que o governo 

tem maior controle do processo. 

 Nos países que celebram contratação de serviços tanto a fiscalização quanto 

a coleta dos tributos são feitas pelo próprio órgão responsável pela atividade de E&P, 

que pode ser a empresa estatal do país.  

A forma de obtenção das licenças de E&P ocorre através de licitações abertas. 

Os contratos de partilha de produção também podem ser outorgados via licitações 

abertas ou através do processo de negociação direta com o governo. No Brasil, a 

propriedade dos direitos de E&P de petróleo é obtida a partir da concessão do poder 

público, através de contratos com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) através de 

licitações abertas.  

A Tabela 3.5 apresenta o regime contratual dos países que foram analisados 

no Capítulo 4 deste estudo. 

 

 

 

                                                 
16 Ring Fence é um mecanismo desenvolvido para isolar certas rendas tributáveis de prejuízos, resultando em uma 

maior arrecadação por parte do governo. As formas de Ring Fence aplicadas atualmente são: 

• Bloco por bloco (concessão por concessão) 

• Segmento econômico (setor de exploração e produção de petróleo) 

• Empresa por empresa 
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PAÍS ÓRGÃO CONTRATANTE REGIME 

CONTRATUAL 
RING FENCE 

ANGOLA Sonangol Contrato de Partilha da 

Produção (PSC) 

Área do contrato para recuperação de 

custos 

BRASIL Agência Nacional do Petróleo Concessão Área do contrato para Royalty e 

Participação Especial, e país para 

imposto de renda 

EUA Secretaria do Interior – Serviço e Gestão Mineral 

(MMS) 

Licença País para imposto de renda 

NORUEGA Diretório de Petróleo Norueguês (NPD) Licença Empresa SPT (Special Petroleum Tax) e 

país para imposto de renda 

REINO 

UNIDO 

Ministério da Energia – Departamento de Indústria e 

Comércio (DTI) 

Licença País para imposto de renda e SCT 

(Supplemental Corporation Tax) 

  
TABELA 3.5 – Exemplos de regimes contratuais (JOHNSTON, 1994). 

  

A razão de ser da existência do Estado é a realização do bem comum. Para 

isso são necessários recursos financeiros obtidos com a arrecadação e administração 

desses recursos. Através dos tributos cobrados das empresas são obtidos esses 

recursos. Pelo Código Tributário Nacional (CTN) “Tributo é toda a prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. Também fica estabelecido no CTN que existem 

três espécies de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria 

(ICHIHARA, 2003). 

O tributo pode ser classificado segundo a variação da relação entre a carga 

tributária e a renda do contribuinte, como progressivo, regressivo ou constante caso a 

relação, respectivamente, aumente, diminua ou se mantenha constante com o 

crescimento da renda.  

No caso brasileiro, além dos tributos e contribuições sociais de competência da 

União, dos Estados e Municípios, o government take ou parcela do governo também 

inclui as participações governamentais (royalties, participação especial, taxa de 

retenção ou ocupação de área e bônus de assinatura). Outras exigibilidades 

decorrentes do contrato de concessão, como a aplicação de 1% da receita bruta em 

pesquisa e desenvolvimento e o pagamento de participação ao proprietário de terra 

(lavras localizadas em terra), não são consideradas participações governamentais 

(SUSLICK, 2001).  
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A expressão Participações Governamentais é utilizada na Lei do Petróleo (Lei 

no 9478 de 6 de agosto de 1997) para se referir à remuneração à sociedade pela 

exploração de recursos de propriedade da União. As participações governamentais 

são o Royalty, Bônus de assinatura, taxa de retenção ou aluguel de área e 

participação especial. 

No cálculo das participações especiais é adotado o preço médio de referência. 

Esse preço, para o petróleo, é calculado pela média ponderada dos preços de venda 

praticados pela empresa no mês de referência. Para o gás, o preço é a média 

ponderada dos preços de venda acordados nos contratos de fornecimento, deduzidas 

as tarifas relativas ao transporte do gás da concessão até os pontos de entrega (city 

gate).  

Os royalties são uma das formas mais antigas de pagamento de direitos. A 

alíquota básica vigente é de10%, podendo ser reduzida pela Agência Nacional do 

Petróleo até o valor mínimo de 5%, quando se levam em consideração os riscos 

geológicos, as expectativas de produção e outros fatores. O Decreto no 2705, de 3 de 

agosto de 1998, conhecido com decreto das participações governamentais, 

regulamentou os artigos 45 a 51 da Lei do Petróleo, definindo os critérios para cálculo 

e cobrança das participações governamentais. O controle dos royalties e de sua 

distribuição é responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo.  

Para o cálculo dos royalties cada campo17 será tratado como uma unidade de 

negócio em separado, ou seja, a cada campo corresponderá uma alíquota e preços 

próprios para o petróleo e gás natural. 

A Tabela 3.6 apresenta as alíquotas médias celebradas nos contratos de 

concessão já estabelecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Campo de petróleo e/ou gás natural: área produtora de petróleo e/ou gás natural, a partir de um reservatório 

contínuo ou de mais de um reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos 

destinados à produção. O conceito de campo de petróleo e gás natural considera aspectos geológicos, econômicos e 

de engenharia.  
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BACIA Alíquota média dos royalties 

CAMPOS 9,9% 

CEARÁ 10,0% 

ESPÍRITO SANTO 9,3% 

MUCURI 10,0% 

PARANÁ 6,8% 

POTIGUAR 9,4% 

RECÔNCAVO 9,35 

SANTOS 8,3% 

SERGIPE/ALAGOAS 9,5% 

SOLIMÕES 10,0% 

TUCANO 7,8% 

MÉDIA PONDERADA BRASIL18 9,8% 

 
TABELA 3.6 – Alíquotas médias dos royalties nas bacias brasileiras (BARBOSA et al, 

2001). 

 

A Figura 3.11 apresenta o histórico de arrecadação a partir da promulgação da 

Lei do Petróleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.11 – Arrecadação de Royalties e Participação Especial (ANP, 2003). 

 

O bônus de assinatura é um pagamento no primeiro dia da vigência do contrato 

de concessão (e conseqüentemente, primeiro ano do fluxo de caixa da análise 

econômica).  
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18 A média foi ponderada pela produção das respectivas bacias (referência junho de 2000). 



 A participação especial incide em campos que apresentam altas vazões de 

produção, e as alíquotas variam de acordo com as faixas definidas no Decreto 2705 

de 1997.  

 A evolução institucional do setor petróleo no Brasil é apresentada na Figura 

3.12. 

 

 
Figura 3.12 – Evolução institucional do setor petróleo (ANP, 2003) 

 

No Brasil, a propriedade dos direitos de exploração e produção de petróleo é 

obtida a partir da concessão do poder público, através de contratos com a ANP. Vários 

outros países possuem órgãos reguladores que concedem estes direitos através de 

licenças, contratos de prestação de serviços ou de concessão.  

Nos sistemas que utilizam os contratos de serviços ou de partilha de produção, 

os recursos minerais do país pertencem ao governo que permite que as empresas 

desenvolvam projetos de exploração e produção de uma área com o direito de receber 

parte da produção. 

Um país adota um dos tipos de contratos (concessão ou partilha) de acordo 

com a sua capacidade de realizar auditorias sobre as prestações de conta das 

empresas e da eficiência dos órgãos públicos ligados a esse processo. 

A partilha de lucros extraordinários, o bônus de produção e a participação 

governamental são necessários e importantes porque incidem sobre rendas 

excepcionais. Essa espécie de imposto tem a finalidade de transferir para o Estado as 

rendas excedentes geradas em condições extraordinárias (campo com alta 
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produtividade ou preço internacional acima do custo marginal de produção). Existem 

vários tipos de tributos para partilhar os lucros extraordinários, são exemplos o 

Windfall Profit Tax, o Petroleum Revenue Tax e a Participação Especial. 

O Windfall Profit Tax é aplicado na Tailândia e na Malásia, incide sobre uma 

parte da receita gerada com a negociação do petróleo e é calculado, multiplicando-se 

a receita líquida pela diferença positiva entre o preço de mercado e o preço base 

definido em lei. Então, quanto maior a receita líquida ou a diferença entre o preço de 

mercado e o preço base, maior é o valor do Windfall Profit Tax. O Petroleum Revenue 

Tax, foi estabelecido no Reino Unido, em 1975, e abolido, em 1993, para campos 

petrolíferos desenvolvidos após 1993, e tinha como base de cálculo a receita da 

produção comercializada, deduzidos os custos operacionais e de abandono, royalties, 

investimentos no campo e amortizações. A participação especial é aplicada no Brasil e 

incide sobre a receita bruta da produção trimestral de cada campo, deduzidos os 

royalties, os investimentos na exploração e desenvolvimento, os custos operacionais e 

de abandono, a depreciação, os demais tributos incidentes na produção e os 

investimentos em P&D (pesquisa e desenvolvimento).  

A produção de petróleo e de gás natural no Reino Unido voltou a crescer a 

partir de 1991. Após 5 anos de queda continuada, o crescimento observado depois da 

crise dos anos 1980 é atribuído por alguns analistas à política fiscal adotada no Reino 

Unido. SIMÃO (2001) descreve que MARTIN (1997), por exemplo, argumenta que o 

relaxamento tributário a partir de 1983, foi o responsável pela recuperação do setor. 

Mas nesse período houve considerável perda na parcela de receita governamental. 

Diferentemente do Reino Unido, muitos países apresentam a cobrança de 

royalties e de partilhas dos lucros extraordinários sobre a produção. Os exemplos 

utilizados no capítulo 4 desse estudo são a Noruega, EUA (plataforma continental do 

Golfo do México), Angola e o Brasil. No Brasil e nos EUA existe a cobrança de royalty 

e bônus de assinatura. Para os projetos muito arriscados no Golfo do México existe a 

possibilidade do órgão fiscalizador do governo (MMS – Management Minerals Service) 

fornecer isenção de royalties até um determinado nível de produção acumulada. Na 

Noruega e no Brasil existe a cobrança de participações especiais sobre campos que 

apresentam alta rentabilidade ou alta produção. A Special Petroleum Tax (SPT) é 

aplicado na Noruega para capturar os ganhos extraordinários da indústria petrolífera, a 

alíquota de 50% que incide sobre o lucro líquido descontadas algumas deduções 

permitidas em Lei, como por exemplo, os custos operacionais e a depreciação. Mas 

além das deduções convencionais, a legislação norueguesa introduziu uma dedução 
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especial denominada uplift, esta dedução equivale a 5% da depreciação considerada 

para a produção marítima e é válida por seis anos. 

No Capítulo 4 serão detalhados todas os critérios e premissas utilizados na 

avaliação econômica para um projeto de E&P no Brasil, Angola, EUA (golfo do 

México), Noruega e Reino Unido. 

A Tabela 3.7 resume os sistemas fiscais utilizados no Capítulo 4. 

 

TRIBUTOS BRASIL ANGOLA
EUA 

(GOLFO DO 
MÉXICO) 

NORUEGA 
REINO 
UNIDO 

Bônus de assinatura √ √ √   

Taxa de retenção de área 

(RENTAL) 
√ √ √   

Participação do Estado  √  √  

Recuperação de custos com a 

receita bruta total 
√  √ √ √ 

Partilha da produção  √    

Participação Especial ou SPT 

(Special Petroleum Tax) 
√   √  

Royalty √  √   

SCT (Supplementary 

Corporation Tax) 
    √ 

Imposto sobre emissão de CO2    √  

 
TABELA 3.7 – Resumo dos sistemas fiscais (Elaboração própria). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desse estudo é de avaliar o impacto dos tributos na incorporação de 

reservas no Brasil. A expressão tributos se refere aos impostos, taxas, contribuições 

de melhoria e das participações governamentais (royalties, bônus de assinatura, 

participação especial e pagamento por ocupação ou retenção de área). A exigibilidade 

dos impostos, taxas e contribuições de melhoria decorre de dispositivo legal, já as 

participações governamentais têm natureza diferente, pois a exigibilidade decorre da 

vontade das partes signatárias de um contrato de concessão (SUSLICK et al, 2001). 

A metodologia consiste de uma análise econômica de um projeto de E&P e 

desenvolvimento da produção de um campo de petróleo fictício, localizado em águas 

profundas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro19. 

A análise apresenta quatro cenários de volume de reservas com limites entre 

250 a 1000 milhões de barris para avaliação do volume mínimo necessário a ser 

descoberto (threshold field), potencialmente comercial, para que seja obtido retorno 

sobre os investimentos empregados no desenvolvimento da produção do campo.  

Os volumes foram fixados em 250, 500, 750 e 1000 milhões de barris de óleo. 

De acordo com as categorias de classificação de tamanho de campos de petróleo 

definida por IVANHOE et al (1993)20, os volumes dessa análise estão na classificação 

de campos “grandes” com volume recuperável estimado de 100 a 500 milhões de 

barris e de campos “gigantes”, com volume recuperável estimado entre 500 a 5000 

milhões de barris.   

Os quatros cenários de volumes de reservas estarão localizados na Bacia de 

Campos, em PDA de 1000 metros21. Essa PDA22 foi escolhida por ser a mais 

                                                 
19 90% das reservas provadas nacionais de petróleo estão no Rio de Janeiro (ANP, 2001). 
20 Campo “pequeno” teria um volume recuperável estimado de 10 a 50 milhões de barris, campo “médio” de 50 a 100 

milhões de barris, campo “grande” de 100 a 500 milhões de barris, campo “gigante” de 500 a 5000 milhões de barris, 

campo “super gigante” de 5000 a 50000 milhões de barris e campo “mega gigante” volumes superiores a 50000 

milhões de barris (IVANHOE et al., 1993). 
21 Cerca de 90% das reservas de petróleo nacionais ocorrem em bacias offshore, sendo 80% do total em 

profundidades acima de 400 m. (ANP, 2001). 
22 A indústria de petróleo internacional vem utilizando a seguinte classificação de profundidade d’água: 

• Água rasa – 0 a 300 metros (limite comercial de mergulho); 

• Água profunda – 300 a 1500 metros (limite dos risers de exportação); 

• Água ultraprofunda – superior a 1500 metros. 
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representativa das descobertas ocorridas no Brasil que apresenta uma área de 

exploração de aproximadamente 124 mil km2, cuja distribuição indica que a maior 

ocorrência dos campos está localizada em mar23 com profundidade d’água de 400 a 

1000m, conforme Figura 4.1, apresentada a seguir. 

 

13%
9%

47%

31%

terra
mar PDA de 0 a 400m
mar PDA de 400 a 1000m
mar PDA > 1000m

 
FIGURA 4.1 – Distribuição das áreas descobertas no Brasil (GABRIELLI, 2003). 

 

Para todos os cenários o óleo será classificado como mediano24 com 25ºAPI.  

Para cada volume foram feitas análises de sensibilidade para avaliar o impacto nos 

indicadores econômicos da variação da taxa de desconto para atualização do fluxo de 

caixa, do preço do petróleo de referência no mercado internacional (óleo BRENT25 do 

mercado de Londres – International Petroleum Exchange – IPE) e o impacto da 

alteração do sistema fiscal na incorporação de reservas. 

A avaliação dos tributos será feita por meio da comparação de diferentes 

sistemas fiscais de países que apresentam bacias petrolíferas em água profundas e 

que são potenciais competidores com o Brasil por investimentos em projetos de E&P. 
                                                                                                                                            
22 Para a ANP – Agência nacional do Petróleo, águas profundas são campos localizados em cota batimétrica superior a 

400 metros 
23 OFFSHORE = Localizado ou operado no mar.  
24 Óleo mediano é definido como petróleo com grau API igual ou superior a 22 e inferior a 31 (portaria ANP nº9, 21 de 

jan 2000). 
25 Óleo tipo BRENT é uma mistura de petróleos produzidos no mar do Norte, oriundos dos sistemas petrolíferos Brent 

e Ninian, com grau API de 39,4º e teor de enxofre de 0,34% (Anuário Estatístico brasileiro do petróleo e gás natural 

2002, ANP). 
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A sistemática adotada foi de alterar o sistema fiscal e manter a estrutura do projeto no 

Brasil, com os mesmos níveis de preço e perspectivas de riscos políticos e financeiros. 

