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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

As recentes descobertas de hidrocarbonetos na Bacia de Santos, na 

plataforma continental brasileira, nos chamados reservatórios do pré-sal, colocaram o 

Brasil em destaque na indústria de petróleo1 mundial. De acordo com NETO et al. 

(2009), existem grandes volumes de hidrocarbonetos abaixo de uma espessa camada 

de sal. É esperado que, após a declaração de comercialidade dos campos, volumes 

significativos de reservas sejam adicionados, mudando drasticamente o papel do 

Brasil no cenário mundial da indústria do petróleo. 

Segundo Relatório da Coppe – Corrida para o Mar, a descoberta dos depósitos 

na camada do pré-sal, que tem potencial para elevar as reservas brasileiras dos atuais 

14 bilhões de barris para, talvez, mais de 80 bilhões e que fará do Brasil um grande 

produtor de petróleo, traz desafios tecnológicos semelhantes aos da Bacia de Campos 

– agora numa escala muito maior em termos de profundidades e distâncias a serem 

vencidas. Para viabilizar a exploração e o desenvolvimento das áreas do pré-sal será 

necessário superar diversos desafios tecnológicos, ambientais e econômicos. 

A Petrobras e seus parceiros reconhecem que o desenvolvimento do pré-sal 

representa um grande desafio em termos tecnológicos devido à profundidade dos 

poços, distância da costa, alto teor de dióxido de carbono (CO2), condições de mar 

mais severas entre outros (BELTRÃO et al., 2009). Ainda segundo o autor, esse 

cenário demandará um equilíbrio entre soluções tecnológicas inovadoras e soluções já 

comprovadas. Dentre outros desafios, pode-se destacar o esforço da Petrobras e seus 

parceiros em desenvolver e qualificar novas tecnologias nas áreas de poços, 

reservatórios, garantia de escoamento, processamento e exportação de gás e em 

unidades de produção. 

Além de vencer essas barreiras tecnológicas com custos econômicos 

competitivos, será também necessário fazê-lo com custos ambientais aceitáveis. 

Segundo IMORI e GUILHOTO (2010), uma das questões mais importantes do mundo 

contemporâneo é a mudança climática do planeta a as suas desastrosas implicações. 

Esta mudança é causada principalmente por certos gases que são liberados na 

atmosfera, capturando e reemitindo calor em todas as direções, reduzindo, portanto, o 

processo de resfriamento do planeta, aumentando sua temperatura (CLAUSSEN et al., 

                                                

1
 O conceito de petróleo para este trabalho engloba qualquer hidrocarboneto no estado líquido 

ou gasoso. 
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2001). O dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa de emissão 

antropogênica representando 77% do total (IPCC2, 2007). 

Caso medidas não sejam tomadas para reduzir a emissão de gases 

causadores do efeito estufa em 50% a 80% até 2050, haverá um aumento de 2º C na 

temperatura da Terra, causando derretimento das calotas polares, o que subirá o nível 

dos oceanos em 1 metro. Isto seria suficiente para alagar de forma permanente 

inúmeras cidades, destruindo diversos ecossistemas, com extinção de inúmeras 

espécies, e tornando cada vez mais freqüentes e intensos eventos climáticos 

extremos, como secas, tormentas, furacões, etc (IPCC, 2007).  

Neste contexto, surge a preocupação do destino do CO2 a ser produzido em 

conjunto os hidrocarbonetos do pré-sal. As informações adquiridas nos poços 

perfurados no pré-sal indicam reservatórios com teores de dióxido de carbono acima 

da média nacional, embora as concentrações de CO2 variem na extensa área do pré-

sal. É importante lembrar que na Bacia de Campos (região de pós-sal) o teor de CO2 

é em média menor que 1%, e em alguns casos chegando a torno de 4% (COSTA, 

2011). Já no pré-sal, em alguns campos, como no caso de Tupi, o teor é em média de 

12% chegando até 75% no campo de Júpiter (GAFFNEY, CLINE & ASSOCIATES, 

2010).  

O IPCC (2007) definiu 3 rotas distintas com o objetivo de reduzir as emissões 

de gases causadores do efeito estufa: 

 Redução das emissões através do aumento da eficiência energética das fontes 

consumidoras e de alterações em padrões de consumo; 

 Substituição energética via uso de fontes renováveis; 

 Captura e seqüestro de carbono (CCS ou Carbon Capture and Storage, em 

inglês). 

 

Para o sucesso da primeira rota é necessário promover mudanças culturais 

além de desenvolvimento tecnológico e investimentos em equipamentos mais 

eficientes. 

Em relação à segunda rota, de acordo com relatório da BP (2011), o consumo 

de fontes energéticas renováveis tem crescido de 15,5% ao ano, entretanto a partir de 

uma base muito pequena.  

A 3ª rota, CCS, pode ser definida pelo processo de separação, transporte e 

armazenagem do CO2 em um local que permita que o gás não seja ventilado para 

atmosfera por um longo período. De acordo com BALAT e OZ (2007), o método mais 

                                                

2
 Intergovernamental Panel for Climate Chances – IPCC. 
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eficiente e barato de capturar o CO2 é a partir de fontes estacionárias, como usinas 

termoelétricas ou em processos industriais. Ainda, segundo os autores, para a 

armazenagem de CO2, há duas opções: geológica ou no leito marinho de oceanos, 

sendo que neste último caso, o dióxido de carbono seria liberado a grandes 

profundidades formando hidratos com a água. Esta rota possui aplicabilidade para o 

dióxido de carbono a ser produzido associado aos hidrocarbonetos do pré-sal. 

A armazenagem geológica se baseia no preenchimento de espaço poroso de 

rochas sedimentares, através do deslocamento do fluido original pelo dióxido de 

carbono, que permanece armazenado devido à presença de uma rocha selante. A 

armazenagem pode ser de 3 tipos: (i) aqüíferos, (ii) reservatórios depletados, e (iii) 

campos ainda em produção. A última alternativa pode gerar aumento na recuperação 

de petróleo dos campos, gerando um retorno financeiro através da venda do 

hidrocarboneto incremental. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A necessidade de explorar e desenvolver os recursos potenciais do Pólo Pré-

Sal da Bacia de Santos (PPSBS), as características dos hidrocarbonetos encontrados, 

e o cenário de restrições nas emissões nos gases de efeito estufa tornam fundamental 

a avaliação de possíveis alternativas de destino para as grandes quantidades de 

dióxido de carbono a serem produzidos com o desenvolvimento das áreas do PPSBS. 

A injeção do CO2 em campos de petróleo em produção se mostra como uma 

alternativa atraente na medida em que, ao mesmo tempo em que garante a 

estocagem segura do CO2, possibilita um retorno financeiro com o incremento da 

produção de óleo. Um dos principais limitadores na utilização deste método de 

recuperação avançado é a garantia de uma fonte segura de CO2 próximo aos campos 

em produção. No PPSBS têm-se áreas como Júpiter com grandes concentrações de 

dióxido de carbono, que podem garantir com certa segurança o suprimento de CO2 

para áreas vizinhas. Vale lembrar que Júpiter é uma área com expectativa de 

produção de gás com teor de CO2 na faixa de 75% (GAFFNEY, CLINE & 

ASSOCIATES, 2010). 

Caso seja possível injetar gás rico em CO2 de áreas como Júpiter, em campos 

vizinhos em produção de óleo, possivelmente haverá um incremento nos seus fatores 

de recuperação (FR) e um aumento no valor dos projetos. Desta forma, surge a 

questão de como este ganho adicional será rateado entre as áreas e as empresas 

envolvidas. 

Esta pesquisa propõe uma abordagem baseada na Teoria dos Jogos para 
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ratear os ganhos provenientes da injeção de gás rico em CO2 nos reservatórios do 

pré-sal. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Em primeiro lugar, esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento 

bibliográfico sobre os projetos de recuperação avançada (EOR3) utilizando a injeção 

de CO2 e justificar a sua aplicabilidade nas áreas do Pólo Pré-sal. Para isso foram 

levantados diversos projetos no Brasil e no mundo, tornando possível compreender o 

ganho potencial que o EOR pode trazer para o desenvolvimento do das áreas do pré-

sal. 

Compreendido este ganho potencial, tornou-se necessário encontrar uma 

ferramenta para possibilitar o rateio deste benefício entre as empresas envolvidas. Foi 

então realizado um levantamento dentro da Teoria dos Jogos da melhor metodologia a 

ser adotada para elaborar um modelo capaz de refletir diferentes cenários. Foram 

levantados casos aplicados da Teoria dos Jogos na indústria do petróleo e então 

selecionada a metodologia que melhor se aplica para o rateio dos ganhos oriundos da 

injeção de gás rico em CO2 nos campos de óleo do PPSBS. 

Uma vez selecionada a metodologia, foi elaborada uma modelagem que 

permite realizar o rateio dos ganhos entre os diferentes atores. A grande contribuição 

desta modelagem não é apenas identificar como os ganhos devem ser divididos no 

cenário atual, mas sim possibilitar que cenários alternativos sejam facilmente 

elaborados, e verificar o impacto de possíveis mudanças nas fatias do ganho de cada 

parte envolvida. Com isso, o modelo se torna uma ferramenta útil na definição das 

estratégias a serem adotadas por cada empresa. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este primeiro capítulo contextualiza o leitor sobre as descobertas do pré-sal e 

os seus desafios tecnológicos e ambientais, assim como apresenta a justificativa e o 

objetivo desta pesquisa. 

O próximo capítulo aprofunda o conhecimento sobre as áreas do pré-sal, 

detalhando o histórico e as empresas envolvidas nos diferentes consórcios. Além 

disso, são apresentadas as alternativas estudadas para o dióxido de carbono a ser 

produzido no PPSBS. 

                                                

3
 Abreviação para o termo em inglês – Enhanced Oil Recovery. 
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O terceiro capítulo irá introduzir conceitos de engenharia de reservatório, que 

são fundamentais para a compreensão do leitor sobre a viabilidade de incremento no 

fator de recuperação4 (FR) dos campos do pré-sal devido à injeção de gás rico em 

dióxido de carbono. São apresentados os métodos de recuperação primária, 

secundária e avançada. Além disso, são levantados casos de aplicações do EOR com 

injeção de CO2 no Brasil e no mundo. 

Entendido o potencial de ganho com a injeção de CO2 nos reservatórios do 

pré-sal, levanta-se a questão de como esse benefício deve ser dividido entre os 

agentes envolvidos. O capítulo 4 faz um levantamento sobre a Teoria dos Jogos e 

busca identificar a melhor metodologia para ratear o incremento de Valor Presente 

Líquido (VPL) dos projetos devido à injeção de CO2 nos campos do pré-sal. São 

apresentados alguns conceitos básicos sobre jogos cooperativos e competitivos e será 

selecionada a metodologia a ser utilizada. 

No capítulo 5, é apresentada uma abordagem baseada na Teoria dos Jogos 

para ratear os benefícios oriundos da injeção de dióxido de carbono nas áreas do pré-

sal. Inicialmente foi proposto um modelo no qual cada ator é uma área de concessão. 

Em seguida foi elaborado um novo modelo onde cada agente é uma empresa, 

possibilitando coalizões entre empresas em diferentes áreas. Os resultados foram 

comparados e as diferenças compreendidas. Por fim, será elaborado um cenário 

alternativo para verificar o impacto no rateio dos benefícios. Desta forma, o modelo 

mostrou-se uma ferramenta útil para prever como estratégias a serem adotados pelas 

empresas podem alterar a relação de poder entre os envolvidos. 

Finalmente, no capítulo 6 foram apresentadas as conclusões e os possíveis 

desdobramentos da pesquisa. E, após, as referências bibliográficas. 

  

                                                

4
 Fração ou porcentagem do volume original de hidrocarbonetos (medido em condições-

padrão) recuperada durante a vida produtiva de um reservatório de petróleo (ROSA et al., 
2006). 
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2 O PÓLO PRÉ-SAL E O CO2 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

A área conhecida como Pólo Pré-sal da Bacia de Santos (PPSBS) está 

localizada em águas profundas, entre 1.900 e 2.400 metros, aproximadamente a 290 

km da costa do Município do Rio de Janeiro (ALMEIDA et al., 2010). A estrutura foi 

criada há 160 milhões de anos atrás, quando se iniciou a separação do 

supercontinente Gondwana, dando lugar aos continentes da África e da América do 

Sul. Na separação, foram criadas as condições para a deposição de sedimentos entre 

os dois continentes. Com a continuação da separação, a água do mar começou a 

preencher o espaço, criando um ambiente de baixa energia e alta salinidade, propício 

para o crescimento de colônia de bactérias especiais como os estromatólitos (FILHO 

et al., 2009). A secreção destes microorganismos e a precipitação dos sais de 

carbonato possibilitaram a criação dos reservatórios carbonáticos, nos quais se 

encontram os hidrocarbonetos da camada do pré-sal. A camada de sal foi depositada 

durante o processo de abertura do oceano Atlântico, após a quebra do Gondwana. As 

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

de clima semi-árido/árido 

Em 2002, na rodada de licitação de blocos exploratórios promovida pela 

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

figura de operadora de diferentes consórcios, obteve a concessão para explorar 

diversos blocos no PPSBS. A primeira locação, aprovada em março de 2004, foi o 

poço RJS-617, conhecido como Parati. A existência de rochas geradoras com 

características similares às encontradas na Bacia de Campos foi especulada através 

de modelos de correlação, porém ainda existia significantes incertezas relacionadas à 

migração e aos volumes que poderiam ser gerados e trapeados5 (FILHO et al., 2009). 

No contexto destas incertezas, o maior risco associado era a existência e a qualidade 

do reservatório. 

A locação de Parati tinha como intenção testar trapas estratigráficas em 

múltiplos objetivos no pós-sal e, adicionalmente, testar a estrutura do pré-sal 

(ALMEIDA et al., 2010). Os reservatórios do pós-sal foram encontrados com água, 

porém a decisão foi de continuar com o poço até a camada pré-sal. Após perfurar uma 

                                                

5
 Pode-se definir trapa como um arranjo estrutural de rochas que permite a acumulação 

de hidrocarbonetos, ou seja, como uma barreira que impede a sua migração. 
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camada de 500 metros de basalto com uma série de problemas operacionais, a 

perfuração do poço parou em uma profundidade de 7.600 metros. Foi constatado no 

poço a presença de condensado de gás, confirmando a presença de um sistema 

petrolífero na região. Com isso, decidiu-se perfurar a locação seguinte na área do pré-

sal, o poço RJS-628, o qual foi o poço descobridor da área de Tupi. 

 

2.2 OS DESAFIOS 

 

O descobrimento das áreas do pré-sal apresentou grande impacto para o Brasil 

no seu horizonte de produção de petróleo no médio e longo prazos, embora uma série 

de desafios tecnológicos, logísticos, econômicos e ambientais tenham que ser 

resolvidos para viabilizar a produção. A Petrobras e seus parceiros reconhecem que o 

Pré-sal da Bacia de Santos representa um cenário desafiador: águas ultra-profundas 

(mais de 2.000 metros), reservatórios de carbonato profundos (mais de 5.000 metros), 

alta razão gás/óleo (RGO em Tupi maior do que 200 m3/m3), teor de CO2 elevado (de 

8 a 12% em Tupi), camada espessa de sal (mais de 2000 metros) e localização à 300 

km da costa, com condições de mar mais severas que na Bacia de Campos 

(BELTRÃO et al., 2009). Este cenário torna necessário a utilização da tecnologia atual 

no seu limite e alguma vezes a adaptação e o desenvolvimento de tecnologias 

específicas para as condições do pré-sal. 