Os sistemas fiscais escolhidos foram de Angola, Reino Unido, Noruega e Estados 

Unidos (Golfo do México).  

A análise econômica será feita através do fluxo de caixa descontado (FCD), 

que at

o dos lucros do empreendimento (Government 

Take) 

 

Govern

FIGURA 4.2 – Government Take  versus  Company T

 

 projeto para o desenvolvimento da produção

reserva

ualiza os vetores através da taxa de desconto (taxa mínima de atratividade - 

TMA) para obtenção dos indicadores econômicos do projeto, tais como Valor Presente 

Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Tempo de Retorno do Projeto e da 

Operação (TRP e TRO, respectivamente), Ponto de Nivelamento (representa o volume 

produzido até o tempo de retorno do projeto, ou seja, é o volume de óleo necessário 

para retornar os investimentos) e Lucro Unitário (que representa a intensidade com 

que a reserva é capaz de gerar VPL).  

A parcela do governo na divisã

compreende todos os tributos impostos ao contratante. No Brasil, além dos 

tributos e contribuições sociais de competência da União, dos Estados e Municípios, o 

Government Take também inclui as Participações Governamentais (royalties, bônus 

de assinatura, participação especial e pagamento por ocupação ou retenção de área). 

A parcela da empresa nos lucros do projeto (Company take) e a parcela do

o são apresentadas de forma esquemática na Figura 4.2. 
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O

s foi desenvolvido com base nas premissas e

taxa de desconto, taxa de câmbio, previsão de inflação

produção de óleo e gás natural, no CAPEX (cust
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PARCELA DO GOVERNO = 
50%/(20% + 50%) = 71,4% 
 
PARCELA DA COMPANHIA =
20%/(20% + 50%) = 28,6% 
ake (BARBOSA et al., 2000) 

 de cada cenário de volume de 

conômicas (cenário de preços, 

 e sistemas fiscais), na curva de 

os de investimento ou capital 



expenditure), OPEX (custos operacionais ou operational expenditure), custos de E&A 

(exploração e avaliação), ABEX (custos de abandono ou abandonment expenditure) e 

no cronograma de implantação do empreendimento. 

Nos itens subseqüentes serão abordados as premissas e os dados de entrada 

para ob

.2. METODOLOGIA 

A metodologia consiste da utilização do fluxo de caixa descontado na taxa 

mínima

icativo Microsoft EXCEL 

2000 p

 do VPL é apresentado nos itens 

subseq

.2.1 BRASIL 

O resumo da memória de cálculo do VPL é apresentado a seguir. 

• Receita tributável para imposto de renda (IR) e contribuição social (CS): 

Rec ta ão de 

• Parcelas de depreciação (linha reta em 10 anos): 

Dep c

ção)^(ano da parcela de depreciação – ano da 

• Fluxo de caixa final: 

Fluxo de caixa = Receita tributável – IR – CS – CAPEX + depreciação 

                                                

tenção do fluxo de caixa. 
 
4
 

 de atratividade (TMA) para obtenção dos indicadores econômicos de VPL e 

Government Take nominal e atualizado na TMA (GT@TMA).  

A memória de cálculo do fluxo de caixa foi feita no apl

ara os cinco sistemas fiscais estudados.  

O resumo da metodologia para cálculo

üentes. 26 

 

4
 

 

 

ei  bruta – royalties – E&A – ABEX – OPEX – depreciação – P&D – retenç

área – bônus de assinatura – participação especial.  

 

re iação = (CAPEX/10)*deflator, 

onde deflator = 1/[(1+índice de infla

parcela de CAPEX)] 

 

 

 

 

 
26 Toda a bibliografia referente à memória de cálculo está apresentada no item 4.3.5. Tributos dessa 

dissertação. 
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4.2.2 ANGOLA 

Inicialmente é calculada a partilha da produção nas alíquotas específicas para 

 

compa

rcelas de depreciação (linha reta em 4 anos, com uplift de 40%) são 

calcula

• Fluxo de caixa final: 

Fluxo de caixa = Receita bruta – partilha do governo – E&A – ABEX – OPEX – IR – 

.2.3 EUA 

O fluxo de caixa e a receita tributável para cálculo do IR são apresentados a 

seguir: 

• luxo de caixa = Receita bruta – royalties – E&A – ABEX – OPEX – CAPEX – 

 

• Receita para cálculo do IR: 

Rec ta  royalties – E&A – ABEX – OPEX – depreciação –

• Parcelas de depreciação (linha reta em 15 anos): 

Dep c

 

 

cada faixa de produção acumulada, conforme Tabela 4.11 apresentada na página 53. 

O imposto de renda (IR) incide na alíquota de 50% na parcela da partilha da

nhia. 

As pa

das da seguinte forma: depreciação = (CAPEX/4)*uplift. A depreciação é 

utilizada para o cálculo da partilha, porque se a recuperação dos custos for menor do 

que 50% da receita bruta, o que sobrar entra na partilha. 

 

retenção de área – bônus de assinatura – CAPEX.  

 

 

4
 

 

F

IR – retenção de área – bônus de assinatura.  

ei  tributável = Receita bruta –

retenção de área – bônus de assinatura.  

 

re iação = (CAPEX/15) 
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4.2.4 NORUEGA 
caixa e a receita tributável para cálculo do IR e Special Petroleum 

Tax (S

• Receita tributável para IR: 

Rec ta osto de CO2 – depreciação para IR   

• Receita tributável para SPT: 

Rec ta sto de CO2  – depreciação para SPT   

• Parcelas de depreciação (linha reta em 6 anos): 

Dep c

)*uplift 

0% de uplift em 6 anos) 

• Fluxo de caixa final: 

Fluxo de caixa = Receita bruta – E&A – OPEX – ABEX – IR – SPT – CAPEX 

.2.5 REINO UNIDO 
ixa e a receita tributável para cálculo do IR e Supplemental 

Corpor

• Receita tributável para IR: 

Rec ta reciação para IR   

• Receita tributável para SCT: 

Rec ta a SCT   

• Parcelas de depreciação (balanço declinante): 

Dep c

009), 6% de 2010 até 2021 e 4% de 

a SPT = (CAPEX + E%A + ABEX) no ano de 2009. 

• Fluxo de caixa final: 

Fluxo de caixa = Receita bruta – E&A – OPEX – ABEX – IR – SCT – CAPEX 

O fluxo de 

PT) são apresentados a seguir: 

 

ei  bruta – E&A – OPEX – imp

 

ei  bruta – E&A – OPEX – impo

 

re iação para IR = (CAPEX/6) 

Depreciação para SPT = (CAPEX/6

Onde, uplift = 5% a cada período (ou seja, 3

 

 

4
O fluxo de ca

ation Tax (SCT) são apresentados a seguir: 

 

ei  bruta – E&A – OPEX – dep

 

ei  bruta – E&A – OPEX – depreciação par

 

re iação para IR = (CAPEX+E&A)*alíquotas, 

onde as alíquotas são de 20% no primeiro ano (2

2022 até 2023. 

Depreciação par
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4.3. PREMISSAS DA ANÁLISE ECONÔMICA 
 
4.3.1. Hipóteses adotadas 

As hipóteses adotadas nesse estudo são descritas a seguir. 

• O Volume de gás produzido não tem nenhuma fração destinada à queima, 

 

• Os preços de referência para cálculo dos tributos são os mesmo adotados no 

 

• Para todos os sistemas fiscais foram utilizados a mesma qualidade de óleo e 

 

.3.2. Taxa de desconto 

 taxa mínima de atratividade (TMA) do projeto é definida como a taxa de 

descon

                                                

 

 

 

sendo todo vendido ao preço de US$ 0,07/m3 (US$1,85/MMBTU)27; 

cálculo da receita, e; 

cenário de preços e custos. 

4
 

A

to utilizada para atualização dos vetores monetários do fluxo de caixa para a 

obtenção do valor presente líquido (VPL) do projeto e varia conforme a estrutura de 

capitais da empresa. Também é chamada de Custo médio ponderado de capital 

(CMPC) ou WACC (Weighted Average Cost of Capital). Ela define qual a taxa interna 

de retorno (TIR) mínima do projeto em análise que assegura a remuneração do capital 

próprio e do capital de terceiros e está relacionada com o risco sistemático (não 

diversificável, ou de mercado) do projeto. A Figura 4.3 apresenta um gráfico com as 

parcelas que compõem a TMA, que são o prêmio pelo risco e o prêmio pela espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 O preço do gás natural foi obtido do site da Agência Nacional do Petróleo para o ano de 2003. 
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FIGURA 4.3 – Taxa mínima de atratividade ver s Risco

 partir da Figura 4.3 é possível dizer que q

das em

para o

eciação

inflação

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MA 

 

T

su

 

A

presas, maior será a TMA adotada para atua

A TMA a ser utilizada nessa análise é a taxa

 cálculo dos indicadores econômicos consid

de caixa em moeda constante a base de preços nã

abordagem é uma simplificação para a introdução 

para garantir que o fluxo em moeda constante seja

moeda corrente), as parcelas de depreciação s

parcelas não incide a correção monetária.   

Para deflacionar as parcelas de depr

 apresentado na Tabela 4.1. 

 
PREVISÃO de inflação (estim

8,0% 2004 

7,0% 2005 

6,0% 2006 

5,0% 2007 em dia

 
TABELA 4.1 – Previsão de inflaçã

                                                 
28  deflacionar = transformar valores nominais (correntes) em re

denominado deflator. O valor real da parcela de depreciação = parcela/

a entrada em operação). 
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Prêmio 

pelo risco
Prêmio pela espera

(livre de risco) 
 siste

uan

 do 

 

lizaç

 rea

eran

o é 

dos 

 equ

ão 

ativa

nte 

o (IP

ais (c

(1+inf
Risco sistemático
mático (CAMPBELL et al, 1999) 

to maior a percepção de risco 

dotado 

CAPEX foi adotado o perfil de 

ão do fluxo de caixa.  

l, pois o fluxo de caixa a

do moeda constante. No fluxo 

corrigida com a inflação. Essa 

valores no fluxo de caixa, mas 

ivalente ao fluxo nominal (em 

deflacionadas28, pois nessas 

) 

EA, 2004) 

onstantes) mediante índice de deflação 

lação)^(nº anos entre o ano considerado e 



Para obter esse s de histórico de IGP-

DI do 

 de TMA utilizados para a análise foram de 9%, 12% e 15% ao ano. 

Esses 

ara o capital investido, as firmas estão 

implicit

 perfil de inflação foram utilizados os dado

ano de 1995 a 2003, disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). 

Os valores

valores foram escolhidos com base nos valores divulgados nos relatórios anuais 

das empresas para as metas estratégicas de retorno sobre o capital empregado 

através das taxas de ROCE (Retorno sobre o capital empregado) e ROACE (Retorno 

médio sobre o capital empregado). As taxas de ROCE e ROACE representam a 

relação entre a soma do lucro líquido com os juros e a soma do patrimônio líquido 

mais as dívidas, diferindo apenas porque o ROCE considera o capital ao início do ano, 

enquanto no cálculo do ROACE, utiliza-se o valor médio do ano (REPSOLD JR., 

2003). 

Ao oferecer uma remuneração p

amente condicionando a rentabilidade mínima dos projetos. Assim é possível 

estabelecer uma relação direta entre as taxas mínimas de atratividade e as taxas de 

ROCE e ROACE que as empresas divulgam e verificar a validade da faixa de valores 

adotados nesse estudo. Os dados de ROCE e ROACE divulgados nos planos 

estratégicos e relatórios anuais para investidores de empresas do setor (listadas na 

própria Tabela 4.2) são apresentados na Tabela 4.2. 

 
EMPRESA ROCE (% aa) ROACE (% aa) 

BRIT EUMISH PETROL 13% - 

ENI 13% - 

ROBR - 

REPSOL YPF - 
9% previsto para 2007 (Brent 

US$ 16/bbl) 

SHELL 1  4% - 

15,5% 
000 (B

US$17/bbl) 

PET AS 12% 

TOTAL FINA ELF 
13% em 2 rent 

 
T BELA 4.2 – taxas de ROCE e ROACE por empresa (planos estratégicos da BP, ENI, 

 

A
PETROBRAS, REPSOL, SHELL e TOTAL FINA, 2003) 
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4.3.3. Preço do petróleo e do gás 
 

Nas cotações do mercado internacional de preços de petróleo existem algumas 

referências sobre os tipos de petróleo. Os mais conhecidos são o WTI (West Texas 

Intermediate), o Brent e o Dubai, sendo este último o menos utilizado.  

O WTI é o petróleo negociado na Bolsa de Nova York (NYMEX – New York 

Mercantile Exchange) e serve de referência para os mercados de derivados dos EUA. 

Apresenta densidade variando de 38º a 40ºAPI e teor de enxofre de 0,3% (ANP, 

2002). 

O petróleo BRENT se refere ao óleo produzido no Mar do Norte (Europa) e 

negociado na Bolsa de Londres (International Petroleum Exchange – IPE). É a 

referência para os mercados de derivados da Europa e Ásia. O Brent é uma mistura 

de petróleos produzidos no mar do Norte, oriundos dos sistemas petrolíferos Brent e 

Ninian com 39,4º API e teor de enxofre de 0,34%. A cotação Brent é publicada 

diariamente pela Platt's Crude Oil Marketwire (ANP, 2002). 

As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam a variação do preço do petróleo no mercado 

internacional nos últimos anos e a previsão feita pela Agência de Energia dos Estados 

Unidos dos preços até o ano de 2025 (EIA/DOE – Energy International Agency/ U.S. 

Department of Energy, 2004). 

De acordo com a perspectiva analisada pela EIA/DOE (2004), a expectativa é 

de que o preço do óleo permaneça abaixo do nível de preços de 1998. A variabilidade 

do preço é determinada em parte pelo mercado internacional e em parte pela 

produção mundial. Os países membros da OPEP29 detêm maior influência na 

tendência dos preços, pois cerca de 40% da produção mundial de petróleo vem 

desses países30.   

                                                 
29 OPEP = Organização dos Países Produtores de Petróleo formada por Argélia, Líbia, Nigéria, Indonésia, Irã, Iraque, 

Coveite, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. 
30  De acordo com ANP (2002) a produção mundial de petróleo para 2001 foi de 74,495 MM barris/dia dos quais, 

30,181 MM barris/dia foi produzido pelos países membros da OPEP. 
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FIGURA 4.4 – Preços médios do petróleo brasileiro em comparação ao Brent31 (ANP, 2003). 

 

 
 

FIGURA 4.5 – Previsão de preço do petróleo até 2025 (EIA/DOE, 2004) 

 

 

 

                                                 
31 O Decreto nº 2705 de 3 de agosto de 1998, publicado pela Agência nacional do Petróleo define os critérios para 

cálculos das participações governamentais estabelecidas na lei do Petróleo (Lei nº 9478 de 6 de agosto de 1997). PPB 

representa a média mensal dos preços dos diferentes petróleos brasileiros ponderada pelas respectivas produções. 
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O gráfico 4.6 ilustra o histórico de preços de petróleo desde 1869 até 2003. 
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FIGURA 4.6 – Preços médios do petróleo

 

De acordo com JOHNSTON (2002

óleo são sempre muito otimistas, pois o De

(EIA/DOE) havia estimado um cresciment

65% no período de 1990 até 2000, mas o

Figura 4.7 apresenta a diferença entre o atu
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FIGURA 4.7 – Comparação entre a previsão feita
do banco de dados da revis

 

 4
Média dos preços mundiais 

US$ 19,20 
 
Média dos preços mundiais e dos EUA US$ 15,29
Média dos preços

dos EUA US$ 18,43
 no mercado internacional (WTRG, 2003). 