Existem desafios tecnológicos que permeiam praticamente todas as disciplinas 

técnicas que envolvem um projeto de exploração e desenvolvimento da produção de 

petróleo. Segundo BELTRÃO et al. (2009), esses desafios podem ser divididos em: 

i) Tecnologia de Poços: a espessa camada de sal que promove condições 

favoráveis para o trapeamento dos hidrocarbonetos oferece, em contrapartida, uma 

extensa lista de problemas operacionais para construção dos poços, como risco de 

colapso dos revestimentos, comprometimento da qualidade da cimentação e maior 

dificuldade de perfuração de poços direcionais. Como a camada de sal geralmente é 

mais difícil de ser perfurada do que outros sedimentos na mesma profundidade, tem-

se uma menor taxa de penetração (ROP) e maior dificuldade em manter o controle 

direcional dos poços. 

ii) Engenharia de Reservatório: o conhecimento das propriedades dos 

reservatórios do pré-sal ainda é incipiente, e o maior desafio é a construção de 

modelos, projeções e previsões com os dados disponíveis. Os desafios para a 

engenharia de reservatórios na PPSBS podem ser classificados em três principais 

categorias: a) descrição e representação dos fluidos do reservatório e as 

heterogeneidades da rocha; b) seleção da melhor estratégia de produção de acordo 
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com as características do reservatório, e c) previsão do desempenho do reservatório 

no futuro. 

iii) Garantia de Escoamento: pode ter um impacto significativo no 

desenvolvimento de algumas áreas do pré-sal. A formação de parafinas e hidratos é a 

principal preocupação. Considerando esses riscos, a injeção de produtos químicos 

aparece como uma importante questão.  

iv) Seleção de Materiais e Controle de Corrosão: nas áreas do pré-sal foi 

constatada a presença de contaminantes no fluido produzido, principalmente de CO2. 

A ocorrência de dióxido de carbono na presença de água, produz ácido carbônico 

(H2CO3), o qual reduz o pH do ambiente, causando corrosão. Para os materiais de 

poços e linhas submarinas, as condições de pressão e concentração de CO2 e H2S 

indicam a necessidade de utilizar metalurgia especial. A utilização desses materiais 

impacta os custos e os prazos dos projetos. 

v) Unidades de Produção: as áreas do pré-sal estão localizadas em uma 

lâmina d’água entre 2000 e 2.500 metros. A Petrobras já possui plataformas 

ancoradas em profundidades similares na Bacia de Campos, com estacas torpedo 

com amarras de polyester. Entretanto, no PPSBS as condições de mar são bem mais 

severas e as ondas são aproximadamente 40% maiores do que na Bacia de Campos, 

o que resulta na necessidade de incrementar o número de linhas de ancoragem. Além 

disso, a existência de contaminantes no óleo do pré-sal demandará o uso de 

facilidades que não são tipicamente utilizadas em Unidades de Produção Marítimas. 

Será necessário remover o CO2, a água e o H2S. Para a remoção do CO2 existem 

algumas alternativas disponíveis. A seleção da melhor tecnologia depende da 

concentração de CO2 no fluido produzido. Em plantas offshore, é comum a utilização 

de aminas para a separação do CO2, porém para teores de CO2 elevados, como os 

encontrados no pré-sal, seria necessário plantas com grandes dimensões a serem 

instaladas nas plataformas de produção, uma vez que o tamanho da planta é 

diretamente proporcional à quantidade de CO2 a ser removida. O uso de membranas 

para a remoção do dióxido de carbono é mais eficiente para grandes concentrações 

de CO2 além ser uma planta mais compacta quando comparada com as plantas de 

amina. 

 

Para viabilizar o desenvolvimento das jazidas do pré-sal será necessário 

superar não apenas os desafios tecnológicos apresentados, mas também desafios 

ambientais, como a não emissão de CO2. Será destacado nesta dissertação o teor de 

CO2 das áreas do pré-sal, como na Área de Júpiter (BM-S-24). Operada pela 

Petrobras em parceria com a Petrogal, os estudos até o momento para a área indicam 



 9 

um campo de gás com alto teor de CO2. De acordo com Gaffney, Cline & Associates 

(2010), a área de Júpiter possuiu um reservatório saturado e tem um colchão de gás 

de capeamento com elevada concentração de CO2 no gás (75% molar) e também no 

óleo (55% molar). Desde o início da construção do primeiro módulo para o campo de 

Lula, a Petrobras e seus parceiros estão considerando como premissa para o 

desenvolvimento das áreas do Pré-sal a não ventilação de CO2 no meio ambiente 

(ALMEIDA et al., 2010). Assumindo isso, o desenvolvimento de Júpiter depende 

necessariamente de um destino para grandes quantidades de CO2 sem comprometer 

a rentabilidade do projeto. 

Este estudo analisa a alternativa de injetar o gás rico em CO2 de áreas como 

Júpiter em campos vizinhos com o objetivo não apenas de encontrar uma forma 

segura de estocar o dióxido de carbono, mas também incrementar a produção de óleo 

dos campos importadores de gás rico em CO2. 

 

2.3 POTENCIAL DE RESERVAS 

 

As reservas do pré-sal, encontradas no plataforma continental brasileira, 

encontram-se dentro da zona econômica exclusiva do Brasil e se estendem desde o 

litoral do Espirito Santo até Santa Catarina. A área total da chamada Província do Pré-

sal possui 149.000 km2 dos quais 28% já está concedida. Até o final de 2008 , 30 

poços foram perfurados com índice de sucesso exploratório muito superior ao 

praticado na indústria do petróleo. A Figura 1 mostra as principais áreas do PPSBS. 
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Figura 1 – Pólo Pré-sal na Bacia de Santos  

Fonte: FILHO et al., (2009). 

 

Para termos uma idéia do potencial exploratório dos reservatórios do pré-sal, é 

apresentada na Figura 2 toda a área com potencial exploratório nos reservatórios do 

pré-sal. 

 

 

Figura 2 - A Província do Pré-sal 

Fonte: GAFFNEY, CLINE & ASSOCIATES, (2010). 

 

Para viabilizar o desenvolvimento destas áreas, a Petrobras e seus parceiros 

investirão quantias relevantes nos próximos anos na exploração e desenvolvimento 

das jazidas do pré-sal. A Petrobras anunciou em seu Plano de Negócios 2011-2015 

(PETROBRAS, 2009) que investirá 127,5 bilhões de USD até 2015 em Exploração e 

Produção de petróleo. Grande parte destes recursos será aplicada na área do pré-sal. 

A participação do pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos 

atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020 (PETROBRAS, 2009). 

A Figura 3 mostra a previsão da curva de produção da Petrobras e o crescimento da 

importância do pré-sal. 
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Figura 3 - Curva de Produção Petrobras 

Fonte: PETROBRAS, (2009). 

 

A relevância das descobertas no PPSBS foi de tal magnitude que fez com que 

a estratégia de exploração das reservas do Brasil fosse revista, originando um novo 

marco regulatório, com a criação da Petrosal e com a introdução do conceito de 

Partilha de Produção. Entretanto, esse assunto não será o foco deste estudo. 

Embora ainda existam incertezas e desafios a serem vencidos, pode-se afirmar 

que consideráveis reservas serão incorporadas com a exploração e o desenvolvimento 

do pré-sal, o que já pode ser constatado com o início da produção do primeiro módulo 

no Campo de Lula (Área de Tupi) no final do ano de 2010. 

 

2.4 EMPRESAS ENVOLVIDAS 

 

Os empreendimentos de E&P em todo o mundo, a par de sua notória 

rentabilidade, são caracterizados, ainda, pelos altos riscos envolvidos e pelos 

elevados recursos financeiros necessários à sua execução. Tais fatores contribuem, 

decisivamente, para que as empresas atuantes nesse segmento da indústria do 

petróleo se associem com freqüência, formando parcerias empresariais para conjugar 

esforços a fim de dividir os riscos, bem como otimizar sua carteira de investimentos e 

suas estratégias empresariais de curto, médio e longo prazos (BUCHEB, 2007). 

A Lei do Petróleo6 no seu artigo 38 prevê que as empresas possam concorrer 

isoladamente ou reunidas em consórcio nas licitações para a outorga dos contratos de 

concessão. É comum no Brasil e no mundo que as empresas que optem por concorrer 

em grupo formalizem as regras dessa participação por meio da celebração do acordo 

                                                

6
 Lei 9476/97 – A Lei do Petróleo marcou a abertura do mercado de exploração e produção de 

petróleo brasileiro além da criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível. 
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particular denominado Joint Bidding Agreement (JBA).  

Segundo BUCHEB (2007), os direitos de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural de cada bloco são outorgados ao grupo de 

empresas vencedor da respectiva licitação, condicionado à formalização, por este 

grupo de empresas, de um consórcio. A seguir, via de regra, essas empresas assinam 

um acordo de operações conjuntas, conhecido na indústria do petróleo como Joint 

Operating Agreement (JOA). O JOA é o instrumento particular por meio do qual duas 

ou mais empresas petrolíferas, que celebraram um contrato de concessão para a 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural com a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), regulam seus respectivos direitos e obrigações, aspectos 

técnicos, operacionais e contábeis, a fim de unificar seus esforços para o cumprimento 

das obrigações assumidas no contrato de concessão. O JOA constitui, assim, o 

regulamento das operações conjuntas. Até a assinatura do JOA, a parceria é regida 

pelas disposições aplicáveis do contrato de consórcio e do JBA. Até o momento, foram 

licitados 9 blocos na área do pré-sal, sendo a Petrobras a operadora de todos, com 

exceção do BM-S-22 o qual é operado pela Esso. A área desses blocos totaliza 

11.617 km2 (NETO et al., 2009). A tabela a seguir relaciona os blocos e os Consórcios 

envolvidos. 

 

Tabela 1 - Consórcios Áreas do Pré-sal 

 

Fonte: NETO et al., (2009). 

 

Vale ressaltar que, no final do ano de 2010, a área de Tupi do BM-S-11 

declarou comercialidade junto à ANP e passou a ser conhecida como Campo de Lula. 

O Campo de Lula encontra-se em produção e é uma das principais áreas do PPSBS. 

 

Bloco Operador Participação Não-Operadores Participação

Shell 20%

Petrogal 14%

BG 30%

Repsol 25%

BG 25%

Partex 10%

BG 25%

Petrogal 10%

BM-S-21 - Caramba Petrobras 80% Petrogal 20%

Hess 40%

Petrobras 20%

BMS-S-24 - Júpiter Petrobras 80% Petrogal 20%

BMS-8 - Bem-Te-Vi Petrobras 66%

BM-S-9 - Carioca e Guará Petrobras 45%

BM-S-22 - Azulão Esso 40%

BM-S-10 - Parati Petrobras 65%

BM-S-11 - Tupi e Iara Petrobras 65%
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2.5 ALTERNATIVAS PARA O CO2 

 

Conforme explicado anteriormente, um dos grandes desafios para viabilizar o 

desenvolvimento do PPSBS é encontrar um destino para o CO2 a ser produzido em 

conjunto com os hidrocarbonetos do pré-sal. Esta alternativa deve oferecer segurança 

na estocagem do CO2 e ao mesmo tempo não inviabilizar técnica e economicamente 

os projetos de desenvolvimento de produção. 

Neste sentido, a Petrobras, junto com seus parceiros, está investimento em 

pesquisa e desenvolvimento de alternativas para o descarte do CO2 das áreas do pré-

sal. 

O estudo realizado por ALMEIDA et al. (2010), levantou as alternativas 

estudadas para o dióxido de carbono do pré-sal. A seguir vamos destacar as opções 

que foram técnica e economicamente avaliadas e os seus resultados: 

 Injeção de CO2 em Tupi para aumento da recuperação de óleo; 

 Injeção em campos de óleo pesado na Bacia de Santos; 

 Estocagem de CO2 em campos de gás depletados; 

 Estocagem de CO2 em aqüíferos; 

 Estocagem de CO2 em cavernas de sal a serem construídas na área; 

 Transporte para costa e comercialização do CO2. 

 

A opção de injeção de dióxido de carbono para aumentar a recuperação de 

óleo como método de recuperação avançada (EOR) mostrou-se como a melhor 

alternativa, considerando-se os aspectos econômicos e técnicos. Simulações 

composicionais de reservatório demonstraram ganhos significativos na recuperação de 

óleo, quando comparados ao caso base de injeção de água. Além disso, pode-se 

garantir uma estocagem segura do CO2, devido à espessa camada de sal que 

impedirá o deslocamento do gás.  

Outra alternativa para incrementar a produção de óleo seria a injeção de CO2 

em reservatórios de óleo extra pesado, próximos ao PPSBS. Estudos demonstraram 

que a recuperação de óleo com a injeção de dióxido de carbono foi praticamente o 

dobro da recuperação obtida com a injeção de água. Porém, essa alternativa foi 

descartada, pois, além de não ser uma tecnologia dominada, necessita de vultosos 

investimentos para a construção de longos gasodutos, e apresenta riscos associados 

à estocagem de CO2 em pequenas profundidades. 

A injeção de CO2 em campos de gás depletados consiste no conceito de 

preencher com CO2 os poros previamente ocupados por hidrocarbonetos, não 
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contribuindo no aumento da recuperação do campo. Uma grande vantagem desse 

método é maior garantia na retenção do CO2. Entretanto, investimentos significativos 

devem ser realizados para reutilizar os poços e as facilidades que estão no fim da sua 

vida útil. Além disso, são necessários investimentos para a construção de gasodutos e 

para a instalação de compressores, tornando essa alternativa mais atraente quando o 

campo de gás depletado encontra-se próximo à fonte de CO2, não sendo o caso das 

áreas do pré-sal. Pelos motivos citados, essa alternativa foi descartada. 

Alguns aqüíferos salinos próximos a PPSBS estão sendo considerados como 

uma opção viável para o seqüestro do dióxido de carbono. O mecanismo é baseado 

na solubilidade do gás na água. Desta forma, é muito importante analisar o CO2 pré-

existente na água, caso exista essa possibilidade. A quantidade de CO2 que pode ser 

armazenado no aqüífero é limitado pelo volume poroso da rocha e pela pressão 

máxima que se pode chegar sem comprometer o selo. A maior dificuldade desta 

alternativa é a determinação da real capacidade do aqüífero receber grandes 

quantidades de CO2. 

Cavernas de sal onshore são utilizadas nos Estados Unidos e na Europa para 

estoques estratégicos de petróleo. Não é conhecida nenhuma utilização desta 

tecnologia para offshore. Os maiores riscos desta opção são os altos custos e a 

instabilidade das cavernas. Para pensarmos em uma aplicação para o CO2 do pré-sal, 

é necessário maiores estudos e pesquisas desta alternativa. 

Buscando um possível mercado para comercializar o CO2 do PPSBS, foi 

realizada uma avaliação do uso industrial do dióxido de carbono no Brasil. Os 

resultados mostraram que a demanda potencial não seria suficiente para absorver 

toda a produção de dióxido de carbono do pré-sal. Desta forma esta alternativa foi 

desconsiderada. 

Dentre todas as alternativas analisadas, podemos considerar a injeção de CO2 

em campos do pré-sal como a mais viável técnica e economicamente, uma vez que 

oferece uma forma segura de armazenar o CO2 ao mesmo tempo em que incrementa 

a produção de petróleo. 

Vale ressaltar que as alternativas analisadas estão alinhadas com as opções 

de estocagem geológica levantadas pelo IPCC (2005). A Figura 4 mostra as opções 

levantadas no Relatório Especial do IPCC (2005). 
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Figura 4 - Opções Estocagem CO2 

Fonte: IPCC, (2005). 
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3 POTENCIAL DE AUMENTO NO FATOR DE RECUPERAÇÃO 

PELA INJEÇÃO DE CO2 

 

Este capítulo tem como objetivo demonstrar o ganho na recuperação de óleo 

pela injeção de CO2 em reservatórios de forma geral, bem como o seu potencial de 

aplicabilidade para os reservatórios do pré-sal. Para isso, serão apresentados alguns 

conceitos básicos de engenharia de reservatórios que serão importantes para o 

entendimento do leitor sobre o objetivo proposto. 

   

3.1 CONCEITOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DE RESERVATÓRIO 

 

Foram selecionados aqui alguns conceitos básicos da disciplina de engenharia 

de reservatórios que contribuirão para o entendimento do leitor sobre o funcionamento 

da recuperação especial com injeção de CO2 (EOR-CO2). Vale ressaltar que o 

objetivo desta seção não é esgotar a disciplina de engenharia de reservatórios, mas 

sim apresentar alguns conceitos básicos que serão importantes ferramentas para o 

entendimento do que será colocado em seguida. Desta forma, serão apresentadas 

alguma propriedades de rocha, mecanismos de produção de reservatórios e os 

métodos de recuperação secundária. 

 

3.1.1 Porosidade 

 

Segundo ROSA et al. (2006), uma das mais importantes propriedades da rocha 

na engenharia de reservatórios é a porosidade. Podemos definir a porosidade pela 

relação entre o volume de espaços vazios de uma rocha e o volume total da rocha, ou 

seja: 

t

v

V

V
 

 

Onde  é a porosidade, vV  é o volume de vazios e tV  é o volume total. 

Podemos chamar o volume de vazios de volume poroso. A porosidade depende da 

uniformidade dos grãos. Rochas com grãos mais uniformes apresentam volume 

poroso maior. Vale ressaltar que a porosidade das rochas sedimentares depende do 

grau de compactação, que por sua vez é função da profundidade máxima em  que a 

rocha se encontrou ao longo do tempo da sua formação. Sedimentos que já estiveram 

enterrados em grandes profundidades possuem porosidade menor. 



 17 

O volume poroso nos dá uma medida de quanto fluido a rocha pode 

armazenar. Mas outro ponto fundamental é como se dá o escoamento deste fluido. Em 

um poro que esteja isolado, ou seja, sem comunicação com outros poros, o fluido no 

seu interior não poderá ser escoado. Desta forma, este volume não deveria ser 

considerado na produção de um determinado reservatório. Neste momento, torna-se 

importante diferenciar a porosidade absoluta e efetiva. 

A porosidade absoluta é a relação entre o volume total de vazios e o volume 

total de rocha. O conceito de porosidade efetiva pode ser definido como a relação 

entre os espaços vazios interconectados de uma rocha sobre o seu volume total. 

Podemos considerar que a propriedade mais importante para a engenharia de 

reservatórios é a porosidade efetiva, pois esta representa o espaço ocupado por 

fluidos que podem ser efetivamente deslocados no meio poroso. 

 

3.1.2 Compressibilidade 

 

Um corpo que inicialmente tem um volume V, ao ser submetido a uma 

compressão P, sofrerá uma redução de volume ∆V e uma variação de pressão ∆P. O 

quociente entre a redução de volume ∆V e o volume inicial V recebe o nome de 

variação fracional. Dividindo-se a variação fracional pelo ∆P, tem-se a 

compressibilidade. Assim, por definição, a compressibilidade é o quociente entre a 

variação fracional de volume e a variação de pressão (THOMAS, 2001). 

Com a produção de um fluido de uma rocha reservatório, ocorre um 

esgotamento do mesmo nos espaços vazios, alterando a pressão interna da rocha que 

fica sujeita a tensões resultantes diferentes. As variações de tensões provocam 

modificações nos grãos, nos poros e algumas vezes no volume total da rocha. 

A retirada de certa quantidade de fluido do interior da rocha gera uma 

diminuição de pressão e os poros têm seu volume reduzido. A razão entre a variação 

fracional dos volumes desses poros e da variação da pressão dá-se o nome de 

compressibilidade efetiva da formação. 

Na engenharia de reservatórios tem-se especial interesse na compressibilidade 

efetiva da formação. Esta propriedade pode desempenhar um papel muito importante 

durante certa etapa da vida produtiva de um reservatório de petróleo. 

 

3.1.3 Saturação de Fluidos 
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O espaço poroso de uma rocha reservatório pode estar parcialmente 

preenchido com um determinado líquido e os espaços remanescentes com gás7. Outra 

possibilidade é o espaço poroso estar preenchido com 2 líquidos diferentes e gás. 

Desta forma, para se calcular as quantidades de óleo, gás e água em um dado 

reservatório, é necessário estimar, além do volume poroso da rocha, o percentual 

deste volume que é ocupado por cada fluido. Esses percentuais são conhecidos como 

saturação. 

Sendo assim podemos definir: 
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Onde oS , gS  e wS  são respectivamente a saturação de óleo, gás e água, oV , 

gV , e wV  são respectivamente os volumes porosos ocupados pelo óleo, gás e água e 

pV é o volume poroso total. 

A saturação de água existente no reservatório no momento da sua descoberta 

é conhecida como saturação de água inicial ou conata8. 

 

3.1.4 Permeabilidade 

 

Mesmo que um reservatório tenha uma grande quantidade de poros 

preenchidos por hidrocarbonetos, não há garantia de que eles possam ser extraídos. 

Para que isso ocorra, é necessário que a rocha permita o fluxo do fluido entre os poros 

pelos chamados canais porosos. 

A dificuldade de movimentação dos fluidos no meio poroso é maior quando 

                                                

7
 As rochas reservatórios contêm, normalmente, dois ou mais fluidos (ROSA et al., 2006). 

8
 Ao ser descoberto, um reservatório de petróleo apresenta uma certa saturação de água, que 

recebe o nome de conata (THOMAS, 2001). 
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temos grandes quantidades de estrangulamentos e canais porosos estreitos e 

tortuosos. 

De acordo com ROSA et al. (2006), a permeabilidade de um meio poroso é 

uma medida de sua capacidade de se deixar atravessar por fluidos. Em outras 

palavras, a permeabilidade é uma medida da condutividade de fluidos de um material. 

Ao estudar problemas de tratamento de água através de filtros de areia, Henry 

Darcy em 1856 formulou a equação de maior utilização prática para o estudo do fluxo 

de fluidos em meios porosos. O resultado da experiência de Darcy mostrou que a 

vazão de água através de um meio poroso é proporcional a área aberta ao fluxo e ao 

diferencial de pressão, e inversamente proporcional ao comprimento, seguindo a 

seguinte equação: 

 

L

hh
KAq i 21

 

 

Onde q  representa a vazão de água através do cilindro de areia cuja a seção 

transversal é igual a A ; L  é a altura do meio poroso; 
i

h1  e 2h  são as alturas da água 

na entrada e na saída do filtro e K  é uma constante de proporcionalidade 

característica do meio poroso e do fluido. 

Outros pesquisadores realizaram experiências com outros fluidos e 

descobriram que a constante K  podia ser escrita em função da viscosidade e do peso 

específico do fluido e de uma constante chamada к, que é uma propriedade intríseca 

da rocha, denominada de permeabilidade absoluta. 

Como uma rocha reservatório contém sempre dois ou mais fluidos, para se 

determinar a facilidade com que um determinado fluido se move em um meio poroso, 

não basta sabermos apenas a permeabilidade absoluta.  

No caso de haver dois ou mais fluidos em um meio poroso, a facilidade que 

cada fluido se move é chamada de permeabilidade efetiva ao fluido em questão. No 

caso de um reservatório com óleo, gás e água, tem-se uma permeabilidades efetiva do 

óleo (ko), do gás (kg) e da água (kw). Vale ressaltar que os valores de permeabilidade 

efetiva variam de acordo com a saturação. 

É comum nos estudos de reservatórios a normalização dos valores de 

permeabilidade efetiva dividindo-a pela permeabilidade absoluta. Este valor 

normalizado é conhecido como permeabilidade relativa. 

 

3.1.5 Mobilidade 
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A mobilidade de um fluido ( i ) pode ser definida como a relação entre a sua 

permeabilidade efetiva (
ir

k ) e a sua viscosidade ( i ): 

i

r

i
i

k
 

Assim como as permeabilidades efetivas, as mobilidades também dependem 

das saturações. 

Outro conceito importante é a razão de mobilidades (M) definida pela razão 

entre a permeabilidade efetiva da água ( w ) e a permeabilidade efetiva do óleo ( o ): 

o

wM  

Desta forma, pode-se observar que, quanto maior for a razão de mobilidades, 

menor será a eficiência de deslocamento de óleo em relação à água que formar 

cominhos preferenciais.  

 

3.1.6 Mecanismos de Produção de Reservatórios 

 

Os fluidos presentes em uma determinada rocha-reservatório devem dispor de 

uma certa quantidade de energia para que possam ser produzidos, conhecida como 

energia primária9. 

Para se deslocar para os poços deve haver energia suficiente para o fluido 

vencer toda a resistência oferecida pelos canais porosos, com suas tortuosidades e 

estrangulamentos. A manifestação mais sensível de energia no reservatório é a 

pressão no fluido das rochas. Em outras palavras, a pressão no reservatório deve ser 

grande o suficiente para deslocar o óleo até o poço produtor. 

Para viabilizar a produção de fluidos é necessário que algum outro material 

venha preencher o espaço anteriormente ocupado pelo fluido produzido. De forma 

geral, existem dois principais efeitos que viabilizam a produção de fluidos: 

i) A descompressão que causa a contração do volume poroso e a expansão 

dos fluidos no reservatório. 

ii) O deslocamento de um fluido por outro fluido10. 

 

                                                

9
 A energia natural ou primária é o resultado de todas as situações e circunstância geológicas 

pelas quais a jazida já passou até se formar completamente (THOMAS, 2001). 
10

 Como deslocamento de um fluido por outro fluido pode-se citar a invasão da zona de óleo 
pela água de um aqüífero. 
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Existem 3 principais mecanismos de produção que serão detalhados a seguir. 

 

3.1.6.1 Mecanismo de Gás em Solução 

 

Um reservatório pode estar preenchido com hidrocarbonetos líquidos em uma 

estrutura isolada, ou seja, sem contato com grandes massas de água ou capa de gás. 

Em um reservatório com estas características, toda a energia disponível para 

produção encontra-se na fase líquida. 

Com o início da produção do reservatório, a pressão no seu interior vai 

diminuindo e, como consequência, o fluido no seu interior vai se expandindo ao 

mesmo tempo que o volume dos poros diminui em função da compressibilidade 

relativa da formação. Nesta etapa a produção ocorre, pois além dos líquidos estarem 

se expandindo, o espaço poroso está diminuindo. 

Entretanto, devido à baixa compressibilidade dos fluidos e da formação, a 

pressão no reservatório diminui rapidamente até atingir a pressão de bolha11 do óleo. 

A partir deste ponto, reduções adicionais de pressão resultarão na continuidade da 

expansão dos líquidos e na evaporização das frações mais leves do óleo, fazendo 

com que o reservatório seja ocupado por frações líquidas e gasosas. Neste momento 

efetivamente começa a atuar o mecanismo de gás em solução. 

Como o gás é muito mais expansível que o líquido, a expansão deste fluido 

terá uma grande contribuição no deslocamento dos líquidos para fora do meio poroso. 

O mecanismo é contínuo uma vez que, conforme os líquidos são produzidos devido à 

expansão do gás, temos uma diminuição na pressão que faz com que mais gás seja 

evaporado. Ou seja, quanto mais a pressão cai, mais o gás se expande e mais líquido 

é deslocado. 

Esse mecanismo seria perfeito se não fosse o fato de que à medida que a 

pressão cai, mais e mais hidrocarbonetos vão se vaporizando, e o que inicialmente 

eram apenas algumas bolhas dispersas no meio líquido, começam a aumentar até 

formar uma fase contínua. A partir desse momento, ele começa a fluir no meio poroso 

e a ser produzido juntamente com o óleo. Essa questão pode ser considerada o ponto 

fraco do mecanismo. Como a produção é resultado de uma expansão do gás que sai 

de solução, se este for produzido junto com o óleo a energia do reservatório também 

estará sendo drenada para fora do reservatório (THOMAS, 2001). 

A produção prematura do gás, além de drenar grande parte da energia do 

                                                

11
 Para efeito deste estudo, entende-se como pressão de bolha o valor de pressão para que um 

dado líquido em uma determinada temperatura tenha a primeira bolha de gás. 
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reservatório, ainda faz com que a razão gás/óleo (RGO)12, geralmente baixa no início, 

cresça rapidamente.  

Os valores de recuperação típicos para projetos com mecanismo de 

recuperação de gás em solução são de 20% do volume de óleo original (ROSA et al., 

2006). A energia se esgota rapidamente fazendo com que a produção chegue a 

valores não econômicos, mesmo quando grandes quantidades de óleo ainda 

permanecem no reservatório. Por esta questão, esses reservatórios são fortes 

candidatos a receberem projetos complementares para aumentar o fator de 

recuperação. 

 

3.1.6.2 Mecanismo de Capa de Gás 

 

Alguns reservatórios de petróleo podem apresentar condições de temperatura 

e pressão que permitam existência de uma mistura de hidrocarbonetos no estado 

líquido e gasoso em equilíbrio. Como esperado, devido às diferenças de densidade, a 

fase gasosa concentra-se na superfície do reservatório, formando o que chamamos de 

capa de gás, que será fundamental para o mecanismo de produção em questão. 

Quando um reservatório com esse tipo de estrutura é colocado em produção, 

preservando-se a zona de gás, ocorre uma redução de pressão devido à retirada do 

fluido. A capa de gás “percebe” essa diminuição de pressão e se expande, penetrando 

gradativamente na zona do óleo. Devido à alta compressibilidade do gás, a sua 

expansão ocorre mesmo para pequenas variações de pressão. 

O desempenho desse mecanismo depende fortemente do tamanho da capa de 

gás. A atuação da capa de gás, no sentido de manter a pressão do reservatório, será 

mais efetiva quanto maior for a capa de gás comparado com a zona de óleo. 

Neste mecanismo, existe um crescimento contínuo da RGO dos poços, 

principalmente para aqueles localizados nas partes superiores da estrutura. 