), essas estimativas de preços futuros de 

partamento de Energia dos Estados Unidos 

o acumulado para o preço do petróleo de 

 que ocorreu foi um decréscimo de 3%. A 

al e as estimativas feitas. 

NO

 

 pela EIA/DOE com o histórico d
ta Oil and Gas (JOHNSTON, 200

8

Ano de 

previsão
ATUAL
ESTIMATIVAS
e preços obtidos 
2) 



Decorrente disso, na avaliação de projetos de longo prazo, as receitas são 

calculadas com preços de robustez para fornecer conforto no processo de decisão 

para avaliar a rentabilidade do projeto. As empresas de petróleo costumam utilizar 

valores de preço para o óleo de referência tipo BRENT entre US$ 15/barril a US$ 

18/barril (fonte: relatórios anuais da BP, Shell, Repsol YPF, Petrobrás, Eni e Total 

Fina). A partir dos dados obtidos nos planos estratégicos e dos relatórios anuais para 

investidores são apresentados na Tabela 4.3 os valores de Brent de robustez  

utilizados por algumas das empresas que atuam no Brasil.  

 
EMPRESA BRENT de Robustez adotado 

BRITISH 

PETROLEUM 
BRENT @ US$ 16/bbl  

ENI BRENT @ US$ 16/bbl  

PETROBRAS Cenário de BRENT no curto prazo @ US$ 27,54/bbl em média e @ US$ 15/bbl no longo prazo 

REPSOL YPF BRENT @ US$ 22/bbl em 2004 e @ US$ 18/bbl de 2005 a 2007 

SHELL BRENT @ US$ 16/bbl 

TOTAL FINA ELF BRENT @ US$ 17/bbl (cenário ambiente de referência) 

 
TABELA 4.3 – Brent de robustez por empresa (planos estratégicos da BP, ENI, PETROBRAS, 

REPSOL, SHELL e TOTAL FINA, 2003) 

 
 No estudo foi utilizado o cenário de preços da REPSOL YPF, para  o curto 

prazo (de 2004 a 2007) e no longo prazo (a partir de 2008 até o final da concessão), 

foi utilizado o Brent de robustez da PETROBRAS de US$15/BBL. Para avaliar o 

impacto do preço do petróleo na análise econômica, foi feita uma análise de 

sensibilidade do cenário de preços para Brent de robustez de US$20/BBL e 

US$25/BBL no longo prazo, e para o curto prazo foram somadas as diferenças 

(US$5/BBL para cada cenário) aos preços no longo prazo. A Tabela 4.4 apresenta os 

valores utilizados na análise. 

 

Cenário de Preços
Brent US$ 

15/bbl 
Brent US$ 

20/bbl 
Brent US$ 

25/bbl 

2004 22 27 32 

2005 a 2007 18 23 28 

2008 em diante 15 20 25 

 
TABELA 4.4 – Cenário de preços adotado no estudo (Elaboração própria) 
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 Como o petróleo analisado nesse estudo apresenta um valor comercial inferior 

ao petróleo Brent, devido às diferenças do grau API de 38,4°API para o petróleo 

BRENT e de 25°API para o petróleo do estudo, foi utilizado um fator de “consistência” 

(spread) para adequar o cenário de preços à qualidade do óleo do estudo. O spread 

utilizado nesse caso foi de 15% do preço do Brent de referência (BARBOSA et al., 

2001). Assim, os valores de spread utilizados são apresentados na Tabela 4.5. 

 
spread_brent15 spread_brent20 spread_brent25 spread oleo 

mediano 
(25ºAPI) 

2,25 3,00 3,75 

 
TABELA 4.5– Spreads utilizados para cada cenário de preços adotado no estudo  

 

4.3.4. Taxa de Câmbio 
 

A taxa de conversão utilizada é a taxa comercial do dólar americano - média 

mensal de venda, publicada na revista Conjuntura Econômica pela Fundação Getúlio 

Vargas, para valores históricos. A variação mensal do câmbio ao longo do ano de 

2003 é apresentada na Tabela 4.6 e foi obtido da revista Conjuntura Econômica 

(Fundação Getúlio Vargas, FGV). A média dos valores do ano de 2003 será a taxa 

adotada na análise econômica. 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média 

3,4384 3,5908 3,4469 3,1187 2,9557 2,8832 2,8798 3,0025 2,9228 2,8615 2,9138 2,9253 3,0783 

 
TABELA 4.6 – Taxa de Câmbio (R$/US$) para o ano de 2003 (FGV, 2003). 

 
4.3.5. Tributos 

 

A análise dos tributos será feita a partir da variação dos indicadores 

econômicos do projeto se no Brasil passasse a vigorar a tributação de países que 

possuem campos offshore em águas profundas. Os países escolhidos foram Angola, 

Reino Unido, Noruega e Estados Unidos (Golfo do México). Isso permitirá uma 

comparação do impacto dos tributos vigentes no Brasil, com os tributos de países com 

características semelhantes ao Brasil no aspecto de projetos de desenvolvimento da 

produção de petróleo e gás natural em campos localizados em águas profundas.  
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A análise pode ser feita em base incremental ou do “projeto sozinho” (stand 

alone) (VAN MEURS, 2002). Se a análise for incremental, a empresa já apresenta 

projetos no país (antigo produtor), nesse caso podem ser contabilizados alguns 

benefícios fiscais incorporados com os outros projetos. Na análise stand alone o 

projeto é único no portfolio da empresa (novo entrante no setor de petróleo do país em 

análise). Nesse estudo foi feita a análise stand alone, ou seja, a posição fiscal da 

empresa em questão será de novo entrante, que não possui créditos fiscais obtidos 

com outros projetos da sua carteira de investimentos. 

A descrição dos tributos nos países escolhidos é feita a seguir e a Tabela 4.7 

apresenta um resumo dos sistemas fiscais adotados no estudo. 

 

SISTEMAS FISCAIS 
BRASIL (PDA 

> 400m) 
ANGOLA 

(PDA > 200m)

EUA (GOLFO 
MÉXICO - PDA > 

800m) 

NORUEGA (pós 
ano 1986) 

REINO UNIDO 
(pós ano 1992)

BÔNUS (MM US$) 
15 

15 + 0,2 

anuais 
15 - - 

RENTAL (MM US$) para 720 km2 

1,6 (fase 

produção) e 

0,18 (fase 

exploração) 

0,22 1,33 (fase exploração) - - 

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO

(negociado) 
- 20% Sonangol - 30% Statoil - 

Recuperação dos custos (COST OIL) 100% 50% 100% 100% 100% 

Partilha de produção (PROFIT OIL) 

- 

Escala de 

produção ou 

TIR 

- - - 

Participação especial ou SPT (Special 

Petroleum Tax) 

Escala de 

produção 
- - 50% - 

ROYALTY 
5 a 10% - 

12,5% (pode ter 

isenção) 
- - 

IMPOSTO DE RENDA 

34% (25% de 

IR + 9% de 

contr. Social)

50% da parte 

da companhia 

(pay-as-you-

go) 

35% 28% 30% 

Imposto sobre emissão CO2  - - US$ 2,72/Mpé3 - 

SCT (Supplementary Corporation Tax)  - - - 10% 

 
TABELA 4.7 – Resumo dos sistemas fiscais do estudo 
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4.3.5.1.BRASIL 
 

Os impostos no Brasil são divididos em três categorias: Participações 

Governamentais, Impostos diretos e Impostos indiretos.  

As participações governamentais se referem aos royalties sobre a receita bruta, 

participação especial incidente sobre a receita bruta da produção após incidência de 

royalties, investimentos em exploração (custos E&A), custos operacionais (OPEX), 

depreciação e tributos previstos na legislação (parágrafo 1° do artigo 50 da lei do 

petróleo, lei 9478 de 06 de agosto de 1997), ao bônus de assinatura e à taxa pela 

ocupação ou retenção de área paga anualmente com base na área superficial objeto 

do contrato de concessão.  

A ANP tem como uma das suas atribuições a promoção de licitações para a 

concessão de blocos destinados à exploração de petróleo e gás natural, que após a 

conclusão do Programa Exploratório Mínimo e da Declaração de Comercialidade, 

podem alcançar as etapas de desenvolvimento da produção (ANP, 2002). 

A Quinta Rodada de Licitações, realizada em agosto de 2003, marcou a 

implementação de um novo sistema de desenho e licitação de blocos exploratórios. As 

principais modificações definidas pela ANP foram de dividir as bacias em setores, com 

divisões em malhas de tamanhos pré-definidos. O tamanho médio dos blocos, variável 

de acordo com a latitude, foi estabelecido com a classificação apresentada na Tabela 

4.8. 
Bacia Sedimentar PDA (m) Área (km2) 

Terrestre - 30 

Marítima Inferior a 400 180 

Marítima Superior a 400 720 

 
TABELA 4.8 – Tamanho médio dos blocos licitados na 5º rodada de licitações da ANP, de acordo 

com o tipo de Bacia (ANP, 2003). 

 

Nesse leilão também foi eliminado o Programa Exploratório Mínimo pré-

definido pela ANP. O Programa Exploratório passou a ser proposto pelas empresas, 

como parte das ofertas.  

A área do bloco para a análise econômica do projeto foi fixada em 720 km2, 

conforme foi apresentado na Tabela 4.8. Essa área foi utilizada tanto para o sistema 

fiscal brasileiro como para todos os outros sistemas fiscais que foram analisados 

nesse estudo.  
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O Decreto no 2705 de 3 de agosto de 1998 define a forma de pagamento de 

todas as participações governamentais. Para o cálculo da receita para a incidência da 

alíquota de royalties, a ANP define o preço de referência do petróleo e gás a ser 

aplicado a cada mês ao petróleo produzido em cada campo durante o referido mês, 

em R$/m3, na condição padrão de medição (temperatura de 20°C e pressão absoluta 

de 0,101325 MPa). O preço de referência será igual à média ponderada dos seus 

preços de venda praticados pelo concessionário, em condições de mercado, ou ao seu 

preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior.  

Nesse estudo os preços adotados para cálculo das participações 

governamentais foram os mesmos utilizados nas premissas para preço do óleo e gás, 

incluindo nesse caso a análise de sensibilidade de cenário de preço de petróleo de 

US$15/BBL a US$25/BBL. 

Pela Portaria ANP no 10 de 13 de janeiro de 1999, (Capítulo IV, artigo 13, 

seção I: Gastos Dedutíveis) ficaram definidas as deduções da receita bruta da 

produção para incidência da alíquota de participação especial. As parcelas a serem 

deduzidas da receita bruta são o bônus de assinatura, os custos em Exploração & 

Avaliação (E&A), CAPEX, ABEX, royalties, P&D (pesquisa e desenvolvimento) e 

depreciação.  

Na mesma portaria Capítulo V (das indedutibilidades), seção II (situações 

especiais), artigo 48 ficam definidos os tributos que não se incluem entre os tributos 

dedutíveis na apuração da receita líquida para obtenção da participação especial, que 

são o Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza das pessoas jurídicas 

(IRPJ), imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação quando incidente sobre a venda de 

petróleo e gás natural (ICMS), contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas 

jurídicas (CSLL), contribuição para o financiamento de seguridade social (COFINS), 

contribuição para o programa de integração social (PIS) e contribuição para o 

programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP). 

 Fica definido também que no caso de valores negativos da receita líquida da 

produção (Capítulo VI, artigo 52), “será  compensada a receita líquida negativa 

apurada em um ou mais períodos base (trimestral) com a receita líquida da produção 

negativa apurada em períodos subseqüentes”. 

A participação especial constitui compensação financeira extraordinária devida 

pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos 

de grande volume de produção ou de grande rentabilidade e será paga , com relação 

a cada campo de uma dada área de concessão, a partir do trimestre em que ocorrer a 
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data de início da respectiva produção. As alíquotas para lavra32 localizada na 

plataforma continental em profundidade batimétrica acima de  400 metros é 

apresentada no anexo A-1. 

O bônus de assinatura terá o seu valor mínimo estabelecido no edital e 

corresponderá ao pagamento ofertado na proposta para obtenção da concessão, 

devendo ser pago no ato da assinatura do contrato de concessão. O valor utilizado 

nesse estudo foi de US$ 15 MM (para todos os sistemas fiscais que tem como 

requisito essa participação governamental). Teoricamente, o valor máximo de bônus 

de assinatura a ser ofertado para aquisição da concessão no Brasil equivale ao VPL 

do projeto (PFElL, 1999). 

Os valores de bônus oferecidos nos leilões de 2001 e 2002 apresentam ampla 

faixa de possibilidades de valores, partindo de um valor mínimo estipulado pela 

Agência. A Tabela 4.9 apresenta a variabilidade dos valores oferecidos no segundo e 

terceiro leilão para blocos localizados em PDA entre 1000 e 2000 metros, na Bacia de 

Campos (ANP, 2002). No estudo foi adotado o valor de US$ 15milhões. 

 
LEILÃO BLOCO BÔNUS (MM R$) BÔNUS (MM US$)33 PDA (m) 

RODADA 2 BM-C-10 65,16 21,22 2000 

BM-C-15 74,00 24,10 1000 

BM-C-16 0,428 0,139 2000 RODADA 3 

BM-C-19 6,58 2,14 < 1000 

 
TABELA 4.9 – Bônus de assinatura nos leilões 2001 e 2002 (ANP, 2003). 

   

Diferente da maioria dos países, no Brasil a constituição confere competência 

para criar e exigir impostos às três esferas de governo (União, Estados e Municípios). 

A Lei complementar no 5172 de 1996, denominada de Código Tributário Nacional 

(CTN), estabelece as normas gerais de tributação e os institutos tributários básicos: 

fato gerador, base de cálculo e contribuinte (BARBOSA, 2000a).  

Os tributos incidentes sobre o lucro (após incidência de Royalties, OPEX, 

ABEX, bônus de assinatura e taxa de aluguel de área) são o IRPJ (Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica) com alíquota de 25% e a CSLL (Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido) com alíquota de 9% a partir de 2003. O PIS/PASEP e COFINS incidem na 

                                                 
32 Lavra ou Produção é o conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e 

de preparo para sua movimentação (Lei no 9478, de 6 de agosto de 1997). 
33 A conversão foi feita com a taxa de câmbio adotada nas premissas de US$1= R$ 3,08. 
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receita bruta (com exceção das vendas provenientes de exportações) com alíquota de 

1,65% (PIS/PASEP) e de 7,6% (COFINS). 

A tributação indireta se refere aos impostos e contribuições sociais incidentes 

sobre os bens e serviços utilizados pelas empresas de petróleo e compreendem o ISS, 

ICMS, IR, II (imposto sobre a importação), IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) e 

PIS/PASEP e COFINS (BARBOSA, 2000b).  

As alíquotas dos tributos indiretos são incidentes nos investimentos. Assim, 

para medir esse aumento no CAPEX, BARBOSA (2000c) fez uma modelagem para 

obter o fator multiplicador. Essa modelagem é apresentada a seguir na Tabela 4.10, 

onde foram atualizadas as alíquotas de PIS/COFINS e CPMF. 

 
ALÍQUOTAS SOBRE SERVIÇOS (30% DO 

CAPEX) 
ALÍQUOTAS SOBRE MATERIAIS (70% DO CAPEX) 

ESTRANGEIRO (IR+CPMF) 25,38% 
ESTRANGEIRO 

(II+IPI+ICMS+CPMF) 
41,38% 

NACIONAL 

(ICMS+ISS+PIS+COFINS+CPMF)
32,63% 

NACIONAL 

(IPI+ICMS+PIS+COFINS+CPMF)
35,63% 

MODELAGEM DO CAPEX 

COMPOSIÇÀO CAPEX % NACIONAL ESTRANGEIRO AUMENTO CAPEX34 

SERVIÇOS 30% 32,63% 25,38% 22,20% 

MATERIAIS 70% 35,63% 41,38% 42,71% 

TOTAL 100%   36,56% 

 
TABELA 4.10 – Modelagem do CAPEX para a incidência dos impostos indiretos, sem a vigência do 

REPETRO (BARBOSA, 2000). 
 