Esperam-se recuperações na faixa de 20 a 30% do óleo originalmente 

existente na formação com a utilização do mecanismo de capa de gás (ROSA et al., 

2006). 

 

3.1.6.3 Mecanismo de Influxo de Água 

 

A condição essencial para a ocorrência deste mecanismo é que a formação 

                                                

12
 A razão gás óleo (RGO) é definida pelo quociente entre as vazões instantâneas de gás e 

óleo, medidas em condições-padrão. 
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portadora de hidrocarbonetos esteja em contato direto com uma grande acumulação 

de água, conhecida como aquífero. Para que este mecanismo realmente atue, é 

necessário que o reservatório e o aqüífero estejam intimamente ligados, de forma que 

as alterações no reservatório sejam percebidas no aqüífero e vice-versa. 

Devido às diferenças de densidade, é de se esperar que o reservatório com 

hidrocarbonetos esteja acima do aqüífero. 

A entrada do reservatório em produção irá causar uma diminuição de pressão 

que será percebida pelo aqüífero. A resposta do aqüífero será a expansão do volume 

de água e a redução do seu volume poroso, fazendo com a água se desloque 

ocupando o espaço que anteriormente era preenchido por hidrocarbonetos. Esse 

influxo de água irá contribuir para a manutenção da pressão no reservatório e no 

deslocamento de óleo para os poços produtores. 

Para o mecanismo de influxo de água funcionar bem, é necessário que o 

aqüífero seja grande, comparado com a zona de hidrocarbonetos, uma vez que as 

compressibilidades da rocha e da água são pequenas. 

A razão água-óleo (RAO)13 cresce continuamente, começando pelos poços 

localizados nas partes mais baixas da estrutura. 

Geralmente esse mecanismo de produção apresenta fatores de recuperação 

elevados na faixa de 30 a 40% podendo chegar a valores de até 70% do volume 

originalmente existente (THOMAS, 2001). 

 

3.1.6.4 Outros Mecanismos de Produção 

 

Além dos três principais mecanismos de produção apresentados nos itens 

anteriores, pode-se encontrar, na literatura referente ao assunto, mais dois 

mecanismos conforme é detalhado a seguir. 

O mecanismo combinado ocorre quando um reservatório de petróleo produz 

devido aos efeitos de mais de um mecanismo, sem que um exerça influência 

preponderante em relação ao outro. Nessa situação, diz-se que a produção é 

resultado de um mecanismo combinado. 

Por último, tem-se o mecanismo de segregação gravitacional. O efeito da 

gravidade, apesar de não poder ser considerado um mecanismo de produção por si 

só, pode contribuir para a melhoria de um mecanismo de produção. A segregação 

gravitacional pode, por exemplo, melhorar o mecanismo de gás em solução na medida 

                                                

13
 A razão água-óleo (RAO) é definida pelo quociente entre as vazões instantâneas de água e 

óleo, medidas em condições-padrão. 
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que parte do gás em solução pode fluir para as partes mais altas da estrutura e formar 

uma capa de gás secundária. A formação da capa de gás depende de vários fatores 

como geometria do reservatório, permeabilidade vertical da rocha e velocidade de 

produção dos fluidos. 

 

3.2 MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO SECUNDÁRIA  

 

Um reservatório de petróleo, ao ser descoberto, apresenta certa quantidade de 

energia denominada energia primária, que depende do volume e da natureza dos 

fluidos existentes na acumulação, bem como da temperatura e da pressão 

encontradas na rocha. Ao iniciar a produção do reservatório, há uma dissipação desta 

energia, causada pela queda de pressão dos fluidos e pelas resistências encontradas 

pelos mesmos ao se deslocarem nos canais porosos. Como resultado deste processo, 

temos uma diminuição da produtividade dos poços. 

Buscando minimizar os impactos negativos da dissipação de energia primária 

nos reservatórios de petróleo, é uma prática comum suplementar o reservatório com 

energia secundária através da injeção de certos fluidos, processo conhecido como 

recuperação secundária. Os métodos de recuperação secundária têm como objetivos 

aumentar a eficiência de recuperação e acelerar a produção do reservatório. 

A recuperação primária14 dos reservatórios é geralmente pequena, de forma 

que grande parte do volume de óleo original não pode ser produzido. A eficiência de 

recuperação de projetos com recuperação secundária é em na faixa de 30 a 50%, 

embora em casos bem sucedidos possam ultrapassar 60% (ROSA et al., 2006).  

No passado, a nomenclatura dos métodos de recuperação era baseada na 

cronologia da sua aplicação em um determinado reservatório, ou seja, os métodos 

aplicados logo após a fase de recuperação primária eram chamados de recuperação 

secundária, enquanto que após a fase de recuperação secundária eram utilizados os 

chamados métodos de recuperação terciária. Essa nomenclatura, aparentemente boa, 

causava confusão por não ser suficientemente clara. Desta forma, todos os métodos 

com os objetivos de aumentar a eficiência de recuperação e acelerar a produção 

foram denominados de recuperação secundária. 

Os métodos de recuperação secundária podem ser divididos em duas 

categorias: os métodos convencionais de recuperação secundária e os métodos 

especiais de recuperação secundária. O termo em inglês conhecido como Enhanced 

                                                

14
 A quantidade de óleo que pode ser retirada de um reservatório unicamente a expensas de 

suas energias naturais é chamada de recuperação primária (ROSA et al., 2006). 
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Oil Recovery (EOR) é utilizado para se referir aos métodos especiais de recuperação 

secundária. 

 

3.2.1 Métodos Convencionais de Recuperação Secundária 

 

A injeção de um fluido em um reservatório com a finalidade única de deslocar o 

óleo para fora dos poros da rocha, ou seja, buscando-se um comportamento 

puramente mecânico, é classificada como um método de recuperação convencional de 

recuperação secundária (THOMAS, 2001). 

Como dito anteriormente, o funcionamento deste método é puramente 

mecânico, não prevendo nenhuma interação química ou termodinâmica entre o fluido 

injetado (também chamado de fluido deslocante), os hidrocarbonetos (classificados 

como fluidos deslocados) e a rocha reservatório. 

Como o principal objetivo é o aumento da recuperação de óleo, deve-se buscar 

produzir esse volume adicional com os menores volumes de fluidos injetados, de 

forma que uma maior quantidade de fluido injetado permaneça no interior do 

reservatório e que a produção do fluido deslocante seja pequena. 

 

3.2.1.1 Projetos de Injeção 

 

Na concepção de um projeto de injeção de fluidos é de fundamental 

importância a escolha de um esquema de injeção. Podemos definir como esquema de 

injeção, a maneira como os poços de injeção e produção serão distribuídos em 

reservatório. 

Existem diversos esquemas empregados em projetos de injeção. A decisão 

sobre a alternativa a ser utilizada deve ser baseado na viabilidade técnica e 

econômica. De maneira geral, os esquemas podem ser separados em dois tipos que 

são detalhados a seguir (ROSA et al., 2006). 

i) Injeção periférica, injeção no topo e injeção na base – Os poços do mesmo 

tipo se concentram em determinadas áreas do reservatório. Este esquema é utilizado 

em reservatórios com certa inclinação em que se deseja injetar água nas partes mais 

baixas do reservatório, conhecidas neste caso como periferia. É como se fosse criado 

um aqüífero artificial. Caso o fluido injetado fosse o gás, os poços injetores ficariam no 

topo da estrutura e os poços produtores deveriam ser completados nas partes mais 

baixas. Com o passar do tempo, o fluido injetado pode chegar nos poços produtores, e 

estes podem ser transformados em poços de injeção ou serem fechados. 

ii) Injeção em malhas – Os poços injetores e produtores são uniformemente 
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distribuídos pelo reservatório. É utilizado em reservatórios planos, horizontais e de 

pouca espessura, nos quais não é possível identificar pontos preferenciais para 

injeção de fluidos. Neste caso, determina-se um padrão de esquema entre os poços 

produtores e injetores que é repetido em todo o reservatório. Neste caso o fluido é 

injetado na própria zona de óleo, alterando as distribuições de saturação e a 

movimentação natural dos fluidos no reservatório. Existem diversos esquemas como 

injeção em linha direta, em lhas esconsas, malha five-spot, malha seven-spot entre 

outros. 

 

3.2.1.2 Tipos de Fluidos Injetados 

 

Os fluidos injetados nos processos convencionais de recuperação secundária 

são o gás natural e a água.  

A água injetada pode ter diferentes origens: 

 Água produzida de forma associada aos hidrocarbonetos. 

 Água do mar. 

 Água subterrânea coletada através de poços. 

 Água de rios, lagoas etc. 

 

Para viabilizar a injeção de água produzida, é necessário que a planta de 

processamento seja capaz de separar o óleo da água. Independentemente da origem, 

é comum que a água receba algum tipo de tratamento antes da injeção com o objetivo 

de torná-la mais adequado ao reservatório e aos fluidos existentes. 

 

3.2.2 Eficiência de Recuperação 

 

A produção de hidrocarbonetos obtida de por um projeto de injeção de fluidos 

pode ser medida numericamente através dos seguintes parâmetros: 

 

DVVAR EEEE  

 

onde: 

RE  é eficiência de recuperação, AE  é eficiência de varrido horizontal, VVE  é 

eficiência de varrido vertical e DE  é eficiência de deslocamento. A seguir será 

apresentado o conceito de cada dos parâmetros que definem a eficiência da 

recuperação. 
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Eficiência de Varrido Horizontal ( AE ) 

É a relação entre a área invadida pelo fluido injetado e a área total do volume 

poroso (ROSA et al., 2006). O tamanho da área invadida será função do volume de 

fluido injetado, da localização dos poços e da razão entre mobilidade do fluido injetado 

e do fluido deslocado. 

 

Eficiência de Varrido Vertical ( VVE ) 

É o percentual da área da seção vertical do reservatório que foi invadida pelo 

fluido injetado (THOMAS, 2001). A sua eficiência máxima ocorre quando a frente 

injetada percorre todas as camadas perpendicularmente ao plano. 

Existem dois principais fatores que reduzem a eficiência de varrido vertical. O 

primeiro é o efeito gravitacional que faz com que o fluido injetado, por diferença de 

gravidade, tenha uma tendência a se concentrar na base ou no topo do reservatório. 

Além disso, as heterogeneidades do reservatório podem criam caminhos preferenciais 

para o fluido injetado.  

Vale ressaltar que o conceito de eficiência volumétrica nada mais é do que o 

produto entre AE  e VVE . Em outras palavras a eficiência volumétrica pode ser 

entendida como a relação entre o volume invadido pelo fluido e o volume total da 

malha. 

 

Eficiência de Deslocamento ( DE ) 

Em um projeto de injeção de fluido imiscível com o fluido do reservatório é 

necessário estimar a eficiência de deslocamento do óleo pelo chamado fluido 

deslocante. A DE  é uma medida de redução de saturação de óleo na região invadida 

pelo fluido deslocante (ROSA et al., 2006). 

 

i

ri

D
So

SoSo
E  

onde: 

iSo  é a saturação de óleo no início do projeto e rSo  é a saturação de óleo 

residual 

O DE
 pode atingir 1 quando tempo e o volume injetado tendem a infinito. 

Entretanto, em um projeto real, existe um limite de economicidade para o se decidir 

até quando a injeção de fluidos traz um incremento no valor do projeto. 
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3.2.3 Métodos Especiais de Recuperação Secundária 

 

Os métodos de recuperação especiais são empregados para atuar nos pontos 

onde o processo convencional falhou, ou falharia caso fosse aplicado. O insucesso na 

aplicação do método convencional de recuperação secundária pode ser atribuído a 

dois principais fatores: a alta viscosidade do óleo e a elevada tensões interfaciais entre 

o fluido injetado e o óleo. 

De acordo com ROSA et al. (2006), os métodos especiais de recuperação 

podem ser classificados como térmicos, químicos e miscíveis. Neste estudo será dada 

maior destaque para este último, onde se insere o EOR CO2. 

 

3.2.3.1 Métodos Térmicos 

 

Existem dois tipos de métodos térmicos que diferem na maneira como é feito o 

aquecimento do fluido do reservatório.  

Na injeção de fluidos aquecidos, o calor é gerado na superfície e em seguida 

transportado para o interior do reservatório, utilizando-se um fluido. Neste caso, há um 

significativo gasto e perda energética para gerar fluido aquecido e as perdas de calor 

até atingir o reservatório.  

A combustão in situ, o calor é gerado no interior do próprio reservatório a partir 

da combustão de parte do óleo ali existente. 

Ambos os mecanismos visam o aquecimento do fluido existente no reservatório 

reduzindo substancialmente a sua viscosidade. 

 

3.2.3.2 Métodos Químicos 

 

Estes métodos consideram a interação química entre o fluido injetado e o fluido 

do reservatório. Entre os chamados métodos químicos podem ser consideradas a 

injeção de polímeros, a injeção de solução micelar e a injeção de solução ASP (Álcali-

Surfactante-Polímero). Não existe um único ponto de ataque sendo que alguns 

processos poderiam ser considerados enquadrados dentro dos métodos miscíveis. 

Podem atuar melhorando a razão de mobilidades, uma vez que, com a injeção 

de polímeros é possível aumentar a viscosidade da água injetada. 

 

3.2.3.3 Métodos Miscíveis 
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São processos de recuperação de óleo nos quais se busca reduzir 

substancialmente ou, se possível, eliminar as tensões interfaciais, causadas por forças 

capilares, permitindo recuperar maior quantidade de óleo.  

A miscibilidade entre fluidos é função de suas propriedades químicas, das 

condições de pressão e temperatura. 

Pode-se citar como exemplos de métodos miscíveis: 

(i) banco de GLP (C3-C4) em estado líquido deslocado por gás seco alternado 

com água, em que o GLP atinge miscibilidade com o óleo em primeiro contato, 

removendo-o totalmente, e deixando para trás apenas gás residual e água;  

(ii) gás enriquecido, método semelhante ao anterior, porém usando gás rico ao 

invés de GLP, onde se obtém miscibilidade através de múltiplos contatos, com a 

condensação das suas frações mais pesadas (ricas) para o óleo, até criar frente com 

fluido totalmente miscível. Um gás enriquecido contém teor significativo de 

componentes mais pesados que o propano;  

(iii) gás pobre e seco a alta pressão, também se obtém miscibilidade através de 

múltiplos contatos, porém com a vaporização de frações leves do óleo para o gás; e  

(iv) injeção de CO2, que será explicado em seguida. 

  

3.3 EOR COM O USO DE CO2 

 

3.3.1 Método de Recuperação Especial CO2 

 

Segundo MALIK et al. (2000), o deslocamento miscível de dióxido de carbono é 

considerado um dos mecanismos mais eficientes para a recuperação de reservatórios 

com óleos leves e médios. 

O CO2 possui forte atração pelo óleo, sendo dissolvido no mesmo. Isto causa 

vaporização e inchamento do fluido, deslocando-o do reservatório para os poços 

produtores. Quando se trata de um método especial de recuperação é necessário que 

o deslocamento do óleo seja completamente miscível. O dióxido de carbono quando 

utilizado para o deslocamento miscível normalmente encontra-se na fase gasosa15.  