Assim, o fator multiplicador do CAPEX seria de 36,6%, sem considerar a 

vigência do REPETRO, porque esse benefício tributário só é válido para aquisição de 

equipamentos até 31/12/2005, conforme o Ministério do Desenvolvimento (pelo 

cronograma desse projeto, apresentado na Tabela 4.17, a aquisição de equipamentos 

para o desenvolvimento da produção inicia no ano de 2006 e termina em 2011). 

O ICMS não foi considerado nesse estudo por se tratar de um imposto sobre o 

valor agregado (IVA), em que a carga fiscal é absorvida pelo consumidor final. 

 O PIS e COFINS não foram considerados nessa análise pois foi considerado 

que a venda dos produtos é feita pelo setor de abastecimento da companhia e não 

pelo setor de E&P (Exploração e Produção) que extrai o óleo. 
                                                 
34 Esses valores foram obtidos através da ponderação da composição do CAPEX (30% de serviços e 70% de 

matérias) 
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 Toda a tributação indireta foi considerada embutida no custo unitário de 

CAPEX utilizado. 

 

4.3.5.2. ANGOLA 
 

Os regulamentos para a exploração e produção de petróleo em Angola estão 

estabelecidos na Lei no 13 da Atividade de Petróleo de 26 de agosto de 1978. Essa lei 

define que os hidrocarbonetos do país são de propriedade do Estado e estabelece que 

apenas a companhia nacional, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola 

(SONANGOL E.P.), detém o direito de explorar esse recurso natural. A Sonangol  

autoriza que empresas estrangeiras participem de projetos de E&P em associações 

formadas com a estatal. A lei define que essa associação é estabelecida através de 

um consórcio (Joint venture) ou de um contrato de partilha de produção (Production 

Sharing Contract = PSC). O contrato de PSC é o que tem sido utilizado em contratos 

recentes (Ministério de Finanças de Angola, 2000).  

A participação do Estado (ou seja, da Sonangol) na partilha da produção varia 

de contrato para contrato, com as opções de partilha com base na produção 

acumulada do campo ou com base na rentabilidade do projeto (TIR – taxa interna de 

retorno). Nesse estudo foi utilizada uma escala de partilha em função da produção 

acumulada do campo apresentada por JOHNSTON (1994), conforme apresenta a 

Tabela 4.11. 
Produção Acumulada 

(Milhões de barris) 
Alíquota SONANGOL (%)

Alíquota 
Empresa Associada (%) 

até 25 45 55 

de 25  a 75 70 30 

de 75  a 175 80 20 

> 175 90 10 

 
TABELA 4.11 – Contrato padrão de partilha de produção (JOHNSTON, 1994). 

  

 No modelo de partilha angolano não existe incidência de royalties, mas a 

recuperação de custos (chamado de Recovery oil ou Cost oil) só pode ser aplicada a 

50% da receita bruta do campo. Se a recuperação dos custos for feita com menos de 

50% da receita bruta, o restante entra na partilha de produção (chamada de Profit oil).  

Os custos que podem ser recuperados com cost oil são os custos operacionais 

e provisionamento para abandono do campo (OPEX + ABEX), custos de 
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desenvolvimento e exploração & avaliação (CAPEX + E&A) com uplift35 de 40% e 

depreciados à taxa de 25% ao ano (depreciação em linha reta). 

A participação do Estado nos projetos é negociável e nesse estudo foi 

assumido que a Sonangol participaria com 20% do projeto. Para projetos localizados 

em águas ultraprofundas (PDA > 1500 metros), a Sonangol tem 20% de participação 

nos projetos de partilha de produção. 

A alíquota de imposto de renda é de 50% e incide na receita da empresa após 

a partilha da produção (Pay-as-you-go36). Após a incidência do IR, foram abatidos o 

bônus de assinatura (o valor adotado foi de US$ 15 milhões), o bônus de treinamento 

(previsto no contrato, onde nesse estudo foi utilizada a anuidade de US$ 0,2 milhões) 

e a taxa de retenção de retenção de área de US$300/km2. 

 

4.3.5.3. EUA – GOLFO DO MÉXICO 
 
 As atividades na área offshore dos Estados Unidos é regulada pelo Ato de 

1953 “Outer Continental Shelf Lands”. A arrecadação e administração dos royalties 

são administradas pelo Ato Federal de Gerenciamento de Óleo e Gás Natural de 

1991(MMS37, 2002). 

 O tipo de contrato para exploração e produção de petróleo é de concessão. Os 

tributos incidentes na produção de petróleo são royalties, bônus de assinatura, taxa de 

retenção de área, e imposto de renda. Existe a possibilidade da empresa 

concessionária obter a isenção de parte da incidência dos royalties se for demonstrado 

que o projeto fica inviável economicamente. O Serviço de Gerenciamento de Minerais 

(ROSE et al, 1998) estabelece as diretrizes para que as empresas obtenham esse 

benefício. No estudo não foi utilizado esse benefício devido à necessidade de 

aprovação do órgão governamental dos EUA. A alíquota de royalties considerada foi 

de 12,5% incidente na receita bruta (MAKSOUD et al., 2003). 

 O valor do bônus de assinatura utilizado foi o mesmo que para o Brasil e 

Angola (US$ 15MM) para ter as mesmas bases de comparação. 

                                                 
35 UPLIFT é um fator multiplicador que é um benefício para a empresa, com a finalidade de permitir maior recuperação 

de custos de investimento (CAPEX). 
36 PAY-AS-YOU-GO é o pagamento de 50% de imposto de renda sobre os lucros da empresa sem nenhum abatimento 

anterior. 
37 MMS = United States Department of the Interior Minerals Management Service 
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 A taxa de retenção de área foi fixada em US$ 7,50/acre e incide apenas na 

fase de exploração. Esse valor é aplicado para empreendimentos localizados em PDA 

superiores a 800 m (MMS, 2002). 

 A alíquota de imposto de renda incidente após abatimento dos royalties, custos 

de E&A e depreciação é de 35%. 

 

4.3.5.4. NORUEGA 
 
 As operações no setor de petróleo e gás natural são regidas pelo Ato no 72 de 

29 de novembro de 1996, que foi alterado pelo Ato no 98 de 14 de dezembro de 2001 

(SAMUELSEN, 2002).  

As licenças de concessão são concedidas pelo Ministério de Petróleo e Energia 

(MPE). O controle regulatório sobre as atividades de exploração e produção de 

petróleo é exercido pelo NPD (Norwegian Petroleum Directorate). 

Nos contratos existe a definição de uma alíquota de participação do Estado na 

figura da companhia estatal norueguesa Statoil. Esse percentual está em torno de 

30%. Nesse estudo foi considerado que a Statoil tem 30% de participação no projeto, 

assim como foi feito para Angola. 

Não existe incidência de royalties nem de bônus de assinatura, mas se for 

prevista queima de óleo ou gás natural, na avaliação econômica será contabilizada a 

incidência de impostos sobre a emissão de dióxido de carbono na alíquota de US$ 

2,72/mil pé3. Não foi considerada queima de gás no estudo em questão. 

Um outro tributo incidente sobre o lucro líquido é a SPT (Special Petroleum 

Tax) com alíquota de 50%.  

O imposto de renda tem alíquota de 28%. 

 
4.3.5.5. REINO UNIDO 
 
 Os projetos em E&P são governados pelo Ato 1998. A jurisdição do Reino 

Unido foi estendida para a área offshore com o Ato da Plataforma Continental de 1964 

(UKOOA, 2002). 

 As licenças de concessão são concedidas pelo Ministério de Energia.  

 O ato de 1983 aboliu a incidência de royalties para todas as concessões 

oferecidas após 1988 e também não existe a cobrança de bônus de assinatura. 

 Não existe companhia estatal nem alíquota específica para participação do 

Estado nos projetos. 
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 Existem duas taxas incidentes nos lucros da produção de óleo e gás natural, o 

imposto de renda (alíquota de 30%) e SCT (Supplementary Corporation Tax, de 

alíquota 10%) incidentes no lucro após abatimento dos custos operacionais, custos de 

exploração e avaliação e provisionamento para abandono. Para as concessões 

oferecidas antes do ano de 1993 existe um terceiro tributo, o PRT (Petroleum Revenue 

Tax) referente à alíquota de 50% incidente nos lucros, sendo que este tributo pode ser 

abatido do lucro tributável para imposto de renda (KPMG, 2000). 

 Nesse estudo a concessão foi adquirida em janeiro de 2004 e, portanto só 

apresenta o corporate tax (imposto de renda e SCT). 

  

4.4. INSUMOS PARA A ANÁLISE ECONÔMICA 
 

4.4.1. Curva de produção 
 

O conhecimento da quantidade de fluido existente em uma jazida de petróleo 

que pode ser extraído desempenha um papel fundamental na decisão de se implantar 

ou não um projeto exploratório (THOMAS et al., 2001). Não existe uma maneira única 

de se estimar os volumes originais de hidrocarbonetos e as reservas de uma jazida de 

petróleo. Dependendo das circunstâncias, esses volumes podem ser calculados pelos 

métodos mais utilizados no setor, tais como, a analogia, análise de risco, método 

volumétrico e a performance do reservatório. A escolha da metodologia de cálculo 

depende da época em que é feito o estudo e da quantidade de informações 

disponíveis na época da avaliação. 

O Método Analítico ou de performance do reservatório consiste da obtenção 

dos recursos de petróleo e gás natural de um determinado reservatório através da 

aplicação de um modelo de engenharia de reservatórios, com a utilização do histórico 

de produção e das propriedades físicas dos fluidos e das rochas deste reservatório. 

Nesse método é obtida a previsão de comportamento da produção através de análise 

de declínio, que pode ser empregado para obter diretamente o volume esperado de 

reservas petrolíferas, desde que se disponha de um histórico de produção confiável e 

representativo (ANP, portaria nº9/2000). 

Para o estudo em questão, seria mais adequada a utilização do método de 

analogia e análise de risco por se tratar de cenários exploratórios, com informações de 

reservatórios localizados nas proximidades e de um poço pioneiro perfurado que 

comprovaria a existência de óleo. Devido à pouca disponibilidade de dados de 

petrofísica e de PVT (pressão, volume e temperatura), onde são obtidas as 
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propriedades do fluido do reservatório para a obtenção da curva de produção, que é o 

dado de entrada principal para a obtenção da receita para a avaliação econômica, foi 

feita a utilização do método de performance do reservatório através da análise de 

declíneo.  

Através da Portaria ANP no 9 (2000), ficaram definidos os métodos adequados 

para avaliar o reservatório em cada fase da atividade de E&P. Esses métodos são 

apresentados na Tabela 4.12. 

 
Fase da atividade petrolífera Categoria Volumétrica Método a ser 

empregado 

Exploração Recursos 1. Similaridade 

2. Empírico 

3. Analítico 

Avaliação Recursos ou reservas (*) 1. Balanço de materiais 

2. Analítico 

Desenvolvimento Inicial Reservas 1. Analítico 

2. Numérico 

Desenvolvimento Complementar (Recuperação suplementar) Reservas 1. Analítico 

2. Numérico 

3. Experimental 

Desenvolvimento Complementar (Adensamento de malha) Reservas 1. Analítico 

2. Numérico 

Produção Reservas 1. Balanço de materiais 

2. Analítico 

 

(*) Na fase de avaliação, logo após a notificação de descoberta, os volumes estimados devem ser classificados como 

Recursos e, no momento da declaração de comercialidade, enquadra-se na categoria de Reservas. 

 
TABELA 4.12 – Métodos de estudos de reservatório para cada fase da atividade petrolífera 

(Portaria ANP nº9, 2000). 

 

Através da equação que define o declíneo exponencial, foi possível gerar a 

curva de produção de óleo e de gás. A equação de declíneo exponencial é dada por: q 

= qi*exp(-ai*t), onde q = vazão de óleo, qi = vazão inicial de óleo, ai = taxa de declíneo 

e t = tempo. 

A curva de produção de gás foi obtida a partir da curva de produção de óleo 

multiplicada pela RGO (razão gás óleo) média para o campo, que foi estimada em 

100m3/m3, para óleo de 25o API. De acordo com os dados disponibilizados pela AAPG 

(American Association of Petroleum Geologists), na Tabela 4.13, a RGO para óleo de 

25ºAPI de 100 m3/m3 está na faixa de valores encontrados no campo para 

reservatórios similares ao do estudo. 

 60



 
Albacora Marlim 

PARÂMETROS 
Oligoceno 1 Oligoceno 2 Albiano Oligoceno 

PDA (m) 300 - 650 300 - 1100 200 - 500 500 - 1100 

Densidade óleo (ºAPI) 26 - 29 24 - 27 25,4 – 30,6 19 - 20 

Razão Gás/Óleo Inicial (m3/m3) 95,0 97,0 65,0 80,0 

 
TABELA 4.13 – Características dos reservatórios dos campos de MARLIM e ALBACORA (CORA et 

al., 1993) 

 

De acordo com o cronograma do projeto, Tabela 4.17 deste estudo, a curva de 

produção tem início no ano de 2009 com a entrada em operação de 25% dos poços 

previstos para cada cenário de volume de reserva, em 2010 mais 25% dos poços 

previstos para o campo entram em operação e em 2011 é atingido o pico de produção. 

Depois de atingir o pico, o campo entra em declíneo de produção à taxa de 15% ao 

ano. Esse valor de taxa de declíneo teve como base a curva de produção obtida do 

Relatório de Impacto Ambiental do Campo de Albacora Leste (HABTEC/IBAMA, 2002). 

A vazão média estimada para cada poço produtor foi definida através de 

informações obtidas de alguns campos da Bacia de Campos, disponível no site da 

PETROBRAS (item Relacionamento com o Investidor) e apresentados na Tabela 4.14.  

 

CAMPO 
RESERVAS (MM 
barris de óleo) 

PDA (m) 
Vazão máxima por poço 

(bopd/poço) 

Jubarte 600 1000 7000 

Bijupirá Salema 190 750 10000 

Albacora Leste 522 1200 8500 

 
TABELA 4.14 – Vazão máxima por poço produtor de petróleo em barris de óleo por dia (bopd) 

(PETROBRAS, 2003). 

 

A vazão máxima por poço foi arbitrada para este estudo em 8000 bopd, por 

estar dentro dos limites da tabela acima. A partir desta vazão máxima por poço e da 

obtenção do pico de produção de óleo através da curva de produção foi possível obter 

o número de poços produtores necessários para o desenvolvimento da produção do 

campo. O número de poços para cada volume de reservas está apresentado na 

Tabela 4.15. 
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RESERVAS (Milhões de barris) 
Previsão do número 

de poços 

250 10 

500 21 

750 31 

1000 45 

 
TABELA 4.15 – Número de poços produtores de petróleo para cada cenário de reservas 

(Elaboração própria). 

 

A partir dessas estimativas foi possível obter a curva de produção para cada 

volume de reservas. No ANEXO A-2 são apresentados os valores das curvas de 

produção de óleo e gás para cada cenário de volume de reservas e a Figura 4.8 

apresenta as previsões de vazão de óleo para cada volume de reservas. 
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Figura 4.8 – Curva de Produção de óleo para cada cenário de reservas (Elaboração própria).  
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4.4.2. Custos do projeto de desenvolvimento da produção 
 

 Os custos adotados no projeto são apresentados na Tabela 4.16. 

 
óleo mediano 

(25ºAPI) 
250 Milhões
de barris 

500 Milhões 
de barris 

750 Milhões 
de barris 

1000 Milhões 
de barris 

custos E&A (US$/bbl) 0,10 0,10 0,08 0,08 

CAPEX (US$/bbl) 4,50 4,30 3,80 3,50 

OPEX (US$/bbl) 3,50 3,20 2,50 2,20 

ABEX (US$/bbl) 0,68 0,64 0,57 0,52 

 
TABELA 4.16 – Custos para cada cenário de reservas (BARBOSA et al, 2001). 

 
 Os custos em E&A foram obtidos a partir do CAPEX, pois de acordo com 

BARBOSA et al (2001) eles são de aproximadamente 40 a 50 vezes o valor do 

CAPEX. 

A distribuição dos investimentos (CAPEX e custos de E&A) foi feita através do 

cronograma apresentado na Tabela 4.17. De acordo com LARA (1994a), a curva “S” 

típica da fase de execução das obras de projetos de engenharia apresenta um fator de 

forma de 1,65 e inflexão de 56%. As fórmulas da curva “S” e da curva em sino são 

empíricas e resultaram de valores históricos de percentuais despendidos em projetos 

de engenharia (STONNER, 2001).  

Os vetores de pagamento foram distribuídos na forma de curva “S” a 56%, que 

estabelece que em 50% do tempo de projeto, 56% dos investimentos seriam gastos. 

As curvas “S” são utilizadas para estimar a distribuição de cada um dos fatores de 

produção ao longo do cronograma de execução do respectivo serviço. Chamam-se “S” 

porque representam a distribuição acumulada do desembolso de cada parcela de 

investimento.  

As porcentagens acumuladas para as curvas “S” de 56% foram obtidas do 

software “CURVAS” disponibilizado por LARA (1994b) e são apresentados no ANEXO 

A-3. 
O provisionamento para abandono foi alocado no final da vida do projeto. 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental para Albacora Leste (HABTEC/IBAMA, 

2002), o planejamento de desativação dos poços de produção só será desenvolvido 

após a drenagem do campo, que tem vida prevista de 24 anos (o período de 

concessão estabelecido no contrato afirmado entre o concessionário e a ANP é de 27 

anos, dos quais 3 anos foram previstos para a fase de exploração), época em que 
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estará definido o destino das instalações. Como esta etapa final acontecerá apenas 

em 2033, devem ser feitas reavaliações periódicas no projeto. 

Os padrões que regem a parada de produção e abandono dos poços foram 

definidos e serão revistos de acordo com as portarias da ANP nº 25 de 06/03/2002 e 

nº 114 de 25/07/2001 e da minuta de desativação disponível na página da ANP na 

internet (ANP, 2004). 

 

4.5. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

As etapas do desenvolvimento do projeto foram definidas através dos prazos 

que usualmente ocorrem na indústria de petróleo. Na Tabela 4.17 são descritas as 

etapas do empreendimento e no ANEXO A-4 se encontra o cronograma de 

implantação previsto. 

 
ANO ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO 

2004 

Aquisição da concessão. Início da aquisição sísmica, processamento e interpretação dos dados (E&A). 

Perfuração de poço pioneiro. Os dados obtidos com esse poço permitem a reinterpretação dos dados 

de E&A. 

2005 

Perfuração de poços de delimitação do campo para comprovar o volume estimado de óleo. Elaboração 

dos estudos para avaliação preliminar da viabilidade econômica do campo de acordo com o volume 

estimado.  

2006/2007 

Declaração de comercialidade, classificando os volumes estimados como Reservas Petrolíferas. 

Elaboração do projeto para desenvolvimento da produção (projeto conceitual e depois projeto básico). 

Perfuração de poços ADR (Aquisição de Dados de Reservatório) para caracterização do reservatório. 

Aprovações dos estudos para o desenvolvimento da produção. Obtenção das licenças e contratações 

de serviços. Início da construção da Unidade Estacionária de Produção (UEP). Primeiro ano de 

alocação dos custos de investimento. 

2008 Início da perfuração dos poços de desenvolvimento (produtores). Término da construção da UEP. 

2009 
Instalação dos equipamentos de subsuperfície e interligações de 25% dos poços de desenvolvimento 

(produtores). Pré-operação e partida. Entrada em operação. 

2010 
Término da perfuração e interligação de todos os poços de desenvolvimento. Entrada em operação de 

mais 25% dos poços produtores e injetores. 

2011 Entrada em operação de todos os poços de desenvolvimento. Pico de produção de óleo e gás. 

2012 até 2032 Continuidade da operação. 

2033 Abandono. 

 
TABELA 4.17 – Etapas do empreendimento 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A partir das premissas e metodologia descritas no Capítulo 4 foram obtidos os 

indicadores econômicos para os sistemas fiscais analisados. 

A exposição dos resultados será feita para cada sistema fiscal, separadamente, 

para depois ser feita a avaliação conjunta da incorporação de reservas. Todos os 

indicadores apresentados se referem ao CAPEX distribuído em curva “S” @ 56%. 

 Os indicadores econômicos são apresentados no anexo deste trabalho, onde 

TMA = Taxa Mínima de Atratividade, VPL = Valor Presente Líquido, TIR = Taxa Interna 

de Retorno, GT@TMA = é a parcela do governo atualizada pela TMA e GT@0% é a 

parcela do governo nominal. 

 Os critérios de aceitação de projetos são os seguintes:      VPL>0 

TIR >TMA 

 

Segundo FENSTERSEITER & SAUL (1993), o instrumento de avaliação de 

projetos mais utilizado pelas empresas do setor produtivo do Brasil é a TIR (Taxa 

Interna de Retorno) seguida pelo VPL (Valor Presente Líquido), devido à facilidade de 

interpretação do resultado. Enquanto o VPL é apresentado como um valor absoluto 

(valor monetário), a TIR é apresentada como uma taxa, o que promove maior 

percepção do valor do projeto. 

Como os projetos de E&P apresentam risco elevado e os indicadores 

econômicos são muito sensíveis à variação de alguns parâmetros da análise (como 

cenário de preços e volume recuperável esperado de hidrocarbonetos), existe a 

necessidade de incorporar esse risco na avaliação econômica. 

Uma forma de incorporar o risco no fluxo de caixa seria através da TMA 

ajustada ao risco (ASRILHANT, 2004), que descontando os vetores monetários de 

despesas e receitas para valor presente permite o cálculo do VPL com o risco 

incorporado. A obtenção da TIR não permite essa incorporação, pois a TIR é a taxa 

que descontando os valores monetários para valor presente torna o VPL nulo. 

Portanto apesar da maior utilização da TIR como critério de aceitação pelas 

empresas na avaliação de projetos, nesse estudo o critério principal adotado para 

aceitação do projeto foi o VPL. 

As seções seguintes apresentam os resultados para cada regime fiscal. 
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5.1. BRASIL 
 

Das Figuras 5.1 a 5.4 são apresentadas as distribuições de impostos para cada 

 

volume de reserva e cenário de preços.  

FIGURA 5.1 – Composição dos tributos para reservas de 250 milhões de barris e sistema fiscal 

 

FIGURA 5.2 - Composição dos tributos para reservas de 500 milhões de barris e sistema fiscal 
brasileiro 
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É possível avaliar, a partir das Figuras 5.1 a 5.4, que o royalty é um tributo 

gressivo, pois os campos maiores apresentam uma parcela menor de royalties se 

Reservas 750 MM bbl

 
FIGURA 5.3 – Composição dos tributos para reservas de 750 milhões de barris e sistema fiscal 

brasileiro 
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FIGURA 5.4 – Composição dos tributos para reservas de 1000 milhões de barris e sistema fiscal 
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c  

progressivo. O imposto de renda apresen portamento regressivo quando são 

umentados os volumes de reservas esperadas, entretanto na legislação é esperado 

 

 O aumento da receita bruta, pelo aumento do preço do óleo, aumenta a carga 

de tr ada 

olume de reserva analisado.  

apresentadas na Figura 5.6. 

omparado ao total de tributos pagos. Já a Participação Especial é um tributo

ta um com

a

que esse tributo seja progressivo. 

As parcelas do Governo não descontada à TMA (GT@0%) e descontada à 

TMA de 12% (GT@12%) são apresentadas nas Figuras 5.5 até 5.9, para a variação 

do cenário de preços e do volume de reservas esperado. 

 
FIGURA 5.5 – Parcela do Governo não descontada na TMA em função do preço de óleo 

 
 De acordo com a Figura 5.5, conforme o mercado se torna favorável para a

venda de óleo, menor é a parcela do fluxo de caixa do projeto que fica com o governo. 
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ibutos, mas, o montante de capital investido se mantêm constante para c

v

O campo com volume esperado de reservas de 250milhões de barris se 

destaca da tendência apresentada pelos demais campos avaliados. Isso pode ser 

avaliado através da análise do tributo Participação Especial, pela sua variação de 

alíquotas de acordo com a produção do campo. As alíquotas efetivas51 de Participação 

Especial para cada campo são 

                                                 
 Alíquota Efetiva é a % da receita líquida (definida pelo decreto nº 2705 de 03 de agosto de 1998) que 51

se refere ao tributo participação especial.  
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ALÍQUOTAS EFETIVAS DE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

 
FIGURA 5.6 – Alíquotas efetivas de Participação Especial 
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Do 8º ao 1 o ano de pico de 

produção (2011), incide a alíquota efetiva média de 7% para o campo de 250 milhões 

de bar

o preço do óleo e a tendência apresentada difere do 

Govern

parcela do governo fica maior que 100% e com VPL negativo. 

6º trimestre de produção do campo, que é relativo a

ris, 20% para o campo de 500 milhões de barris e chega a 30% para o campo 

de 1000 milhões de barris. Essa diferença nas alíquotas faz com que o campo de 250 

milhões de barris apresente um Government Take menor que os demais campos 

quando o cenário de preços para o óleo fica mais favorável, apesar do custo unitário 

de desenvolvimento e de operação ser maior para o campo menor, devido a economia 

de escala para campos maiores. 

Pela Figura 5.7 é possível avaliar a parcela do governo quando descontado a 

TMA de 12%aa com o aumento d

ment Take sem descontar a TMA, pois o campo de 250 milhões de barris 

segue a tendência apresentada pelos demais campos. É possível notar que para 

preços superiores a US$20/BBL, a parcela do governo fica praticamente constante e 

bem próxima do valor de parcela do governo não descontada na TMA. Isso ocorre 

porque com o preço elevado o VPL do projeto fica positivo, e a parcela do governo 

atualizada na TMA fica inferior a 100%. Para preços de óleo menores (US$15/BBL), a 
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FIGURA 5.7 – Parcela do Governo descontada na TMA de 12% em função do preço de óleo 

 

  

A Figura 5.8 apresenta progressividade para campos menores (volume esperado 

de de 

00Milhões de barris). 
 

 
 FIGURA 5.8 – Parcela do Governo não descontado na TMA em função volume de reservas 
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Descontando na TMA de 12%aa a progressividade apresentada na Figura 5.8 

fica amenizada e para campos menores (até 250Milhões de barris) e a regressividade 

fica acentuada para campos maiores que 500Milhões de barris e preço de 

US$15/BBL, conforme apresentado na Figura 5.9. Para preços superiores a 

US$20/BBL, a parcela do governo fica praticamente constante para todos os volumes 

de reservas. 

 
FIGURA 5.9 - Parcela do Governo descontado na TMA de 12% em função volume de reservas 
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5.2. EUA (GOLFO DO MÉXICO) 
 

 A seguir são apresentados os resultados obtidos para o sistema fiscal dos 

Estados Unidos para PDA superior a 800 metros. 

 As Figuras 5.10 a 5.13 apresentam a composição dos tributos vigentes nesse 

sistema fiscal. 
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FIGURA 5.10 – Composição dos tributos para reserva de 250 milhões de barris e sistema fiscal 

americano 
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FIGURA 5.11 – Composição dos tributos para reserva de 500 milhões de barris e sistema fiscal 

americano 
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FIGURA 5.12– Composição dos tributos para reserva de 750 milhões de barris e sistema fiscal 

americano 
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FIGURA 5.13– Composição dos tributos para reserva de 1000 milhões de barris e sistema fiscal 

americano 
 

 

 Para essa composição de tributos é possível verificar que os royalties 

continuam com a característica regressiva, ou seja, campos maiores apresentam 

menores contribuições oriundas dos royalties quando avaliados sob a perspectiva do 

total de tributos, assim como foi verificado para a composição de tributos para o 

sistema fiscal brasileiro. O imposto de renda apresentou características neutras para 
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todos os volumes de reservas analisados, diferentemente do Brasil, que se apresentou 

regressivo.  

A parcela do Governo não descontado na TMA (GT@0%) e descontado na 

TMA de 12% (GT@12%) são apresentadas nas Figuras 5.14 até 5.17, com a variação 

do cenário de preços e do volume de reservas esperado. 

 

Government Take  @ 0%
sistema fiscal americano Golfo do México

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

15 20 25

Cenário de preço do Brent (US$/bbl)

GT (%)

250 MMbbl
500 MMbbl
750 MMbbl
1000 MMbbl

 
FIGURA 5.14– Parcela do Governo não descontado na TMA em função do preço do óleo 

 

De acordo com a Figura 5.14, conforme o mercado se torna favorável para a 

venda de óleo, menor é a parcela do fluxo de caixa do projeto que fica com o governo. 

 Isso também foi verificado para o Brasil, mas para o sistema fiscal americano, 

quanto maior o volume encontrado, a parcela do governo fica menos sensível ao 

cenário de preços, ficando quase constante para o volume de 1000 milhões de barris. 

Isso ocorre porque nenhum dos tributos tem suas alíquotas variáveis como existe no 

sistema fiscal brasileiro a participação especial.  

 Quando a parcela do governo é atualizada na TMA de 12%, conforme 

apresentada na Figura 5.15, a tendência continua a mesma que a apresentada na 

Figura anterior, entretanto é possível verificar maior inclinação para campos menores 

e a continuação de pouca influência do cenário de preços para volumes maiores (1000 

milhões de barris). 
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FIGURA 5.15– Parcela do Governo descontado na TMA de 12% em função do preço do óleo 

 

A Figura 5.16 apresenta regressividade para os campos de 500 a 750 milhões 

de barris e para campos menores (volume esperado de 250 milhões de barris) e 

maiores (1000 milhões de barris), a tendência se manteve quase constante.  
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FIGURA 5.16– Parcela do Governo não descontado na TMA em função do volume de reservas 
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Descontando na TMA de 12%aa a regressividade apresentada na Figura 5.17 

continua para os campos de 500 e 750 milhões de barris e aparece o mesmo perfil 

para campos menores (250 milhões de barris). O perfil constante se manteve apenas 

para o maior volume esperado de reservas.  
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FIGURA 5.17 – Parcela do Governo descontado na TMA de 12% em função do volume de reservas 
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5.3. NORUEGA 
 

A seguir é apresentada a composição dos tributos para o sistema fiscal 

norueguês considerando a participação da STATOIL com 30% de participação no 

projeto. As Figuras 5.18 a 5.21 apresentam a composição dos tributos vigentes nesse 

sistema fiscal. 
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FIGURA 5.18 – Composição dos tributos para reservas de 250 milhões de barris, sistema fiscal 

norueguês 
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FIGURA 5.19– Composição dos tributos para reservas de 500 milhões de barris, sistema fiscal 

norueguês 
 

 77



 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IR

SPT

Reservas 750 MM bbl

Brent 25

Brent 20

Brent 15

 
FIGURA 5.20– Composição dos tributos para reservas de 750 milhões de barris, sistema fiscal 

norueguês 
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FIGURA 5.21 – Composição dos tributos para reservas de 1000 milhões de barris, sistema fiscal 

norueguês 
 
 

 De acordo com as Figuras acima, a composição dos tributos independe da 

variação do cenário de preços e do volume de reservas. Isso ocorre porque as bases 

de incidência das alíquotas dos impostos SPT e IR são parecidas e não existe a 

incidência na receita bruta. Nos países em que existe o royalty, a variação com o 

cenário de preços é perceptível, pois a receita bruta é diretamente afetada pelo 

cenário de preços. 
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 As Figuras 5.22 a 5.25 apresentam a influência do cenário de preços e do 

volume de reservas na parcela do governo. 