O deslocamento miscível entre óleo e CO2 acontece através de múltiplos 

contatos. A zona miscível entre o CO2 e o óleo é formada pela transferência de 

componentes do óleo para o CO2.  

Este processo é semelhante à injeção de gás seco no reservatório. Entretanto 

                                                

15
 A temperatura crítica do dióxido de carbono é 31º Celsius e a maioria dos reservatórios 

possui temperatura superior a esta (ROSA et al., 2006). 
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a injeção de CO2 possui as seguintes vantagens: 

 Na injeção de gás pobre, apenas os componentes mais leves (C2 – C6) são 

vaporizados a partir do óleo. O CO2 possui um intervalo de vaporização ou 

extração de hidrocarbonetos do óleo maior que o gás seco, podendo extrair 

componentes mais pesados (C2 – C30), o que significa que o CO2 pode ser 

miscível com óleos cujas quantidades de frações leves são menores.  

 A pressão necessária para se obter um deslocamento miscível de um dado 

óleo é normalmente muito menor para o CO2 do que para o gás pobre. 

 

Outro efeito da injeção de CO2 no óleo é o inchamento deste, que pode 

aumentar entre 10% a 30% de volume (MILLER, JONES, 1981). As moléculas de óleo, 

ocupando maior volume, expulsam a água dos poros em um processo de drenagem 

em reservatórios molhados a água. Outro benefício é um aumento da energia primária 

do óleo, com mais gás em solução, contribuindo para o escoamento. 

Existem vários esquemas de injeção de CO2 como: 

 Injeção continua de CO2 do início ao fim do projeto. 

 Banco de CO2 deslocado por água. 

 Banco de CO2 deslocado por gás de hidrocarbonetos. 

 Banco de CO2 deslocado por injeção alternada de água e CO2. 

 Banco de CO2 deslocado por injeção alternada de água e gás de 

hidrocarbonetos. 

 

A vantagem de injetar água após o CO2 é o controle da mobilidade, 

melhorando a eficiência de varrido. Portanto, o método mais comum é a injeção 

alternada de CO2 e água, denominado WAG (Water Alternating Gas).  

A Figura 5 ilustra como se organizam os fluidos quando injetados no 

reservatório no método WAG. 
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Figura 5 - Injeção Miscível CO2 

Fonte: ROSA et al., (2006). 

 

Neste processo, o CO2 atua reduzindo as tensões interfaciais e, portanto, a 

saturação de óleo residual, melhorando a eficiência de deslocamento. O CO2 também 

aumenta a eficiência de varrido, ao reduzir a viscosidade do óleo, melhorando a razão 

de mobilidade com a água, além de aumentar o fator volume de formação final, 

aumentando a eficiência de mobilização. 

O método de injeção miscível de CO2 traz como vantagens: 

 O CO2 promove um deslocamento miscível eficiente a baixa pressão. 

 Em algumas condições de reservatório, a densidade do CO2 e do óleo 

são próximas minimizando os efeitos de segregação gravitacional. 

 O CO2 é de duas a quatro vezes mais viscoso do que o metano, 

melhorando a eficiência de varrido. 

 A frente miscível pode se regenerar. 

 

A grande desvantagem da utilização deste método é que a reação do CO2 com 

a água forma ácido carbônico, que é altamente corrosivo. Com isso, os projetos 

devem prever a utilização de ligas metálicas especiais para os poços, o que gera um 

aumento no custo dos projetos. 

De acordo com ROSA et al. (2006), o processo miscível com CO2 é aplicável a 

uma grande porcentagem de reservatórios. As condições necessárias são: 
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 Óleos com grau API16 acima de 25; 

 Intervalo de pressão começando com aproximadamente 1.500 psi e 

alcançando um limite prático superior a 6.000 psi; 

 Os reservatórios devem estar a uma profundidade suficiente para que possam 

ser operados a uma pressão acima da necessária para que o deslocamento 

seja miscível, sem que haja fraturamento na formação. 

 

Vale ressaltar que as condições de reservatório para as áreas do PPSBS, 

apresentadas no Capítulo 2, possibilitam a utilização do método de recuperação 

especial através da injeção de CO2. 

 

3.3.2 Casos aplicados 

 

BROCK e BRYAN (1989) realizaram um levantamento de 30 projetos que 

aplicaram o EOR com CO2 no período de 1972 a 1987. Dos 30 projetos estudados, 21 

consideraram o deslocamento miscível de CO2. Foram considerados projetos em 

diversos países e com reservatórios distintos. 

Os resultados desta pesquisa mostraram que a injeção de CO2 aumenta a 

recuperação de óleo de reservatórios de diferentes ambientes deposicionais. A 

recuperação incremental devido à injeção de CO2 variou de 5 a 22% do volume 

original de óleo no reservatório. 

IBUKUNOLUWA e ONYEKONWU (2010) estudaram a aplicação de EOR-CO2 

para o campo Obagi, localizado na Nigéria. Descoberto em 1964, o campo atingiu o 

seu pico de produção de 70.000 bod em 1983. Atualmente é realizada a injeção de 

toda a água produzida para manutenção da pressão do reservatório e o fator de 

recuperação do campo é de 50%. O estudo realizou uma análise econômica 

considerando a produção e os investimentos incrementais devido a implementação de 

um projeto de EOR-CO2 no campo. As principais conclusões do estudo foram: 

 O EOR-CO2 tem potencial para adicionar volumes significantes de óleo na 

Nigéria e no mundo. 

 O EOR-CO2 é um processo desafiador e sofisticado e o sucesso na sua 

aplicação depende de gerenciamentos e controles. 

 O uso de EOR-CO2 no mundo é limitado pela falta de supridores de CO2. 

 Aplicações antecipadas de EOR-CO2 podem aumentar de forma significativa o 

                                                

16
 Escala hidrométrica idealizada pelo American Petroleum Institute – API utilizada para medir a 

densidade relativa de líquidos. 
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valor econômico das reservas de óleo remanescentes. 

 Perante um cenário de restrições na emissão de CO2, o uso de EOR-CO2 será 

uma estratégia vencedora. 

 

Um grande número de projetos de Recuperação Especial em reservatórios 

carbonáticos tem sido estudados desde o início da década de 1970. MARINQUE et al. 

(2007), realizou um levantamento sobre os casos de aplicação de EOR em 

reservatórios de Carbonatos nos Estados Unidos. A injeção de CO2 tem sido o 

principal método de Recuperação Especial utilizado nos reservatórios carbonaticos 

norte americanos desde o início da década de 1980. O sucesso deste método está 

associado a abundância de fontes de CO2 associadas a uma infra-estrutura de 

carbodutos. Outra questão que contribui para o aumento do número de projetos que 

utilizam o EOR-CO2 é o seu custo, quando comparado com as demais alternativas. 

De acordo com o estudo, a injeção de CO2 no oeste do Texas é viável 

economicamente para preços de petróleo até 18 US$/bbl.  

BANK et al. (2007) estudaram o potencial de recuperação adicional de óleo 

devido a aplicação de EOR-CO2 nos campos da Bacia Appalachian, nos Estados 

Unidos. Dos 10 bilhões de barris de volume de óleo remanescentes, foi estimado que 

pelo menos 1,2 bilhão de barris poderiam ser produzidos pela aplicação do EOR-CO2. 

Para isso seria necessário a compra de 5,6 tcf de CO2. 

No estudo realizado por ALMEIDA et al. (2010) sobre as alternativas para o 

armazenamento do CO2 a ser produzido pelas áreas do PPSBS, o EOR-CO2 foi 

apontado como a melhor alternativa técnica e econômica. As simulações de 

reservatório indicaram um aumento significativo na recuperação de óleo quando 

comparado a injeção de água. As temperaturas baixas do reservatório e a alta pressão 

original criam condições propícias para a miscibilidade, promovendo um deslocamento 

eficiente do óleo. 

Desta forma, podemos afirmar que existe um grande potencial de aumento no 

fator de recuperação dos reservatórios carbonáticos do pré-sal brasileiro devido à 

injeção de CO2 como EOR. A questão que será colocada em seguida será como os 

ganhos oriundos desse aumento devem ser rateados entre as diferentes áreas e 

empresas envolvidas.  
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4 FUNDAMENTOS DA TEORIA DOS JOGOS 

 

Este capítulo apresenta alguns conceitos básicos sobre a Teoria dos Jogos 

dando maior ênfase para o Valor de Shapley o qual será utilizado para ratear os 

benefícios gerados pela injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal. 

Além disso, serão levantadas aplicações da Teoria dos Jogos na indústria do 

petróleo. 

 

4.1 UM BREVE HISTÓRICO 

 

Segundo FIANI (2009), vários autores foram precursores daquilo que hoje é 

chamado de Teoria dos Jogos. É provável que Augustin Cournot tenha sido o primeiro 

a elaborar elementos importantes que posteriormente seriam formalizados para a 

solução de um jogo. Em seu livro publicado em 183817, Cournot apresentou o seu 

modelo de duopólio, no qual duas empresas que produzem um bem homogêneo 

decidem a quantidade que vão produzir sabendo que a quantidade que a outra 

empresa irá produzir afetará os seus lucros. 

Ainda, segundo FIANI (2009), o matemático alemão Ernst Friedfrich Zermelo foi 

outro importante precursor da Teoria dos Jogos, demonstrando que um jogador tem 

sempre uma estratégia vitoriosa, não importando o que o outro jogador faça. Seu 

estudo baseou-se em jogos de xadrez. Outro precursor a ser lembrado é o matemático 

francês Félix Edouard Justin Emile Borel. Borel criou o conceito moderno de 

estratégia, o qual denominou método de jogo, definindo como sendo um código que 

determina para cada circunstância possível exatamente o que a pessoa deve fazer.  

Apesar da grande importância desses precursores, a criação da Teoria dos 

Jogos está diretamente relacionada com o matemático húngaro John Von Neumann. 

Von Neumann publicou sua primeira pesquisa sobre jogos em 1928 (NEUMANN, 

1928), no qual demonstrou a aplicação de técnicas matemáticas para solucionar jogos 

de soma zero18. 

O matemático norte-americano John F. Nash definiu em seu artigo publicado 

em 1951 uma noção de equilíbrio para um modelo de jogos que não se limitava a 

jogos de soma zero (NASH, 1951). Esta definição foi de grande importância para a 

Teoria dos Jogos uma vez que permitiu o estudo de uma classe de jogos muito mais 

                                                

17
 Recherches sur lês Principes Mathématiques de La Theorie dês Richesses. 

18
 Jogos em que o valor do ganho de um jogador representa necessariamente a perda de 

mesmo valor para outro (FIANI, 2009). 
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ampla. Com isso, Nash conseguiu demonstrar que quando cada jogador busca o 

melhor para si, o resultado não necessariamente será o melhor para todos. 

O economista húngaro John C. Harsanyi (HARSANYI, 1967) contribuiu para a 

Teoria dos Jogos com o conceito de que muitas vezes alguns jogadores dispõem de 

informações privilegiadas em relação aos demais agentes, caracterizando uma 

situação de assimetria de informações. Harsanyi desenvolveu um modelo para tratar 

este tipo de situação. 

O matemático e economista alemão Reinhard Selten (SELTEN, 1965) refinou, 

em seu artigo publicado em 1965, o conceito de equilíbrio que ficou conhecido como 

“equilíbrio perfeito em subjogos”. Com isso, Selten demonstrou que para uma 

estratégia ser considerada um equilíbrio perfeito em subjogos, é necessário considerar 

os possíveis desdobramentos do processo de interação estratégica. 

Atualmente a Teoria dos Jogos é aplicada nas áreas da economia, 

administração, direito, ciência política, de questões militares e biológicas dentre outras. 

A sua aplicação é importante em qualquer processo em que os agentes reconheçam 

que as suas decisões são mutuamente influenciadas. 

 

4.2 CONCEITOS BÁSICOS DE TEORIA DOS JOGOS 

 

A Teoria dos Jogos ajuda a entender teoricamente o processo de decisão de 

agentes que interagem entre si, a partir da compreensão da lógica da situação em que 

estão envolvidos (FIANI, 2009) 

Nesta seção são apresentados alguns conceitos básicos da Teoria dos Jogos 

que serão importantes para a compreensão da modelagem apresentada em seguida. 

O objetivo não é o de esgotar o vasto conhecimento que forma o arcabouço teórico da 

Teoria dos Jogos, mas sim oferecer para o leitor noções básicas que possibilitem a 

compreensão do modelo que será desenvolvido. 

 

4.2.1 Estratégias 

 

A maioria dos jogos estratégicos envolve chance, habilidade e estratégia em 

proporções variadas. As estratégias são as escolhas disponíveis para cada jogador 

alcançar um determinado objetivo. Podem ser entendidas também, como um plano 

completo de ações, que é traçado em busca de um resultado esperado, para ser 

utilizado em qualquer momento do jogo (MEDINA, 2007). 

Existe uma forma simples de testar se a estratégia está completa. Esta deve 

especificar como uma pessoa qualquer poderia jogar o jogo em todos os seus 
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detalhes, descrevendo cada ação de contingência, de modo que, se o poder de 

decisão fosse transferido para outra pessoa, em nada se alteraria as decisões 

tomadas. 

 

4.2.2 Payoffs 

 

Quando perguntamos para um jogador qual é o seu objetivo em um 

determinado jogo, é comum que a resposta seja “vencer”, entretanto, a questão nem 

sempre é tão simples assim. A maioria dos jogos não são puramente de soma zero, 

mas combinam interesses comuns e conflitantes entre os diversos agentes.  

Neste contexto surge o conceito de payoff. Para cada combinação de 

estratégias entre os diversos agentes existe um resultado para um determinado 

jogador. O payoff é uma forma de medir o benefício do resultado para um determinado 

agente devido a uma combinação de estratégias. Quanto maior o payoff de uma 

determinada combinação de estratégias, melhor o resultado para o jogador. O payoff 

pode ser, por exemplo, a parcela da receita ou do lucro que ficaria com um 

determinado jogador. 

 

4.2.3 Racionalidade  

 

A Teoria dos Jogos considera que todos os agentes possuem um 

comportamento racional. Este conceito prevê que os agentes de um determinado jogo 

buscam alcançar os maiores valores de payoff.  É comum que os jogadores não 

conheçam integralmente os sistemas de valores dos demais agentes. Esta é uma das 

razões porque os jogos reais possuem informações assimétricas. Desta forma, há 

grande dificuldade em desenvolver todos os cenários e resultados possíveis das 

próprias escolhas estratégicas para todos os agentes. No entanto, deve-se sempre 

jogar considerando as capacidades dos oponentes e não as suas limitações, evitando 

assim, maiores riscos, uma vez que se assume que os demais jogadores são 

perfeitamente racionais19 (DIXIT, SKEALT, 2004). 

 

4.2.4 Conhecimento das Regras 

 

Assume-se que as regras do jogo são bem definidas e que todos os 

                                                

19
 O comportamento racional prevê que os jogadores calculem de forma perfeita a sua 

estratégia e a sigam sem cometer erros. 
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participantes possuam um entendimento comum sobre elas. De acordo com DIXIT e 

SKEALT (2004), as regras do jogo são: i) a lista de jogadores, ii) as estratégias 

disponíveis para cada jogador, iii) os payoffs para cada jogador para todas as 

possibilidades de estratégias combinadas entre todos os jogadores, e iv) a premissa 

que todos os jogadores são racionais e buscam maximizar os seus resultados. 