 Como as bases de incidência dos tributos na Noruega são muito parecidas, o 

Government Take fica praticamente constante e quase se iguala à soma das alíquotas 

individuais, ou seja, 28% de IR + 50% de SPT = 78% de parcela do governo. 
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FIGURA 5.22 – Parcela do governo não descontado na TMA em função do preço do óleo 
 

 Ao se descontar a parcela do governo, a tendência das curvas para cada 

volume de reserva se assemelha ao obtido para o sistema fiscal dos EUA. Isso ocorre 

pelo fato de que ao trazer os vetores monetários para valor presente, os tributos 

somados aos custos se tornam maiores que a receita bruta atualizada para campos 

menores e o VPL do projeto fica negativo, pois para parcelas do governo superiores a 

100% significa que à TMA de 12%aa, o projeto não é viável economicamente (VPL < 

0). Para o campo de 1000 MMBBL é possível verificar que a tendência de se manter 

constante a parcela do governo para a variação do cenário de preços permanece, 

apesar da parcela ter aumentado de 77% para 90%. Para preços superiores a 

US$20/BBL, a parcela do governo descontada praticamente permanece constante. 
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FIGURA 5.23– Parcela do governo descontado na TMA de 12% em função do preço do óleo 
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FIGURA 5.24 – Parcela do governo não descontado na TMA em função do volume de reservas 
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FIGURA 5.25 – Parcela do governo descontado na TMA de 12% em função do volume de reservas 
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5.4. REINO UNIDO 
 

 A seguir são apresentadas as Figuras 5.26 a 5.29 com a composição dos 

tributos para o sistema fiscal do Reino Unido. 
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FIGURA 5.26 – Composição de tributos para reservas de 250 milhões de barris e sistema fiscal 

britânico 
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FIGURA 5.27– Composição de tributos para reservas de 500 milhões de barris e sistema fiscal 

britânico 
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FIGURA 5.28 – Composição de tributos para reservas de 750 milhões de barris e sistema fiscal 

britânico 
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FIGURA 5.29 – Composição de tributos para reservas de 1000 milhões de barris e sistema fiscal 

britânico 
 

 

A composição dos tributos independe da variação do cenário de preços e do 

volume de reservas, assim como foi constatado para o sistema fiscal da Noruega. Isso 

ocorre porque as bases de incidência das alíquotas dos impostos SCT e IR são 

parecidas, e ambos não incidem na receita bruta.  

 As Figuras 5.30 a 5.33 apresentam a parcela do governo com a variação do 

cenário de preços e de volume de reservas. 
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 Como as bases de incidência dos tributos no Reino Unido são muito parecidas, 

o Government Take fica praticamente constante. 

 Assim como para a Noruega, a parcela do governo britânico independe do 

cenário de preços adotado e do volume de reservas e o seu valor não descontado 

(GT@0%) se aproxima da soma das alíquotas dos tributos desse sistema fiscal (30% 

de IR + 10% de SCT = 40%).   
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FIGURA 5.30 – Parcela do governo não descontada na TMA em função do preço de óleo 

 

 Quando a parcela do governo é atualizada, o seu valor tende a não variar com 

o cenário de preços para campos maiores (750 e 1000 MMBBL) e apresentam VPL 

positivo, ou seja, GT@12% < 100% como é apresentado na Figura 5.31 e 5.33. 
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 FIGURA 5.31– Parcela do governo descontada na TMA de 12% em função do preço de óleo 
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FIGURA 5.32 – Parcela do governo não descontada na TMA em função do volume de reservas 
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FIGURA 5.33– Parcela do governo descontada na TMA de 12% em função do volume de reservas 

 

 Na Figura 5.33 a parcela do governo descontada na TMA fica praticamente 

constante para preços superiores a US$20/BBL. Para preços menores (US$15/BBL), 

ocorre regressividade para todos os volumes. 
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5.5. ANGOLA 
 

 A composição dos tributos para o sistema angolano é apresentada nas Figuras 

5.34 até 5.37.  
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FIGURA 5.34 – Composição dos tributos para reservas de 250 milhões de barris e sistema fiscal 
angolano 
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FIGURA 5.35 - Composição dos tributos para reservas de 500 milhões de barris e sistema fiscal 

angolano 
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FIGURA 5.36 - Composição dos tributos para reservas de 750 milhões de barris e sistema fiscal 
angolano 
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FIGURA 5.37 - Composição dos tributos para reservas de 1000 milhões de barris e sistema fiscal 

angolano 

 

A participação dos lucros do governo e o imposto de renda se apresentaram 

praticamente constantes com o aumento do volume de hidrocarbonetos. 
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FIGURA 5.38 – Parcela do governo não descontada na TMA em função dos preços de óleo 
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FIGURA 5.39 – Parcela do governo descontada na TMA de 12% em função dos preços de óleo 
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FIGURA 5.40 – Parcela do governo não descontada na TMA em função do cenário de reservas 
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FIGURA 5.41 – Parcela do governo descontada na TMA de 12% em função do cenário de reservas 

 

A parcela do governo é apresentada nas Figuras 5.38 até 5.41. Ao atualizar a 

parcela do governo na TMA de 12%aa, a tendência apresentada é a mesma que os 

demais sistemas fiscais apresentados. Na parcela do governo não descontada na 

TMA, campos com volumes maiores que 750milhões de barris apresentaram parcela 

do governo constante.  
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5.6. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS FISCAIS 
 

Os resultados econômicos e o perfil do fluxo de caixa, para cada sistema fiscal, 

são apresentados no ANEXO A-5. A avaliação de qual o volume mínimo que poderia 

ser incorporado pela empresa como reservas, com a variação dos tributos vigentes e 

variação do preço do petróleo, para TMA de 12%aa, é feita através das Figuras 5.42 a 

5.45.  

 Para preços a US$15/BBL de óleo os volumes mínimos para serem 

incorporados como reservas estão na faixa de 250 a 350 milhões de barris para o 

sistema fiscal britânico, de 750 a 800 milhões de barris para o sistema fiscal 

americano e superior a 1000 milhões de barris para os sistemas fiscais brasileiro, 

angolanos e noruegueses. 
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FIGURA 5.42 – Determinação do volume mínimo economicamente viável (preço do Brent 
de US$15/BBL) 

 

  A Figura 5.43 apresenta os volumes mínimos que poderiam ser incorporados 

como reservas para o cenário de preços de US$20/BBL. Para o sistema fiscal do 

Reino Unido, dos EUA e do Brasil o volume seria menor que 250 milhões de barris, 

para o sistema norueguês a faixa de valores são de 550 a 650 milhões de barris e 

para Angola são volumes superiores a 1000 milhões de barris.  
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VPL @ 12%, Brent US$20/BBL
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 FIGURA 5.43 – Determinação do volume mínimo economicamente viável (preço do Brent 
de US$20/BBL) 

 

 Para o cenário de preços de US$25/BBL, a incorporação de reservas no Reino 

Unido, EUA, Brasil e Noruega começa com volumes menores que 250 milhões de 

barris. Para Angola o volume se apresenta maior que 1000 milhões de barris. 
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FIGURA 5.44 – Determinação do volume mínimo economicamente viável (preço do Brent de 
US$25/BBL) 
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Uma forma de mensurar o risco exploratório em função da variação dos 

sistemas fiscais vigentes para o projeto na fase exploratória é através do Máximo 

Risco Sustentável (MRS), que foi citado no Capítulo 3 desse estudo. Quanto maior o 
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valor do MRS mais atrativo é o sistema fiscal do ponto de vista exploratório (VAN 

MEURS, 2002). 

A Figura 5.45 apresenta os valores de MRS para cada sistema fiscal avaliado 

na TMA de 12%aa e preço do óleo a US$20/BBL. 

O sistema fiscal que apresenta maior MRS foi o Reino Unido, seguido de EUA 

e Brasil. O sistema fiscal de Noruega apresentou o mais baixo valor de MRS. 
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FIGURA 5.45 – Máximo Risco Sustentável para cenário de preços de US$20/BBL e TMA de 
12%aa 

 

 Os valores de MRS para Angola só foram mantidos para efeito comparativo, 

porque valores negativos de VPL inviabilizam o projeto e o mesmo não será 

implantado. 

Um outro indicativo de qual sistema fiscal estaria mais favorável à incorporação 

de reservas é através da análise da parcela do governo não descontada na TMA (GT 

@ 0%). Quanto menor a parcela do governo, maior o MRS e menor o volume mínimo 

necessário para que seja incorporado como reserva. 

 BARBOSA (2000) concluiu em seu trabalho que a parcela do governo nominal 

para um campo de 750 milhões de barris e Brent US$20/BBL, apresenta os seguintes 

valores para os sistemas fiscais analisados no Capítulo 4 dessa dissertação, conforme 

mostra a Tabela 5.1: 
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SISTEMA FISCAL GT nominal BARBOSA (%) GT nominal dissertação (%) 

BRASIL 52 62 

ANGOLA 79 97 

EUA (Golfo do México) 45 48 

NORUEGA 85 77 

REINO UNIDO 30 40 

 
TABELA 5.1 – Comparação dos resultados de Government Take nominal para reservas de 

750 milhões de barris e cenário de preço de Brent US$20/BBL 

 

Analisando a Tabela 5.1 pode-se constatar que as diferenças encontradas 

entre os dois resultados mudaram a ordem dos países Angola e Noruega, se os 

valores forem colocados em ordem crescente de Government Take. Deve-se enfatizar, 

entretanto, que as premissas adotadas em cada trabalho são diferentes, como por 

exemplo, o CAPEX para volume de 750 milhões de barris utilizado nessa dissertação 

foi de US$3,80/BBL e o OPEX foi de US$ 2,50/BBL, conforme Tabela 4.16 na página 

61. Os custos utilizados por BARBOSA (2000) foram de US$ 2,50/BBL para CAPEX e 

US$ 2,90/BBL para OPEX.  

Além disso, BARBOSA (2000) considerou diferentes preços de petróleo para 

cada sistema fiscal analisado de acordo com a qualidade do óleo predominante na 

bacia do país analisado. Nesse estudo foi fixado o cenário de preços com o spread 

relativo ao óleo de 25º API conforme apresentado no Capítulo 4. 

A Figura 5.46 apresenta a parcela do governo para cada sistema fiscal 

analisado para o cenário de preços de US$20/BBL. 
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GT@0% com cenário de preços Brent 20
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FIGURA 5.46 – Parcela do governo não descontada na TMA para todos os sistemas fiscais 

 

 A Figura 5.47 apresenta a parcela do governo atualizada na TMA de 12%aa. 

Assim é possível avaliar qual volume é incorporado como reserva para cada sistema 

fiscal. 
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FIGURA 5.47 – Parcela do governo descontada na TMA de 12%aa para todos os sistemas fiscais 

 

Para o sistema fiscal angolano a parcela do governo atualizada apresentou 

valores extremos para o menor volume (250 milhões de barris). Isso ocorreu pelo fato 

da partilha de produção adotada nesse estudo estar em função da produção 

acumulada, penalizando a carga da receita que é partilhada para a companhia e 
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elevando o profit do governo (partilha para o governo), que eleva a parcela do 

governo. 

Os sistemas fiscais que apresentam incorporação de reservas são o Brasil, 

EUA e Reino Unido, porque a parcela do governo atualizada é menor que 100%. 

 Como resultado final, o regime fiscal brasileiro se encontrou na média quando 

comparado com os demais sistemas fiscais analisados, conforme pode ser avaliado 

pelas Figuras 5.42 a 5.47. BARBOSA (2000) concluiu o mesmo em seu trabalho. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A energia é um dos vetores básicos do desenvolvimento mundial. Reis et al 

(2000) cita que os elementos chave para o processo de planejamento energético são 

os intercâmbios no sentido de troca de energéticos, o uso racional de energia e a 

inserção dos impactos ambientais na análise dos setores consumidores de energia. 

A eficiência do uso da energia está diretamente ligada ao seu preço/custo 

relativo no mercado.  

Atualmente o insumo energético mais utilizado é o petróleo que apresenta 

expressiva importância econômica e política. Entretanto, por ser um recurso não 

renovável e devido aos impactos ambientais provenientes do seu uso, tais como 

emissão de dióxido de carbono (CO2) durante a sua queima, outras fontes de energia 

passam a ser implantadas em pequena escala, como tentativa de vir a suprir a 

demanda energética mundial no futuro. A energia eólica e do hidrogênio, além de 

outras, estão sendo implantadas em pequena escala em todo o mundo 

(TOLMASQUIM, 2003).  

À medida que o preço do petróleo aumenta, campos de petróleo e gás natural 

antes inviáveis economicamente tornam-se favoráveis e tecnologias de recuperação 

de óleos pesados e de fontes alternativas passam a ser utilizadas.  

Um projeto de exploração e produção de petróleo tem a sua viabilidade de 

implantação afetada pelos cenários de preços, de custos e do arcabouço fiscal 

adotados nas análises. 

A abordagem utilizada ao longo do trabalho refere-se à análise da incorporação 

de reservas de petróleo para uma nova empresa no setor brasileiro em função de 

análises econômicas que avaliam as alterações de preços, taxas de desconto e 

tributos nos indicadores econômicos. 

Como foi apresentado no Capítulo 2, o indicador Reserva/Produção (R/P) 

mundial para o ano de 2003 está em torno de 40 anos. Ele mostra que nos próximos 

40 anos, se os níveis de produção forem mantidos nos níveis atuais e não forem 

incorporadas novas reservas, o petróleo se esgotaria. 

 Para que os volumes de óleo e gás natural que foram descobertos sejam 

contabilizados como reservas, é necessário que esse volume esteja vinculado a um 

projeto que quando avaliado nas condições econômicas e tecnológicas vigentes na 

época da avaliação, apresente indicadores econômicos que aumentam o patrimônio 

da empresa.  
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Todas as etapas do processo para incorporação de reservas de petróleo foram 

descritas no Capítulo 3 com a apresentação do processo de Exploração e Produção 

(E&P).  

Essas etapas passam pela caracterização do bloco através de detalhamento 

sísmico, perfuração de poços exploratórios e estudos de simulação de reservatórios 

para avaliação da comercialidade da área. 

A incorporação de reservas envolve avaliações técnico-econômicas dos 

projetos associados ao desenvolvimento da produção das áreas em avaliação 

exploratória. Essa análise é feita com algumas informações e estimativas de variáveis 

da área, tais como propriedades do reservatório, modelo geológico de deposição da 

bacia em estudo e cenários de preços, de custos e de tributos. Esses parâmetros 

impactam sensivelmente os resultados econômicos, que são os principais indicadores 

de aprovação dos projetos para que o volume em estudo seja incorporado como 

reserva. Esses parâmetros podem ser alterados significativamente ao longo do 

detalhamento do projeto e na sua implantação. 

A metodologia adotada para avaliar os cenários de volume de reservas 

propostos nessa dissertação foram apresentados no Capítulo 4. A partir das premissas 

e hipóteses adotadas foram determinados o VPL dos projetos, a parcela do governo, o 

máximo risco sustentável e o mínimo volume a ser descoberto para que a empresa o 

incorpore. 

A avaliação do impacto dos tributos na incorporação de reservas foi feita 

através da análise dos resultados econômicos obtidos do projeto de desenvolvimento 

dos cenários de volume de hidrocarbonetos de 250, 500, 750 e 1000 milhões de barris 

com óleo de densidade mediana (25ºAPI) e acumulações localizadas em águas 

profundas (1000 metros de profundidade d’água), com a análise de sensibilidade do 

preço, da taxa de desconto e alteração do sistema fiscal. Os valores utilizados para o 

cenário de preços foram de US$15/BBL, US$20/BBL e US$25/BBL e as taxas de 

desconto utilizadas foram de 9, 12 e 15%aa. As premissas de preço e de taxa de 

desconto (TMA ou taxa mínima de atratividade) utilizadas tiveram como referência os 

valores divulgados nos planos estratégicos de algumas empresas do setor, tais como 

REPSOL YPF, ENI, TOTAL FINA, PETROBRAS e BP. 

Os sistemas fiscais utilizados nas avaliações foram escolhidos de acordo a 

ocorrência de áreas exploratórias em águas profundas. Os países escolhidos, além do 

Brasil, foram: Angola, Reino Unido, Noruega e EUA. 