 

4.2.5 Tipos de Jogos 

 

Existe uma grande variedade de jogos com objetivos específicos e que 

envolvem diversas situações. Os jogos podem se classificados por tipos de 

movimentos, por grau de cooperação existente entre os jogadores e a quantidade de 

informação disponível. 

Em relação aos tipos de movimentos, podemos classificar os jogos de acordo 

com o tipo de movimento executado pelos agentes. Esta classificação abrange os 

jogos com movimentos seqüenciais, simultâneos e mistos. O jogo de movimento 

simultâneo ocorre quando os jogadores escolhem de forma isolada suas ações, sem 

possuir informações sobre as decisões dos demais agentes. Os jogos com 

movimentos seqüenciais são aqueles que nos quais existe uma ordem de jogada, 

sendo recomendado que o jogador considere a reação dos demais jogadores antes de 

executar uma determinada ação. Os jogos mistos, por sua vez, consideram ambos os 

movimentos citados. 

Em relação ao grau de cooperação entre os jogadores, podemos classificar os 

jogos em competitivos ou cooperativos. De acordo com MEDINA (2007), todo 

indivíduo, ou empresa, que entra em uma situação de conflito, adota um plano de ação 

que pode incluir outros jogadores, ou não, na busca de maximizar o seu resultado. 

Logo, a necessidade de cooperação não é algo obrigatório entre os agentes em 

disputa, mas pode ser plausível em alguns momentos do jogo. Ainda segundo o autor, 

isto não quer dizer que aquele jogador, ou grupo de jogadores, que opta pelo 

estabelecimento de sinergia consiga resultados melhores do que aqueles que 

decidiram se lançar sozinhos em jogadas. É comum que um jogo termine com 

somente um ganhador. Evidentemente, em certos casos, trata-se de uma situação 

bastante cômoda para este vitorioso, pois os benefícios não precisarão ser repartidos. 

O mesmo não acontece no caso em que existe formação de alianças, pois os ganhos 

obtidos são divididos entre os jogadores 

Segundo FIANI (2009), um jogo é dito não cooperativo quando os jogadores 

não podem estabelecer compromissos garantidos. Caso, contrário, se os jogadores 

podem estabelecer compromissos, e esses compromissos possuem garantias 
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efetivas, diz-se que o jogo é cooperativo. 

MEDINA (2007) definiu a classificação de jogos cooperativos e não 

cooperativos da seguinte forma: 

 

• Jogos Cooperativos 

São jogos nos quais os participantes devem cooperar entre si para alcançar um 

objetivo comum da melhor maneira possível. São caracterizados pela existência de 

acordos de ação conjunta. Por exemplo: empresas podem formar consórcios para 

ofertarem lances por blocos exploratórios em rodadas de leilão. 

 

• Jogos Não-Cooperativos 

Diferentemente da definição anterior, nesta categoria de jogo opta-se por 

lances em separado. Os acordos de ação conjunta não são possíveis, e os indivíduos 

devem atuar com seus próprios interesses. Isto não quer dizer que não seja 

interessante para jogadores a preferência pela adoção de atitudes individuais em 

busca da vitória. Entretanto, essas ações podem ser compatíveis com ganhos mútuos, 

principalmente em interações repetidas. Em certos casos, alguns competidores podem 

se beneficiar de uma dada situação e partilhar resultados ao término da disputa.  

Por último, os jogos podem ser classificados de acordo com a disponibilidade 

de informação para cada jogador. Um jogo é dito de informação incompleta quando 

algum jogador desconhece alguma ação que pode ser tomadas pelos demais agentes. 

Já nos jogos com informação completa, todos os jogadores podem observar as ações 

escolhidas pelos seus oponentes e conhece todos os resultados possíveis esperados. 

 

4.3 O VALOR DE SHAPLEY 

 

O Valor de Shapley se insere dentro da Teoria dos Jogos como um jogo 

cooperativo no qual é permitido aos jogadores fazerem acordos entre si, formando 

coalizões. 

Segundo JUNQUEIRA (2005), um jogo cooperativo é formado por um conjunto 

de N jogadores que se unem para formar coalizões com o objetivo de maximizar ou 

minimizar uma função característica. Em outras palavras, uma coalizão é um grupo de 

jogadores com um objetivo comum que se coordenam para obter maior ganho (ou 

menor perda). 

Pode-se ainda entender uma coalizão como um subconjunto S do conjunto de 

N jogadores. Em um jogo de N jogadores haverá 2N possibilidades de coalizões, 

incluindo a coalizão vazia, na qual nenhum agente participa. Os jogadores podem 
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agrupar-se de diversas formas de acordo com seus interesses. Para que uma coalizão 

seja formada, é necessário que todos os jogadores envolvidos firmem acordos entre 

si. Chamamos de grande coalizão aquela formada por todos os N jogadores. 

Para conhecer se uma coalizão é mais vantajosa que outra, é necessário 

compará-las, atribuindo um valor para elas.  Para cada coalizão S, haverá uma função 

característica )(SC

 

que representará o maior payoff possível para S, considerando-se 

as possibilidades de cooperação na formação da coalizão S.  

Vale ressaltar que )(SC é o valor de ganho (ou redução de custo) total da 

coalizão S, porém não nos mostra como este valor deve ser rateado entre os agentes 

que formam esta coalizão. O conceito de valor proposto por SHAPLEY (1953) 

considera a divisão do resultado do jogo entre os diferentes jogadores que compõem 

uma coalizão. A regra para se definir a divisão é que ela esteja diretamente associada 

ao poder de barganha20 dos diferentes jogadores, sendo esse poder definido pela sua 

contribuição potencial na coalizão com os demais jogadores. 

O modelo desenvolvido por SHAPLEY (1953, SHAPLEY, SHUBIK, 1954), 

propõem o cálculo da contribuição esperada de cada jogador para a grande coalizão, 

considerando que todas as coalizões possuem probabilidades idênticas de ocorrência 

e que os jogadores formem coalizões de forma aleatória. O valor calculado pode ser 

interpretado como o poder de barganha de cada jogador, sendo o valor “justo” que um 

determinado jogador deve incorporar, uma vez que representa a sua contribuição 

média para o grupo. 

Desta forma, o Valor de Shapley será obtido pelo cálculo da contribuição 

marginal de cada agente para o payoff total da grande coalizão. Podemos definir como 

contribuição marginal do jogador i para uma determinada coalizão S como: 

 

)()(),( iSCSCSi  

 

Em outras palavras, a contribuição marginal do jogador i para uma coalizão S, 

é o valor da coalizão com o indivíduo i subtraído do valor da coalizão sem o jogador i. 

Entendido esses conceitos, podemos definir Valor de Shapley como sendo o 

valor médio da contribuição marginal de um determinado agente no processo 

seqüencial de formação da grande coalizão, considerando que: 

 A contribuição de um determinado jogador depende da ordem de entrada. 

 Na grande coalizão com N jogadores, a sequência de entrada pode ocorrer de 

                                                

20
 O poder de barganha pode ser intuitivamente definido como a importância de um jogador 

para o grupo ou como este indivíduo pode influenciar os demais (NAVEIRO et al., 2009). 
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n! formas. 

 Um jogador i pode participar de qualquer coalizão. 

 

Neste processo deve-se considerar que todas as seqüências de entrada 

possíveis possuem a mesma probabilidade de ocorrência.  

Segundo NAVEIRO et al. (2009), o Valor de Shapley é obtido pelo cálculo da 

contribuição marginal de um agente para o payoff total da grande coalizão. 

Considerando que N é o número total de agentes participantes do jogo e S uma 

coalizão qualquer formada por eles, com S ≤ N. A função característica nos permite 

calcular o payoff de cada coalizão possível. O valor de Shapley , denominado i  pode 

ser calculado para cada agente pela seguinte fórmula: 

 

)()(
!

)!1()!(
)( SCSC

N

KSN
C ii  

 

Aonde o primeiro termo entre colchetes é a probabilidade de ocorrência de uma 

coalizão particular S e o segundo termo representa a contribuição marginal do agente 

i. Uma vez conhecido o payoff de cada possível coalizão, pode-se obter o Valor de 

Shapley para cada jogador. O poder de barganha do agente i ( iPb ) pode ser calculado 

através da seguinte fórmula: 
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O termo no numerador da fórmula representa o Valor de Shapley para o 

jogador i e o denominador é o somatório do Valor de Shapley de todos os jogadores. 

Estas fórmulas foram aplicadas no próximo capítulo na modelagem proposta 

para ratear os ganhos oriundos da injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal entre 

os agentes envolvidos. 

SHAPLEY (1953) usou três axiomas para fundamentar o valor de cada jogador 

em coalizões de jogos cooperativos. Ele provou que existe um único valor que atende 

esses três axiomas, conhecido como Valor de Shapley. 

 

Os três axiomas do Valor de Shapley são: 

 

 Simetria: diz que o importante são as contribuições marginais dos 
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jogadores e não as suas habilidades negociais 

 Eficiência: o somatório dos n valores de Shapley é igual ao valor da 

coalizão que engloba todos os jogadores. 

 Agregação: caso dois jogos independentes sejam combinados, os 

valores de cada jogador i devem ser adicionados. 

 

Segundo BEZERRA et al. (2009), o Valor de Shapley, refere-se a uma solução 

dos jogos na forma coalizional que aponta um único vetor de distribuição do ganho, 

chamado de valor ou valor do jogo para cada jogador. 

É interessante notar que como a fatia dos ganhos são proporcionais à 

contribuição esperada de cada jogador, o método de rateio proposto pelo Valor de 

Shapley estimula os agentes a encontrarem maneiras de aumentar a sua contribuição 

para o grupo, melhorando o seu poder de barganha e conseqüentemente a sua 

parcela nos ganhos. 

Finalmente, é importante reafirmar que a introdução sobre o Valor de Shapley 

feita nesta seção não tem como objetivo esgotar os conhecimentos teóricos neste 

assunto, mas sim oferecer ao leitor os conhecimentos básicos para compreender a 

sua aplicação que será feita no próximo capítulo.  

 

4.4 CASOS APLICADOS DE TEORIA DOS JOGOS 

 

Na literatura atual, existem inúmeros casos de aplicação da Teoria dos Jogos 

para resolver problemas em diversas áreas de conhecimento. Nesta seção são 

levantadas aplicações do Valor de Shapley, dando-se uma maior ênfase aos casos 

aplicados na indústria do petróleo. 

Vale ressaltar que o objetivo desta seção é demonstrar para o leitor a ampla 

aplicabilidade da Teoria dos Jogos e não detalhar cada caso aplicado. 

 

4.4.1 Aplicações Gerais da Teoria dos Jogos 

 

BEZERRA et al. (2009) estudaram como custos referentes à prestação de 

serviço de informática podem ser rateados entre as diversas áreas clientes. Pela 

aplicação do Valor de Shapley, os autores demonstraram que o modelo de distribuição 

de ganhos (economias de escala e escopo) produz resultados que, sob a ótica do 

tomador de decisão racional, gera o melhor resultado de distribuição de custos, pois 

está baseado no custo marginal de inserção de cada um dos usuários do serviço 

interno. 
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ABBADE (2009) analisou a possibilidade de aplicar a Teoria dos Jogos nos 

processos de análise, negociação e estruturação de alianças estratégicas21. Seu 

estudo conclui que é viável a aplicabilidade da Teoria dos Jogos na formação de 

alianças estratégicas entre empresas, uma vez que empresas trabalham em conjunto 

buscando alinhamento dos seus objetivos. 

 

4.4.2 Aplicações da Teoria dos Jogos na Indústria do Petróleo 

 

MEDINA e FEREIRA FILHO (2003) aplicaram a Teoria dos Jogos em leilões de 

blocos exploratórios. As empresas participantes da licitação foram consideradas os 

agentes e o objetivo do jogo é obter o maior valor de retorno dos investimentos na 

aquisição dos blocos exploratórios. Utilizando estatísticas de rodadas de licitações 

anteriores, os autores elaboraram um tratamento estatístico para estimar uma função 

de distribuição de probabilidades que seja representativa do valor ofertado pelas 

empresas. A partir daí, utilizando os conceitos da Teoria dos Jogos, foi construída uma 

matriz de payoffs para os valores ofertados em função das participações das 

empresas. Os participantes buscam arrematar o bloco pretendido através do uso das 

melhores respostas em relação ao seu rival. Este jogo estratégico proposto pode ser 

entendido como de soma zero e com movimentos simultâneos entre os participantes. 

Com esse estudo, os autores demonstraram que a aplicação da Teoria dos Jogos 

auxilia na avaliação da melhor estratégia a ser seguida em um ambiente de disputa 

como os leilões de áreas exploratórias. 

MEDINA (2007) demonstrou algumas aplicações da Teoria dos Jogos na 

Indústria do Petróleo. Serão destacadas duas aplicações do estudo realizado por esse 

autor: 

a) Uma Disputa entre Participantes (Analistas e Acionistas de uma Empresa) 

para compor uma Carteira Ótima de Projetos em Petróleo e Gás. 

Neste jogo o conflito é caracterizado entre os elaboradores da carteira de 

investimentos (analistas) e os detentores do capital para a realização dos 

investimentos (acionistas). Enquanto os analistas optam entre elaborar ou não 

uma carteira de projetos, os acionistas decidem pela aceitação ou rejeição de 

uma carteira de projetos propostas. Caso um portfólio de projetos seja proposto 

pelos analistas e rejeitado pelos acionistas, a empresa sofrerá perdas 

correspondentes aos recursos utilizados na elaboração da carteira. Vale 

                                                

21
 É uma parceria comercial que aumenta a eficácia das estratégias competitivas das 

organizações participantes, propiciando o intercâmbio mútuo e benefício de tecnologias, 
qualificações ou produtos (YOSHINO, RANGAN, 1996).  



 43 

ressaltar que os objetivos dos acionistas e dos analistas podem ser 

conflitantes. Os elaboradores da carteira de projetos desejam prestígio 

profissional e participação nos lucros da empresa, enquanto os acionistas 

visam apenas o lucro e o sucesso do negócio. Baseado nestas premissas o 

autor desenvolveu um jogo cooperativo com o objetivo de encontrar uma 

estratégia ótima para o jogo. 

b) Equilíbrio entre Decisões Ótimas para um Jogo Estratégico em Petróleo 

O autor desenvolveu um jogo estratégico entre a empresa responsável por um 

projeto de exploração na área de petróleo e o mercado. O objetivo é permitir 

que seja encontrado o ponto de equilíbrio entre as melhores escolhas feitas 

pelos tomadores de decisão (empresa e mercado) a fim de se buscar o valor 

payoff esperado para o jogo estratégico. A empresa detentora dos direitos de 

exploração de um bloco de petróleo possui as seguintes alternativas: i) vender 

o projeto para outras empresas no mercado (parcial ou totalmente); ii) 

desenvolver o projeto e iii) investir o capital no mercado especulativo. Por outro 

lado, as empresas do mercado podem oferecer: i) proposta de compra do 

projeto e ii) proposta de participação no projeto. O início da disputa ou da 

jogada é marcado por uma oferta feita pelo mercado. Este oferece à empresa a 

opção entre a certeza de um valor monetário ou um jogo com risco. Neste 

contexto o autor determina uma matriz de payoff para os jogadores e 

desenvolve um jogo para buscar o valor ótimo para os jogadores. 

 

Em busca de avaliar o valor de uma reserva de hidrocarboneto, Kimbrell (2008) 

propôs a utilização da Teoria dos Jogos para calcular o valor justo de mercado de uma 

determinada reserva de petróleo. É comum na indústria do petróleo que empresas 

certificadoras de reserva, certifiquem as reservas das empresas de petróleo de acordo 

com a probabilidade da ocorrência e produção dos hidrocarbonetos. Entretanto, esta 

estimativa de reservas não considera a estratégia de desenvolvimento que será 

adotada pela empresa que detém o direito de explorar e desenvolver uma determinada 

área. Uma empresa de pequeno porte pode ter como objetivo acelerar a produção de 

petróleo para obtenção de caixa, mesmo que isso represente uma diminuição do fator 

de recuperação daquela área. O mesmo pode ocorrer em ambientes instáveis 

politicamente em que as empresas podem ter como objetivo acelerar a produção no 

curto prazo devido às incertezas regulatórias do país em que se encontram. Neste 

estudo o autor conclui que a Teoria dos Jogos pode ser uma ferramenta útil para 

definir a estratégia de explotação de uma determinada área, assim como o valor justo 

das reservas. 
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Uma abordagem da Teoria dos Jogos foi utilizada por WILLIGERS e 

HAUSKEN (2008) para estudar o conflito das preferências entre as diferentes partes 

interessadas na indústria do petróleo. Para isso, os autores propuseram um cenário 

em que existem 3 campos de petróleo de propriedade de 3 empresas em parcerias. 

Para viabilizar o desenvolvimento das reservas, será necessária a construção de uma 

instalação para produzir, processar e exportar este óleo. A localização ideal desta 

instalação depende do volume de reservas de cada campo, ainda desconhecido. Para 

se determinar os volumes de reservas de cada campo, é necessária a construção de 

um poço em cada área. Entretanto, a espera da perfuração dos poços em cada área 

para iniciar a instalação da unidade causa atraso no início da produção dos campos. 

As empresas envolvidas devem enfrentar as seguintes decisões: i) em que ordem os 

poços devem ser perfurados para determinar o volume de reservas de cada campo; ii) 

quando deve ser iniciada a instalação da unidade e iii) a localização da unidade. Neste 

cenário, os autores desenvolveram um modelo baseado na Teoria dos Jogos que 

permite identificar em que condições os objetivos de uma empresa estão alinhados 

com as outras e determinar o máximo valor que uma empresa pode pagar para obter o 

apoio das demais. 

Em busca de um modelo que represente o poder de barganha dos diferentes 

países do Cone Sul envolvidos nas exportações e importações de gás natural na 

região, NAVEIRO et al. (2008) desenvolveram um modelo de Teoria dos Jogos para 

definir o poder de barganha de cada agente na região. Os jogadores considerados 

foram o Brasil, Bolívia e a Argentina. O Brasil e Argentina são os importadores de gás 

natural fornecido pela Bolívia. Foram calculadas, através de premissas adotadas, as 

fatias dos ganhos atuais para cada jogador, definidas pelos preços da exportação de 

gás natural da Bolívia. Posteriormente os autores calcularam o poder de barganha de 

cada jogador e como o ganho total deveria ser redistribuído para refletir o poder de 

barganha de cada país, possibilitando uma comparação entre a distribuição real e 

aquela que reflete os poderes de barganha de cada agente. Por fim, os autores 

propõem cenários alternativos para verificar o impacto na relação dos poderes de 

barganha entre as partes envolvidas. Vale ressaltar que este trabalho, recebeu o 

prêmio “Best Young Author”, concedido pelo 19º World Petróleo Congress (WPC), ao 

melhor trabalho realizado por autores de até 35 anos. O modelo teórico desenvolvido 

pelos autores baseou-se no Valor de Shapley, o qual será utilizado no próximo 

capítulo na busca de desenvolver um modelo para ratear entre as diferentes empresas 

os ganhos provenientes da injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal.  

Uma vez compreendido o contexto das reservas de petróleo do pré-sal, os 

conceitos básicos de engenharia de reservatórios e de Teoria dos Jogos, o próximo 
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capítulo irá propor um modelo baseado em Teoria dos Jogos para ratear os ganhos 

oriundos da injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal. 
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5 METODOLOGIA PROPOSTA E RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta uma modelagem para definir o rateio dos benefícios 

oriundos da injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal. Com o intuito de tornar a 

ferramenta mais didática, o modelo irá propor, a partir de um cenário possível de 

negociação entre áreas e empresas participantes dos blocos do pré-sal, a criação de 

agentes que possam ser representativos no cenário a ser apresentado. As premissas, 

e conseqüentemente os resultados, foram assumidas pelo autor de forma a tornar o 

modelo mais didático e possibilitar a verificação da aplicabilidade do modelo. Desta 

forma, as premissas e resultados não refletem a realidade, muito menos a visão de 

qualquer empresa envolvida nas áreas do pré-sal. 

Como demonstrado nos capítulos anteriores, existe um grande potencial de 

ganho nos projetos do pré-sal com a injeção de CO2 como método de recuperação. 

Áreas como Júpiter, devido às características do seu gás, representam uma grande 

fonte deste recurso. Em caso de venda de dióxido de carbono de uma área produtora 

de gás com alto teor de CO2 para outras áreas produtoras de óleo do pré-sal, a área 

fornecedora de CO2 se beneficiaria com a redução de investimentos com poços para 

descarte de dióxido de carbono, uma vez que esse gás não poderia ser ventilado na 

atmosfera por restrições legais. Além disso, a área supridora de CO2 poderia se 

apropriar de parte do ganho obtido com o aumento do fator de recuperação dos 

campos importadores de dióxido de carbono. A questão fundamental, a ser tratada 

neste capítulo, é como estes ganhos deverão ser rateados entre os diferentes agentes 

envolvidos. 

Neste contexto, a Teoria dos Jogos, apresentada anteriormente, se mostra 

uma ferramenta poderosa para definir critérios de rateio dos ganhos obtidos 

considerando-se o poder de barganha de cada agente. O Valor de Shapley nos 

permitirá conhecer o poder de barganha baseando-se na contribuição marginal dos 

agentes em diferentes coalizões. O poder de barganha de cada agente será a base do 

rateio dos ganhos provenientes da injeção de CO2. 

Vale ressaltar que os resultados encontrados são baseados em premissas 

assumidas e não refletem o poder de barganha real de cada agente. Uma vez 

desenvolvido o modelo, é possível realizar análises de sensibilidade das premissas 

adotadas. A maior contribuição deste capítulo é a demonstração da aplicabilidade de 

um modelo que serve para situações diversas e não a definição das premissas 

adotadas.  

Inicialmente será realizada uma análise considerando cada agente como uma 
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área de concessão. Desta forma, os ganhos serão rateados entre as áreas e 

posteriormente entre os parceiros de cada consórcio. 

Além disso, será realizada uma análise considerando que cada agente é uma 

empresa. Desta forma, será possível que as empresas formem coalizões em 

diferentes áreas, refletindo os poderes de barganha de cada empresa. 

Em seguida, será elaborado um cenário alternativo para verificar o impacto nos 

poderes de barganha possibilitando assim a definição de estratégias para os 

diferentes envolvidos aumentarem os seus poderes de barganha. 

Por fim, foram definidos os critérios para ratear os custos associados a infra-

estrutura de transporte do CO2 entre as diferentes partes envolvidas. 

 

5.1 PREMISSAS BÁSICAS DA MODELAGEM 

 

Foram assumidas premissas que permitem a realização do estudo, uma vez 

que boa parte dos dados reais não são públicos. Vale lembrar que o objetivo deste 

capítulo é propor um modelo que seja aplicável para uma análise dos rateios dos 

ganhos advindos da injeção de CO2 nos campos do pré-sal independentemente das 

premissas adotadas.  Uma vez definido este modelo, o mesmo poderá ser utilizado 

independentemente das premissas assumidas. Além disso, sensibilidades com relação 

às premissas adotadas poderão ser facilmente realizadas uma vez definido o modelo. 

A abordagem proposta reflete o caso em que uma área produtora de gás com 

alto teor de CO2 possa exportar o dióxido de carbono para áreas próximas produtoras 

petróleo aumentando o fator de recuperação destes reservatórios. Para isso, foram 

criadas áreas e empresas fictícias que buscarão refletir o cenário hipotético proposto. 

 

As seguintes premissas foram adotadas: 

 

 Foram consideradas 3 áreas fictícias localizadas no PPSBS: Área 1 

(A1), Área 2 (A2) e Área 3 (A3). 

 As áreas A1 e A3 são campos com produção de óleo.  

 A área A2 é uma área com produção de gás rico em CO2. O dióxido de 

carbono proveniente do processo de separação poderá ser reinjetado 

na mesma área, ou transportado e injetado nas áreas vizinhas A1 e A3. 

 A injeção de CO2 na área A2 não aumenta o fator de recuperação do 

reservatório. Neste caso o CO2 é injetado em poços de descarte de 

gás. 

 O CO2 a ser produzido na área A2 não pode ser ventilado na atmosfera 
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 O projeto de desenvolvimento de A2 apresenta valor presente líquido 

(VPL) positivo mesmo com os investimentos para a construção de 

poços de descarte de CO2. 

 Não existem impedimentos regulatórios para a comercialização de CO2 

entre as áreas A1, A2 e A3. 

 Os custos de transporte do CO2 são desconsiderados nesta primeira 

etapa. 

 A área A2 possui CO2 suficiente para incrementar o fator de 

recuperação das áreas A1 e A3. 

 Não existe limitações técnicas para a separação e o transporte de CO2 

da área A2 para as áreas A1 e A3. 

 As empresas e as participações em cada área são: 

 

Tabela 2 - Participações Empresas por Área 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

 O custo de perfurar e completar poços para descarte de CO2 na área 

A2 é de 500 milhões de USD. 

 As áreas A1 e A3 podem injetar CO2 proveniente da área A2 com 

expressivos ganhos no fator de recuperação de óleo. Os ganhos 

advindos (Delta VPL) com a injeção de CO2 da área A2 são 

apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 3 - Ganhos com Injeção de CO2 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

A1 A3 A2

E1 65% 45% 80%

E2 25% 30% 0%

E3 10% 0% 20%

E4 0% 25% 0%

Total 100% 100% 100%

Empresas
Campo

Ganhos Delta VPL (MM USD)

Ganho não injetar em A2 500

Ganho de injetar no campo de A1 1000

Ganho de injetar no campo A3 1000

Ganho de injetar nos campos A1 e A3 1500
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Além dessas premissas, pressupõe-se que poderá existir cooperação entre as 

diferentes partes envolvidas (Jogos Cooperativos) e que nenhuma área ou empresa 

apresenta uma preferência específica para formar uma determinada coalizão. Desta 

forma, metodologia do Valor de Shapley apresenta aplicabilidade para a modelagem 

do problema. 

Cabe ressaltar novamente que a questão fundamental a ser estudada é o 

critério de rateio para dividir esse ganho e não o valor deste ganho em si. Os valores 

na Tabela 3 são propostos pelo autor para viabilizar a elaboração do modelo, não 

representando necessariamente os ganhos reais pela injeção de CO2 em um 

reservatório do pré-sal. Uma vez elaborado o modelo, o mesmo poderá ser aplicado 

para diferentes valores de delta VPL e com diversas coalizões. 

Uma vez definidas as condições de contorno do modelo, podemos definir 

condições mais específicas para possibilitar uma análise abrangente dos poderes de 

barganha dos agentes envolvidos. 

 

5.2 MODELO I: AGENTES COMO ÁREA DE PRODUÇÃO 

 

Neste caso, vamos considerar que os agentes são as áreas A1, A2 e A3. Neste 

primeiro momento, não se fará distinção das empresas que constituem cada área. 

Será calculado o poder de barganha de cada concessão que será a base para rateio 

dos ganhos provenientes da injeção de CO2. Uma vez definido a parcela de cada 

área, podemos calcular o valor correspondente a cada empresa simplesmente 

multiplicando o ganho de cada bloco pela participação de cada empresa. 

No modelo proposto, serão formadas as seguintes coalizões com os 

respectivos incrementos no VPL total dos projetos: 

 

Tabela 4 - Coalizões Modelo I 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Coalizões
Delta VPL            

(milhões de USD)

A1 0

A2 0

A3 0

A1 + A2 1500

A1 + A3 0

A2 + A3 1500

A1 + A2 + A3 2000
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Para as coalizões formadas por apenas uma área, não é possível aprovar a 

exportação de CO2 de A2 para nenhuma área importadora. Desta forma, não há valor 

incremental de VPL. A coalizão formada pelas áreas A1 e A2 viabiliza a exportação de 

A2 para a A1, proporcionando uma economia na perfuração de poços em A2 no valor 

de 500 milhões de USD e um incremento na recuperação de óleo de A1 de 1.000 

milhões de USD, gerando um ganho total de 1.500 milhões de USD. O mesmo ocorre 

para a coalizão formada pelas áreas A2 e A3, porém, neste caso, a área importadora é 

A3. A coalizão formada por ambas as áreas importadoras (A1 e A3) não apresenta 

valor incremental uma vez que não viabiliza a importação de CO2. 

Pode-se verificar que caso exista uma coalizão formada pelos 3 jogadores, é 

possível obter um aumento do VPL de cerca de 2 bilhões de USD para os 3 projetos, 

uma vez que temos uma redução de investimento nos poços de descarte de gás da 

área A2 no valor de 500 milhões de USD, somados ao valor de 1.500 milhões de USD 

referentes ao incremento na recuperação de óleo das áreas A1 e A3.  

Pela aplicação do Valor de Shapley para o problema proposto, podemos obter 

a tabela abaixo, baseada nos conceitos e fórmulas apresentados no capítulo anterior: 

 

 

Tabela 5 - Valor de Shapley para modelo I  

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

A tabela apresentada calcula a contribuição marginal média de cada agente 

para todas as coalizões possíveis, considerando-se todas as sequencias de entrada. A 

primeira linha, por exemplo, nos fornece a seguinte ordem de entrada: A1, A2 e A3. A 

área A1 ao “entrar” no jogo não viabiliza nenhuma negociação, por isso a sua 

contribuição marginal é nula. A entrada do próximo agente, A2, viabiliza a exportação 

de CO2 de A2 para A1, apresentando uma contribuição marginal de 1.500 milhões de 

A1 A3 A2

(A1, A2, A3) 0 500 1.500 2.000

(A1, A3, A2) 0 0 2.000 2.000

(A2, A1, A3) 1.500 500 0 2.000

(A2, A3, A1) 500 1.500 0 2.000

(A3, A1, A2) 0 0 2.000 2.000

(A3, A2, A1) 500 0 1.500 2.000

Soma 2.500 2.500 7.000 12.000

Valor de Shapley 417 417 1.167 2.000

Poder de Barganha 20,8% 20,8% 58,3% 100%

Contribuição Marginal
Sequência Soma
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USD. A entrada do último agente, A3, proporciona um incremento total de VPL 2.000 

milhões de USD (referente à coalizão A1 + A2 + A3), sendo então a sua contribuição 

marginal de 500 milhões de USD. Este mesmo racional é utilizado para todas as 

sequencias de entradas possíveis, representadas por cada linha da tabela. 