O sistema fiscal brasileiro apresentou os resultados apresentados a seguir: 
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• Para preços a US$15/BBL e TMA 12%aa, o volume mínimo para ser 

incorporado como reserva precisava ser maior do que 1000 milhões de 

barris; 

 

• O volume mínimo que poderia ser incorporado como reserva para o 

cenário de preços de US$20/BBL e US$25/BBL e TMA 12%aa foi 

inferior a 250 milhões de barris; 

 

• Para valores de Máximo Risco Sustentável e parcela do governo 

nominal, o Brasil obteve valores intermediários quando comparado com 

outras jurisdições. 

 

 Os resultados encontrados por BARBOSA (2000), foram semelhantes no 

aspecto qualitativo, pois o Brasil apresentava indicadores medianos quando 

comparado com as jurisdições avaliadas no seu trabalho. Entretanto, conforme 

apresentado no Capítulo 4, as premissas e hipóteses assumidas nessa dissertação 

são diferentes das premissas adotadas por BARBOSA (2000). 

Todos os indicadores apresentados na dissertação apontaram para o sistema 

fiscal do Reino Unido como sendo o que proporcionaria a maior incorporação de 

volumes de hidrocarbonetos como reservas, pois a partir de pequenos volumes 

descobertos o projeto se apresenta viável economicamente, independente do cenário 

de preços adotado. 

Segundo UNDERDOWN et al (1984), a modificação gradual e o relaxamento 

do regime fiscal na Plataforma Continental do Reino Unido eram vistos na época, 

como os principais ingredientes na política para assegurar os investimentos para seus 

campos offshore, devido ao amadurecimento de suas bacias petrolíferas. Por isso 

atualmente a parcela do governo está em torno de 40%. 

De acordo com os indicadores apresentados, o sistema fiscal brasileiro se 

encontra com valores intermediários de risco exploratório e de tamanhos de campos a 

serem descobertos para que sejam incorporados como reserva.  

O sistema fiscal dos EUA para a plataforma continental do Golfo do México 

proporciona maior incorporação de volumes na categoria de reservas quando 

comparado com o sistema brasileiro, para óleos de densidade de 25ºAPI.  

Se comparado ao Brasil, os sistemas de Angola e da Noruega foram os que 

apresentaram os indicadores mais arriscados e maior parcela do governo. 
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BARBOSA (2000) também concluiu que o sistema britânico e dos EUA como 

mais brandos quando comparados com o sistema brasileiro, e os sistemas angolano e 

norueguês como mais severos. 

Avaliando os sistemas fiscais do Brasil e dos EUA nota-se que as alíquotas de 

royalties e de Imposto de Renda estão parecidas, assim como as faixas de valores de 

taxa de retenção de área. A diferença se encontra na participação especial, que no 

Brasil sobretaxa os campos de grande volume ou de grande rentabilidade. 

A interpretação que deve ser revista seria exatamente a estrutura de taxar 

campos de grande volume ou de grande rentabilidade. As alíquotas de participação 

especial são definidas de acordo com a produção trimestral do campo, e incidem 

mesmo que o VPL do projeto seja negativo.  

Como as descobertas no Brasil têm sido de óleos cada vez mais pesados 

localizados em águas cada vez mais profundas, campos de grande volume acabam 

não apresentando grande rentabilidade quando o preço de referência para aprovação 

de projetos está baixo (em torno de US$15/BBL para o Brent), especialmente para os 

projetos que entram em produção em módulos, e que conseqüentemente, entram em 

produção tardiamente. Esses projetos são penalizados pelos tributos e pela vida 

produtiva menor, pelo fato do período de concessão começar a ser contabilizado 

desde a declaração de comercialidade. Isso inviabiliza projetos que poderiam oferecer 

elevada arrecadação de tributos e conseqüente elevação do Produto Interno Bruto.  

Quando o preço de referência para aprovação dos projetos está alto (Brent 

US$20/BBL e 25/BBL, por exemplo), campos de grande volume apresentam alta 

rentabilidade, o que proporciona elevada arrecadação de tributos e conseqüente 

repasse desses benefícios para a sociedade. 

Apesar do contexto atual apontar para a expectativa de crescimento de preços 

de petróleo pelo fato desse vetor energético trazer incertezas quanto à existência de 

reservas potenciais para o futuro, atualmente as empresas do setor tendem a avaliar 

os seus projetos com preços baixos para prover robustez à sua análise. Isso aponta 

para o uso de preços de robustez na faixa de US$15/BBL a US$18/BBL. 

Com a previsão do mercado de crescimento dos preços, as empresas tendem 

a rever seus preços de robustez e aumentá-los, mas esse aumento não alcança os 

níveis de preços de mercado devido ao elevado risco envolvido nesses projetos.  

Além disso, conforme o preço deste energético aumenta, fontes alternativas de 

energia se tornam viáveis economicamente, tornando-se competitivas com o petróleo. 
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 Se os preços de robustez das empresas chegarem ao patamar de US$20/BBL, 

o sistema fiscal brasileiro permite a incorporação de volumes de reserva menores que 

250 milhões de barris. 

 No ANEXO A-6 são apresentados os resultados econômicos para Brent de 

robustez de US$18/BBL. Os valores encontrados, na TMA 12%aa, para o Reino Unido 

são menores que 250 milhões de barris; para os EUA se encontram na faixa de 300 a 

400 milhões de barris; para o Brasil os volumes se encontram na faixa de 600 a 650 

milhões de barris e para a Noruega os volumes compreendem a faixa de 750 a 800 

milhões de barris. Para o sistema fiscal angolano seria necessário um volume maior 

que 1000 milhões de barris. 

Os avanços tecnológicos têm sido um fator chave para viabilizar descobertas 

em águas profundas com óleos pesados no Brasil e essa vantagem permite a contínua 

incorporação de reservas apesar do elevado custo de extração das acumulações 

descobertas em águas profundas e ultraprofundas. 

O gerenciamento das receitas obtidas através dos recursos naturais tem se 

mostrado uma questão-chave para o desenvolvimento de países produtores de 

petróleo que estão em desenvolvimento econômico. Nessa questão poderiam ser 

desenvolvidos alguns trabalhos acadêmicos de grande importância. 

Trabalhos que comparassem outras jurisdições e a abordagem para óleos 

pesados localizados em bacias de águas ultraprofundas seriam fundamentais para 

enriquecer a análise. As jurisdições que poderiam ser avaliadas são da costa oeste da 

África, áreas do Pacífico e Ásia que são áreas promissoras de descoberta de novos 

volumes potenciais de hidrocarbonetos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A-1: Alíquotas de participação especial (decreto nº 2705 de 3 de agosto de 

1998). 

 
FAIXAS DE ALÍQUOTAS PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (PDA > 400 m) 

VPF (1000 m3 óleo equivalente) 
Dedução da receita total líquida (US$) Alíquota 

nominal 

ANO 1 = 2009 (1O ano de produção) 

VPF < 1350 0 0% 

1351 < VPF < 1800 1350*RLP/VPF 10% 

1801 < VPF < 2250 1575*RLP/VPF 20% 

2251 < VPF < 2700 1800*RLP/VPF 30% 

2701 < VPF < 3150 625/0,35*RLP/VPF 35% 

VPF > 3151 2081,25*RLP/VPF 40% 

ANO 2 = 2010 (2O ano de produção) 

VPF < 1050 0 0% 

1051 < VPF < 1500 1050*RLP/VPF 10% 

1501 < VPF < 1950 1275*RLP/VPF 20% 

1951 < VPF < 2400 1500*RLP/VPF 30% 

2401 < VPF < 2850 570/0,35*RLP/VPF 35% 

VPF > 2851 1781,25*RLP/VPF 40% 

ANO 3 = 2011 (3O ano de produção) 

VPF < 750 0 0% 

751 < VPF < 1200 750*RLP/VPF 10% 

1201 < VPF < 1650 975*RLP/VPF 20% 

1651 < VPF < 2100 1200*RLP/VPF 30% 

2101 < VPF < 2550 465/0,35*RLP/VPF 35% 

VPF > 2551 1481,25*RLP/VPF 40% 

ANO 4 em diante > = 2012 (a partir do 4O ano de produção) 

VPF < 450 0 0% 

451 < VPF < 950 450*RLP/VPF 10% 

951 < VPF < 1350 675*RLP/VPF 20% 

1351 < VPF < 1800 900*RLP/VPF 30% 

1801 < VPF < 2250 360/0,35*RLP/VPF 35% 

VPF > 2251 1181,25*RLP/VPF 40% 

VPF = volume produção trimestral fiscalizada  

RLP = Receita Líquida da Produção Trimestral em US$ 

 

 

 

 

 
A-1 

 

  



ANEXO A-2: Curva de Produção 

 
250 MILHÕES DE 

BARRIS 

500 MILHÕES DE 

BARRIS 

750 MILHÕES DE 

BARRIS 

1000 MILHÕES DE 

BARRIS 

ANO 
vazão óleo 

(bopd) 

vazão gás 

(Mm3/d) 

vazão óleo 

(bopd) 

vazão gás 

(Mm3/d) 

vazão óleo 

(bopd) 

vazão gás 

(Mm3/d) 

vazão óleo 

(bopd) 

vazão gás 

(Mm3/d) 

2009 20202,58 321,20 42359,16 673,46 62023,93 986,10 90629,91 1440,90

2010 40405,16 642,39 84718,32 1346,91 124047,85 1972,20 181259,81 2881,80

2011 80810,33 1284,78 169436,65 2693,83 248095,71 3944,41 362519,62 5763,60

2012 79096,54 1257,53 156202,55 2483,42 235846,96 3749,67 306382,98 4871,10

2013 68079,02 1082,37 134444,78 2137,50 202995,36 3227,37 263706,28 4192,60

2014 58596,16 931,60 115717,69 1839,76 174719,73 2777,82 226974,10 3608,60

2015 50434,18 801,84 99599,14 1583,50 150382,66 2390,89 195358,42 3105,95

2016 43409,10 690,15 85725,78 1362,93 129435,56 2057,86 168146,55 2673,32

2017 37362,56 594,02 73784,86 1173,09 111406,22 1771,22 144725,07 2300,95

2018 32158,25 511,28 63507,22 1009,68 95888,22 1524,50 124566,03 1980,44

2019 27678,87 440,06 54661,17 869,04 82531,76 1312,15 107214,97 1704,58

2020 23823,42 378,76 47047,30 747,99 71035,74 1129,38 92280,78 1467,15

2021 20505,01 326,00 40493,99 643,80 61141,03 972,06 79426,80 1262,79

2022 17648,82 280,59 34853,50 554,13 52624,57 836,66 68363,28 1086,89

2023 15190,48 241,51 29998,69 476,94 45294,39 720,12 58840,82 935,49

2024 13074,57 207,87 25820,11 410,51 38985,24 619,82 50644,77 805,19

2025 11253,39 178,91 22223,57 353,33 33554,91 533,48 43590,35 693,03

2026 9685,88 153,99 19128,01 304,11 28880,98 459,17 37518,57 596,50

2027 8336,71 132,54 16463,63 261,75 24858,09 395,21 32292,53 513,41

2028 7175,48 114,08 14170,38 225,29 21395,55 340,16 27794,44 441,90

2029 6175,99 98,19 12196,56 193,91 18415,32 292,78 23922,89 380,34

2030 5315,72 84,51 10497,67 166,90 15850,22 252,00 20590,63 327,36

2031 4575,29 72,74 9035,43 143,65 13642,41 216,90 17722,52 281,77

2032 3937,98 62,61 7776,87 123,64 11742,13 186,68 15253,91 242,52
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ANEXO A-3: Perfil de investimentos (LARA, 1994). 

 

Ano de alocação do 
investimento 

CURVA “S” @ 56% 

Ano 1 = 2006 9,70% 

Ano 2 = 2007 21,31% 

Ano 3 = 2008 27,04% 

Ano 4 = 2009 26,44% 

Ano 5 = 2010 15,50% 

 
 

 

 

 

 

 

A-3 

  



ANEXO A-4: Cronograma de implantação do projeto 
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ANEXO A-5: Indicadores econômicos para os cenários de preço de Brent US$15/BBL, 

US$20/BBL e US$25/BBL. 

1. TABELAS COM OS INDICADORES ECONÔMICOS PARA CADA SISTEMA FISCAIS 

1.1 Sistema fiscal brasileiro 
 

RESERVAS 250MMbbl & TRIBUTOS BRASIL RESERVAS 500MMbbl & TRIBUTOS BRASIL 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -91,32173 6,27% 123,74% 69,23% 9,00% -182,405 6,15% 120,87% 73,00% 

12,00% -157,2786 6,27% 210,36% 69,23% 12,00% -305,795 6,15% 177,15% 73,00% 

15,00% -197,5378 6,27% 758,79% 69,23% 15,00% -380,026 6,15% 349,39% 73,00% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 177,5466 13,64% 73,27% 56,56% 9,00% 320,2317 13,44% 78,10% 61,08% 

12,00% 50,47252 13,64% 87,27% 56,56% 12,00% 83,55027 13,44% 90,10% 61,08% 

15,00% -34,17829 13,64% 105,83% 56,56% 15,00% -72,9871 13,44% 106,35% 61,08% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 412,0355 18,83% 62,58% 52,33% 9,00% 750,7841 18,59% 67,99% 56,99% 

12,00% 228,6132 18,83% 70,13% 52,33% 12,00% 410,8106 18,59% 74,79% 56,99% 

15,00% 103,5773 18,83% 78,46% 52,33% 15,00% 180,3673 18,59% 82,84% 56,99% 

RESERVAS 750MMbbl & TRIBUTOS BRASIL RESERVAS 1000MMbbl & TRIBUTOS BRASIL 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -93,42263 7,99% 103,10% 70,68% 9,00% 201,0851 10,92% 88,38% 68,40% 

12,00% -298,7663 7,99% 130,98% 70,68% 12,00% -91,4541 10,92% 103,52% 68,40% 

15,00% -424,8174 7,99% 183,12% 70,68% 15,00% -279,991 10,92% 127,19% 68,40% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 608,4641 15,06% 76,68% 62,26% 9,00% 1124,802 19,04% 71,53% 62,02% 

12,00% 244,6499 15,06% 85,61% 62,26% 12,00% 628,0641 19,04% 77,15% 62,02% 

15,00% 3,70705 15,06% 97,02% 62,26% 15,00% 290,6697 19,04% 83,92% 62,02% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 1204,804 20,16% 69,08% 59,11% 9,00% 1894,33 24,80% 66,48% 59,65% 

12,00% 697,16 20,16% 74,61% 59,11% 12,00% 1214,769 24,80% 70,13% 59,65% 

15,00% 353,6256 20,16% 81,05% 59,11% 15,00% 746,4812 24,80% 74,23% 59,65% 
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1.2 Sistema fiscal britânico 
 

RESERVAS 250MMbbl & TRIBUTOS REINO UNIDO RESERVAS 500MMbbl & TRIBUTOS REINO UNIDO 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 97,419703 11,85% 66,34% 39,81% 9,00% 275,86918 13,15% 60,74% 39,84% 

12,00% -4,07109 11,85% 103,05% 39,81% 12,00% 61,414486 13,15% 83,44% 39,84% 

15,00% -70,53648 11,85% 350,96% 39,81% 15,00% -80,460464 13,15% 155,76% 39,84% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 337,0627 17,78% 51,07% 39,90% 9,00% 757,97247 19,21% 49,67% 39,91% 

12,00% 177,03893 17,78% 59,35% 39,90% 12,00% 426,41843 19,21% 56,45% 39,91% 

15,00% 68,718027 17,78% 73,59% 39,90% 15,00% 200,66841 19,21% 67,26% 39,91% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 576,7057 22,83% 47,00% 39,93% 9,00% 1240,0758 24,42% 46,31% 39,93% 