Pela a análise dos resultados, podemos observar que a área A2, por ser a 

única provedora de CO2, possui maior poder de barganha. As coalizões entre as 

áreas A1 e A3 não adicionam valor aos projetos, assim como nenhuma coalizão de um 

agente isolado.  

O gráfico a seguir mostra o poder de barganha para cada área: 

 

 

Figura 6 - Poder de Barganha por Agente - Modelo I  

Fonte: O autor, (2012). 

 

Desta forma, os ganhos com a injeção de CO2 em ambas as áreas, no valor de 

2.000 milhões de USD, deverão ser rateados conforme o poder de barganha de cada 

agente. As áreas A1 e A3 ficariam com 417 milhões de USD cada. Já a área A2, 

devido ao seu maior poder de barganha, retém cerca de 1.167 milhões de USD. O 

rateio proposto pelo modelo encontra-se na tabela abaixo: 

 

Tabela 6 - Rateio por Agente - Modelo I 

 

Fonte: O autor, (2012). 

20,8%

58,3%

20,8%

A1

A2

A3

Área Poder de Barganha Parcela Ganho (milhões USD)

A1 20,8% 417

A2 58,3% 1167

A3 20,8% 417

TOTAL 100,0% 2000
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Considerando que cada área é composta por um Consórcio de diferentes 

empresas, o rateio por empresa é demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 7 – Rateio do ganho por empresa (MMUSD) 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Desta forma, podemos perceber que os resultados apontam que a empresa E1 

retém cerca de 70% do ganho total. Vale ressaltar que a participação média da  E1 

nas 3 áreas analisadas é de 63,3 %. Pode-se explicar a maior retenção para a E1 

devido a sua maior participação na área A2, a qual possui maior poder de barganha.  

  

5.3 MODELO II: AGENTES COMO EMPRESAS 

 

No modelo anterior, foi considerado cada área como sendo um diferente 

agente. Entretanto, sabemos que os consórcios que possuem a concessão de explorar 

e desenvolver uma área são representados por diferentes empresas, com interesses 

distintos. No estudo proposto, a empresa E1 está presente nas 3 áreas, E3 atua em 

nas áreas A1 e A2, E2 nas áreas A1 e A3 enquanto que  E4 apenas em A3. 

Ao definir o poder de barganha de uma empresa, devemos considerar a sua 

participação nas diferentes áreas e a possibilidade de empresas em consórcios 

distintos formarem coalizões em busca de maximizar os seus retornos.  

Em uma primeira análise, pode-se imaginar que a E1, por estar com grandes 

participações nas 3 áreas analisadas, deve possuir o maior poder de barganha, 

seguido da E2 que possui participações relevantes nas áreas A1 e A3. A empresa E3 

com pequena participação nas áreas A1 e A2, assim como, E4 com participação 

apenas na área A3 deveriam possuir um menor poder de barganha. Entretanto, como 

será demonstrado nesse estudo, não é apenas a participação nas áreas que definirão 

o poder de barganha de cada empresa, e sim a contribuição marginal que cada agente 

agrega nas diferentes coalizões. Para definir as premissas deste modelo, é necessário 

entendermos como funciona a dinâmica de decisões dentro de um consórcio com a 

concessão de explorar e desenvolver uma jazida de petróleo. 

Empresa Ganho A1 Ganho A2 Ganho A3 Ganho TOTAL

E1 271 933 188 1392

E2 104 0 125 229

E3 42 233 0 275

E4 0 0 104 104

TOTAL 417 1167 417 2000



 53 

A decisão de exportar ou importar CO2 de uma determinada área deve ser 

tomada de acordo com o contrato que regula as operações conjuntas do consórcio, 

conhecido como Joint Operating Agreement (JOA). Este contrato define todas as 

regras que a operação conjunta do consórcio deve seguir. A negociação de um JOA 

pode demorar anos. É comum que as empresas utilizem modelos de contrato a partir 

do qual será iniciada uma longa negociação, cláusula por cláusula. Uma das questões 

mais importantes é a que define os critérios de tomada de decisão do consórcio, tema 

que será de fundamental importância para definição do modelo. O JOA cria uma 

relação única entre operador que possui controle operacional e os não operadores, 

que embora tenham controle operacional limitado, são igualmente proprietários 

(SHARMA, 2008). 

De acordo com DERMAN (1997), em um esforço de simplificar a negociação, 

melhorar a qualidade e a interpretação dos contratos, a Associação Internacional de 

Negociadores de Petróleo (AIPN – Association of International Petroleum Negotiators) 

preparou e publicou uma série de modelos internacionais para os contratos utilizados 

na indústria do petróleo. A primeira versão do modelo do JOA foi publicada em 1990 e 

foi largamente utilizada no mundo. Em 1995, a AIPN publicou uma nova versão do 

JOA com algumas correções e ajustes. 

A cláusula 5.9 do modelo proposto pela AIPN (1995) define o procedimento de 

voto para aprovar as decisões do consórcio. Todas as decisões e aprovações a serem 

tomadas pelo Comitê Operacional devem ser aprovadas de acordo com os critérios 

desta cláusula. O Comitê Operacional é análogo a uma diretoria (DERMAN, 1997), no 

qual o operador deve obter a aprovação para conduzir as atividades conjuntas. Nas 

alternativas propostas pelo modelo, é necessário obter a aprovação de um número 

mínimo de empresas e uma participação mínima somada para aprovar uma decisão. 

Esses critérios de decisão são definidos durante a negociação de cada JOA, sendo 

diferentes em cada consórcio.  

Para viabilizar a modelagem proposta, foi considerado o seguinte critério para 

aprovação de uma decisão em um consórcio:  

 Mais de uma empresa esteja a favor, e; 

 A participação somada das empresas a favor seja superior à 50%.  

 

Ou seja, para efeitos desse estudo, para que seja possível a exportação de gás 

de A2 ou a importação de gás pelas áreas A1 ou A3, será necessário a aprovação de 

2 ou mais empresas que somem mais de 50% de participação. 

Definido o critério de decisão dos consórcios, podemos formar as diferentes 

coalizões com os seus respectivos valores de VPL conforme demonstrado na Tabela 
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8: 

 

Tabela 8 - Coalizões Modelo 2 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Pode-se observar que nenhuma coalizão de apenas uma empresa apresenta 

um ganho adicional para os projetos. Já nas coalizões com 2 empresas, a única que 

apresenta um incremento no VPL é a formada pelas empresas E1 e E3. Neste 

coalizão, E1 e E3, por possuírem mais de 50% de participação conjunta nas áreas A1 

e A2, viabilizam a exportação de CO2. Neste caso, podemos entender que as duas 

empresas juntas aprovariam a exportação de gás de A2 e a importação de gás em A1, 

gerando um incremento de VPL de 1.500 milhões de USD. 

Outra constatação importante é que nenhuma coalizão sem a participação 

conjunta da E1 e da E3 representa um incremento de VPL. Isso se dá porque sem 

uma coalizão que envolva ambas as empresas, é inviável aprovar a exportação de gás 

da área A2. 

A aplicação do Valor de Shapley para este caso, embora mais complexa devido 

a um maior número de agentes, segue a mesma lógica para definir o poder de 

barganha de cada agente e ratear os ganhos. Os resultados podem ser verificados na 

Tabela 9. 

. 

Coalizões
Delta VPL            

(milhões de USD)

E1 0

E2 0

E3 0

E4 0

E1 + E2 0

E1 + E3 1500

E1 + E4 0

E2 + E3 0

E2 + E4 0

E3 + E4 0

E1 + E2 + E3 2000

E1 + E2 + E4 0

E1 + E3 + E4 2000

E2 + E3 + E4 0

E1 + E2 + E3 + E4 2000

A1 A3 A2

E1 65% 45% 80%

E2 25% 30% 0%

E3 10% 0% 20%

E4 0% 25% 0%

Total 100% 100% 100%

Empresas
Campo
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Tabela 9 - Valor de Shapley para modelo  

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Podemos observar que as empresas E3 e a E1 possuem um grande poder de 

barganha, com 47,9% cada. É importante observar que, no modelo proposto, apesar 

da E3 possuir participações pequenas em apenas 2 áreas, este agente tem o mesmo 

poder de barganha que a E1 que possui maiores participações nas 3 áreas. Isso se dá 

devido ao critério de decisão adotado no qual para viabilizar a exportação de gás de 

A2 torna-se necessário a aprovação da E3, aumentando o poder de barganha desta 

E2 E3 E1 E4

(E2, E3, E1, E4) 0 0 2.000 0 2.000

(E2, E3, E4, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E2, E1, E3, E4) 0 2.000 0 0 2.000

(E2, E1, E4, E3) 0 2.000 0 0 2.000

(E2, E4, E3, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E2, E4, E1, E3) 0 2.000 0 0 2.000

(E1, E2, E4, E3) 0 2.000 0 0 2.000

(E1, E2, E3, E4) 0 2.000 0 0 2.000

(E1, E3, E2, E4) 500 1.500 0 0 2.000

(E1, E3, E4, E2) 0 1.500 0 500 2.000

(E1, E4, E3, E2) 0 2.000 0 0 2.000

(E1, E4, E2, E3) 0 2.000 0 0 2.000

(E3, E2, E1, E4) 0 0 2.000 0 2.000

(E3, E2, E4, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E3, E1, E4, E2) 0 0 1.500 500 2.000

(E3, E1, E2, E4) 500 0 1.500 0 2.000

(E3, E4, E1, E2) 0 0 2.000 0 2.000

(E3, E4, E2, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E2, E3, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E2, E1, E3) 0 2.000 0 0 2.000

(E4, E3, E2, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E3, E1, E2) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E1, E2, E3) 0 2.000 0 0 2.000

(E4, E1, E3, E2) 0 2.000 0 0 2.000

Soma 1.000 23.000 23.000 1.000 48.000

Valor de Shapley 42 958 958 42 2.000

Poder de Barganha 2,1% 47,9% 47,9% 2,1% 100%

Contntribuição Marginal
SomaSequência
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empresa. 

As empresas E2 e a E4 possuem um pequeno poder de barganha, pois a sua 

contribuição marginal é limitada ao caso da segunda área a receber injeção de CO2. 

Na Figura 7 podemos verificar o poder de barganha de cada agente. 

 

 

Figura 7 - Poder de Barganha por Agente - Modelo II 

Fonte: O autor, (2012). 

 

A Tabela 10 resume o rateio por agente de acordo com o poder de barganha. 

 

Tabela 10 - Rateio por Agente (MM USD) - Modelo II 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

A parcela de ganho reflete o poder de barganha de cada agente. Sendo assim, 

de acordo com o modelo, as empresas E1 e E3 devem concentrar a maior parte dos 

ganhos. 

 

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS I E II 

 

2,1%

47,9%47,9%

2,1%

E2 E3

E1 E4

Empresa Poder de Barganha Parcela Ganho (milhões de USD)

E2 2,1% 42

E3 47,9% 958

E1 47,9% 958

E4 2,1% 42

TOTAL 100,0% 2000
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No Modelo I, foi considerado que cada agente é uma área. Com isso foi 

calculado o poder de barganha de cada área o qual foi utilizado como critério para 

ratear ganhos em VPL por agente. Definido o ganho por área, a parcela de cada 

empresa foi calculada pela simples multiplicação do ganho da área pela participação 

de cada empresa. Como resultado, pode-se observar que a área A2 concentrou 

grande parte do ganho. Como a empresa E1 detém 80% desta área, o resultado deste 

modelo apontou a E1 como principal beneficiada do incremento de VPL, concentrando 

aproximadamente 70% do ganho. 

Buscando aproximar-se da realidade das negociações na indústria do petróleo, 

o Modelo II considerou que cada agente é uma empresa que forma os diferentes 

consórcios que possuem o direito de explorar as áreas concedidas pela União através 

dos leilões coordenados pela Agência Nacional do Petróleo. Desta forma, empresas 

em consórcios diferentes poderiam forma coalizões buscando maximizar os seus 

ganhos. Com isso, foram calculados os poderes de barganha de cada empresa e 

posteriormente os incrementos de VPL foram rateados proporcionalmente ao poder de 

barganha de cada empresa. 

Neste momento, torna-se interessante compararmos o resultado de ambos os 

modelos e entendermos as razões das diferenças encontradas. A Tabela 11 e Figura 8 

comparam os resultados no rateio do VPL adicional dos dois modelos propostos. 

 

Tabela 11 - Comparação Rateio dos Ganhos Modelo I e II (milhões de USD) 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Empresa Modelo I Modelo II

E2 229 42

E3 275 958

E1 1392 958

E4 104 42



 58 

 

Figura 8 - Comparação Rateio dos Ganhos Modelo I e II (milhões de USD) 

Fonte: O autor, (2012). 

 

No Modelo I, a empresa E1 é a maior beneficiada retendo grande parte do 

ganho. Isso ocorre não apenas devido a sua significativa participação em A2, que 

concentra a maior parte do poder de barganha, mas também por possuir participação 

em todas as demais áreas. A empresa E3, apesar de ter participação de apenas 20% 

em A2 e 10% em A1, aparece como segunda maior beneficiada pelo fato de participar 

em A2, área com maior poder de barganha. A empresa E2 aparece em terceiro, pois 

possui participações nas áreas A1 e A3 e, por fim, E4 detém a menor parte do ganho 

pois possui participação apenas na área A3. Podemos perceber que o critério de rateio 

deste modelo é fortemente influenciado pela participação das empresas em A2 e em 

segundo lugar pela participação nas demais áreas. 

O Modelo II considerou cada empresa como um diferente agente. A maior 

diferença nos resultados foi um aumento expressivo do poder de barganha da 

empresa E3. Isso se dá devido ao fato de que sem a participação de E3, não é 

possível aprovar a exportação de CO2 da área A2. Desta forma, mesmo com 

participações pequenas, o Modelo II aponta a empresa E3 como agente com maior 

poder de barganha junto com E1, devido ao seu poder de veto na negociação da 

exportação do gás de A2. 

 

5.5 ANÁLISE DE CENÁRIO ALTERNATIVO 

 

Os modelos propostos nos permitem pensar em como cenários alternativos 

impactam o poder de barganha de cada empresa e com isso se tornar uma ferramenta 
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útil na adoção de estratégias a serem tomadas pelas diferentes partes envolvidas. 

Como demonstrado pelos resultados do Modelo II, a empresa E3, apesar de 

limitada participação nas áreas envolvidas, detém grande parte do ganho devido ao 

seu poder de veto na exportação de gás em A2. O cenário alternativo proposto irá 

considerar a entrada de mais uma empresa em A2 de forma que E3 não possua mais 

o poder de veto e analisar o impacto nos resultados. Será proposto um cenário em que 

a empresa E1 irá vender 10% da sua participação em A2 para E4 de forma que a 

coalizão E1 e E4 possa aprovar a exportação de gás de A2. Essa negociação de 

venda da participação em uma área de exploração de petróleo é conhecida pelo