12,00% 358,14896 22,83% 51,43% 39,93% 12,00% 791,42237 24,42% 50,14% 39,93% 

15,00% 207,97254 22,83% 57,75% 39,93% 15,00% 481,79728 24,42% 55,45% 39,93% 

RESERVAS 750MMbbl & TRIBUTOS REINO UNIDO RESERVAS 1000MMbbl & TRIBUTOS REINO UNIDO 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 670,3606 16,06% 53,42% 39,88% 9,00% 1123,5981 18,50% 50,46% 39,90% 

12,00% 307,92779 16,06% 64,57% 39,88% 12,00% 612,94313 18,50% 57,97% 39,90% 

15,00% 65,132452 16,06% 86,36% 39,88% 15,00% 266,37175 18,50% 70,31% 39,90% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 1391,3315 22,26% 47,31% 39,93% 9,00% 2096,3281 25,11% 46,10% 39,94% 

12,00% 853,27552 22,26% 52,01% 39,93% 12,00% 1351,3733 25,11% 49,75% 39,94% 

15,00% 484,79475 22,26% 58,81% 39,93% 15,00% 836,55556 25,11% 54,72% 39,94% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 2112,3023 27,65% 45,03% 39,95% 9,00% 3069,058 30,89% 44,30% 39,95% 

12,00% 1398,6232 27,65% 47,95% 39,95% 12,00% 2089,8036 30,89% 46,69% 39,95% 

15,00% 904,45704 27,65% 51,80% 39,95% 15,00% 1406,7394 30,89% 49,72% 39,95% 
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1.3 Sistema fiscal americano (Golfo do México) 
 

RESERVAS 250MMbbl & TRIBUTOS GOLFO MÉXICO RESERVAS 500MMbbl & TRIBUTOS GOLFO MÉXICO 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -48,92582589 7,69% 116,91% 57,04% 9,00% 2,2198781 9,03% 99,68% 54,69% 

12,00% -129,7967155 7,69% 197,11% 57,04% 12,00% -172,36735 9,03% 146,49% 54,69% 

15,00% -179,1348111 7,69% 737,33% 57,04% 15,00% -281,16966 9,03% 294,87% 54,69% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 178,2357662 13,25% 74,12% 50,84% 9,00% 459,21362 14,71% 69,51% 49,81%

12,00% 41,88049517 13,25% 90,38% 50,84% 12,00% 173,62597 14,71% 82,27% 49,81%

15,00% -47,13314146 13,25% 118,11% 50,84% 15,00% -14,682917 14,71% 102,40% 49,81%

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 405,3973584 17,94% 62,75% 48,47% 9,00% 916,20736 19,58% 60,33% 47,83%

12,00% 213,5577058 17,94% 71,04% 48,47% 12,00% 503,89256 19,47% 67,27% 47,83%

15,00% 84,86852819 17,94% 82,76% 48,47% 15,00% 251,80383 19,58% 76,71% 47,83%

RESERVAS 750MMbbl & TRIBUTOS GOLFO MÉXICO RESERVAS 1000MMbbl & TRIBUTOS GOLFO MÉXICO 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 300,1492772 11,91% 79,14% 51,08% 9,00% 657,74692 14,14% 71,00% 49,71% 

12,00% -6,997789447 11,91% 100,81% 51,08% 12,00% 217,70573 14,14% 85,07% 49,71% 

15,00% -204,1620134 11,91% 142,75% 51,08% 15,00% -70,762575 14,14% 107,89% 49,71% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 983,5695688 17,70% 62,75% 48,10% 9,00% 1579,8139 20,30% 59,38% 47,37%

12,00% 509,9464126 17,70% 71,32% 48,10% 12,00% 917,67604 20,30% 65,88% 47,37%

15,00% 193,64287 17,70% 83,55% 48,10% 15,00% 469,72415 20,30% 74,57% 47,37%

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 1666,98986 22,74% 56,62% 46,74% 9,00% 2501,8808 25,73% 54,60% 46,26%

12,00% 1026,890615 22,74% 61,78% 46,74% 12,00% 1617,6463 25,73% 58,73% 46,26%

15,00% 591,4477533 22,74% 68,48% 46,74% 15,00% 1010,2109 25,73% 63,89% 46,26%
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1.4 Sistema fiscal norueguês 
 
RESERVAS 250MMbbl & TRIBUTOS NORUEGA RESERVAS 500MMbbl & TRIBUTOS NORUEGA 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -29,97669972 7,35% 116,99% 75,45% 9,00% -34,26855 8,03% 107,74% 75,80% 

12,00% -70,38917664 7,35% 200,36% 75,45% 12,00% -116,76154 8,03% 154,29% 75,80% 

15,00% -96,85915728 7,35% -8454,58% 75,45% 15,00% -171,16068 8,03% 379,20% 75,80% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 31,53166984 10,56% 93,07% 76,61% 9,00% 89,471294 11,28% 91,07% 76,75% 

12,00% -23,90427038 10,56% 108,47% 76,61% 12,00% -23,077196 11,28% 103,58% 76,75% 

15,00% -61,11716672 10,56% 137,82% 76,61% 15,00% -99,00427 11,28% 125,39% 76,75% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 93,0400394 13,27% 87,34% 77,05% 9,00% 213,21114 14,05% 86,38% 77,12% 

12,00% 22,58063589 13,27% 95,40% 77,05% 12,00% 70,607149 14,05% 93,36% 77,12% 

15,00% -25,37517617 13,27% 107,81% 77,05% 15,00% -26,847859 14,05% 103,72% 77,12% 

RESERVAS 750MMbbl & TRIBUTOS NORUEGA RESERVAS 1000MMbbl & TRIBUTOS NORUEGA 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 32,77379288 9,66% 96,50% 76,42% 9,00% 117,33791 10,87% 92,19% 76,67% 

12,00% -96,63733546 9,66% 117,57% 76,42% 12,00% -58,415639 10,87% 106,16% 76,67% 

15,00% -182,7948149 9,66% 164,83% 76,42% 15,00% -176,64616 10,87% 131,31% 76,67% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 217,8229795 12,97% 87,76% 77,02% 9,00% 367,00526 14,34% 86,09% 77,15% 

12,00% 43,33524847 12,97% 96,33% 77,02% 12,00% 131,11478 14,34% 92,74% 77,15% 

15,00% -75,08149267 12,97% 109,70% 77,02% 15,00% -30,298988 14,34% 102,44% 77,15% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% 402,8721662 15,83% 84,63% 77,29% 9,00% 616,67262 17,38% 83,66% 77,37% 

12,00% 183,3078324 15,83% 89,92% 77,29% 12,00% 320,6452 17,38% 87,99% 77,37% 

15,00% 32,63182959 15,83% 97,39% 77,29% 15,00% 116,04819 17,38% 93,86% 77,37% 
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1.5 Sistema fiscal angolano 
 

RESERVAS 250MMbbl & TRIBUTOS ANGOLA RESERVAS 500MMbbl & TRIBUTOS ANGOLA 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -238,73533 - - 122,51% 9,00% -420,24081 - - 113,67% 

12,00% -246,72495 - 385,52% 122,51% 12,00% -444,65676 - 272,54% 113,67% 

15,00% -248,2257 - - 122,51% 15,00% -453,7299 - - 113,67% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -98,778385 4,20% - 95,31% 9,00% -204,30238 3,24% - 97,55% 

12,00% -138,06547 4,20% 146,12% 95,31% 12,00% -272,81967 3,24% 138,29% 97,55% 

15,00% -162,98875 4,20% - 95,31% 15,00% -316,60349 3,24% - 97,55% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -23,536613 7,87% - 94,40% 9,00% -70,552532 7,05% - 96,74% 

12,00% -74,597567 7,87% 115,70% 94,40% 12,00% -158,59988 7,05% 114,05% 96,74% 

15,00% -110,45014 7,87% - 94,40% 15,00% -221,30766 7,05% - 96,74% 

RESERVAS 750MMbbl & TRIBUTOS ANGOLA RESERVAS 1000MMbbl & TRIBUTOS ANGOLA 

BRENT US$15/bbl BRENT US$15/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -389,25044 1,00% - 98,85% 9,00% -428,21317 0,92% - 99,47% 

12,00% -463,34797 1,00% 173,45% 98,85% 12,00% -522,53983 0,92% 148,51% 99,47% 

15,00% -505,13827 1,00% - 98,85% 15,00% -579,26522 0,92% - 99,47% 

BRENT US$20/bbl BRENT US$20/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -195,26324 4,84% - 97,48% 9,00% -182,66274 5,63% - 98,34% 

12,00% -297,60066 4,84% 122,71% 97,48% 12,00% -311,37296 5,63% 115,62% 98,34% 

15,00% -366,88165 4,84% - 97,48% 15,00% -402,46732 5,63% - 98,34% 

BRENT US$25/bbl BRENT US$25/bbl 

TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% TMA VPL TIR GT@TMA GT@0% 

9,00% -1,2760396 8,97% - 96,86% 9,00% 62,887697 10,08% - 97,80% 

12,00% -131,85335 8,97% 107,00% 96,86% 12,00% -100,20609 10,08% 103,76% 97,80% 

15,00% -228,62503 8,97% - 96,86% 15,00% -225,66941 10,08% - 97,80% 
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2. FLUXOS DE CAIXA PARA CENÁRIO DE PREÇOS DO BRENT DE REFERÊNCIA DE US$18/BBL 

2.1. VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 250MMBBL: 
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EUA - Golfo do México
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Angola
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2.2 VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 500MMBBL: 
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Reino Unido

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

ano

MM US$

FLUXO CAIXA @ 0%

FLUXO CAIXA @ 12%

 

EUA - Golfo do México

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

ano

MM US$

FLUXO CAIXA @0%

FLUXO CAIXA @12%

 

 

A-5.9 

  



Noruega
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2.3 VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 750MMBBL: 
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EUA - Golfo do México
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Angola
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2.4 VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 1000MMBBL: 
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Reino Unido
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Noruega

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

ano

MM US$

FLUXO CAIXA@12%
FLUXO CAIXA@0%

 
 

Angola

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

ano

MM US$

FLUXO CAIXA @ 0%

FLUXO CAIXA @ 12%

 
 

 

 

 

 

 

 
A-5.15 

 

  



ANEXO A-6: Indicadores econômicos para o cenário de preços para Brent 

US$18/BBL. 

 

reservas país GT@0% GT@12% TIR (%) VPL (TMA 9%) VPL (TMA 12%) VPL (TMA 15%)

250 Angola 96,50% 176,27% 2,63 -130,9734066 -164,917916 -185,0644 

 Noruega 76,30% 121,58% 9,36 6,928322015 -42,4982329 -75,413963 

 Brasil 59,50% 102,27% 11,30 83,75100366 -20,7837682 -89,280534 

 EUA - Golfo México 52,52% 108,51% 11,17 87,37112939 -26,7903891 -99,933809 

 Reino Unido 39,87% 66,77% 15,55 241,2055023 104,5949247 13,0162239 

500 Angola 98,12% 159,80% 1,86 -257,8023235 -318,507594 -354,72182 

 Noruega 76,48% 112,84% 10,06 39,97535623 -60,5509342 -127,86683 

 Brasil 63,84% 102,62% 11,15 148,0107109 -47,3538474 -174,32886 

 EUA - Golfo México 51,17% 95,21% 16,91 276,4161231 35,22863978 -121,27761 

 Reino Unido 39,89% 61,89% 16,91 565,1311507 280,4168508 88,2168595 

750 Angola 97,88% 134,87% 3,16 -272,8581174 -363,899586 -422,1843 

 Noruega 76,84% 101,34% 11,71 143,8033049 -12,6537851 -118,16682 

 Brasil 64,29% 93,71% 12,82 369,9279825 63,64580487 -136,26037 

 EUA - Golfo México 48,98% 78,56% 15,50 710,2014522 303,1687318 34,5209166 

 Reino Unido 39,91% 55,09% 19,90 1102,943117 635,1364255 316,929828 

1000 Angola 98,67% 124,20% 3,69 -280,8829122 -395,839705 -473,18648 

 Noruega 77,00% 96,23% 13,02 267,1383207 55,30261413 -88,837858 

 Brasil 63,51% 82,03% 16,55 816,9907343 393,3821223 108,345158 

 EUA - Golfo México 48,08% 70,97% 17,94 1210,987083 637,6879117 253,529463 

 Reino Unido 39,92% 51,93% 22,59 1707,236109 1056,001258 608,482036 

 
 

A-6 

  


	INDICE
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABELAS
	ScCap 1_introduçao.pdf
	1. INTRODUÇÃO

	ScCap 2_motivaçao&Estado arte.pdf
	2. MOTIVAÇÃO & ESTADO DA ARTE DO ESTUDO

	ScCap 3_Análise econômica de prospectos.pdf
	3. A SISTEMÁTICA DOS PROJETOS DE EXPLORAÇÃO & P�
	3.1. O processo de Exploração & Produção
	3.2. Atividade Exploratória
	3.3. Avaliação Técnico-Econômica de um Prospec�
	3.3.1. Reduzindo incertezas: Maior conforto à de�
	3.3.2. Estimativa do tamanho limite de campos de 

	3.4. Máximo Risco Sustentável
	3.5. De Recursos a Reservas: Declaração de Comer
	3.5.1 Os critérios de Estimativa de Reservas de �

	3.6. Fatores determinantes para a incorporação d
	3.6.1 Cenário de Preços
	3.6.2. Sistemas Fiscais



	ScCap 4_Metodologia.pdf
	4. METODOLOGIA
	4.1. Introdução
	4.2. Metodologia
	4.2.1 BRASIL
	4.2.2 ANGOLA
	4.2.3 EUA
	4.2.4 NORUEGA
	4.2.5 REINO UNIDO

	4.3. Premissas da análise econômica
	4.3.1. Hipóteses adotadas
	4.3.2. Taxa de desconto
	4.3.3. Preço do petróleo e do gás
	4.3.4. Taxa de Câmbio
	4.3.5. Tributos
	4.3.5.1.Brasil
	4.3.5.2. Angola
	4.3.5.3. EUA – Golfo do México
	4.3.5.4. Noruega
	4.3.5.5. Reino Unido


	4.4. Insumos para a análise econômica
	4.4.1. Curva de produção
	
	
	
	PARÂMETROS




	4.4.2. Custos do projeto de desenvolvimento da pr
	
	
	
	250 Milhões de barris





	4.5. Cronograma de implantação do empreendimento
	
	
	
	
	ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO







	ScCap 5.1_Analise dos Resultados_BR.pdf
	5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
	5.1. Brasil


	ScCap 5.2_resultados_GoM.pdf
	5.2. EUA \(Golfo do México\)

	ScCap 5.1_Analise dos Resultados_BR_1.pdf
	5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
	5.1. Brasil


	ScCap 5.2_resultados_GoM.pdf
	5.2. EUA \(Golfo do México\)

	ScCap 5.3_result_Noruega.pdf
	5.3. Noruega

	ScCap 5.4_resultados_RU.pdf
	5.4. Reino Unido

	ScCap 5.5_resultados_Angola.pdf
	5.5. Angola

	ScCap 5.6_comparacao & Cap 6 conclusao_1.pdf
	5.6. Comparação entre os sistemas fiscais
	
	GT nominal BARBOSA (%)
	GT nominal dissertação \(%\)


	6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

	ScCap 5.6_comparacao & Cap 6 conclusao_1.pdf
	5.6. Comparação entre os sistemas fiscais
	
	GT nominal BARBOSA (%)
	GT nominal dissertação \(%\)


	6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

	ScCap 7_Ref_biblio.pdf
	7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	ScAnexos.pdf
	ANEXOS
	
	
	
	
	
	CURVA “S” @ 56%





	1. Tabelas com os indicadores econômicos para ca�
	Sistema fiscal brasileiro
	1.2 Sistema fiscal britânico
	1.3 Sistema fiscal americano \(Golfo do México�
	1.4 Sistema fiscal norueguês
	1.5 Sistema fiscal angolano

	2. Fluxos de Caixa para cenário de preços do Bre
	2.1. VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 250MMBBL:
	2.2 VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 500MMBBL:
	2.3 VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 750MMBBL:
	2.4 VOLUME ESPERADO DE RESERVAS DE 1000MMBBL:






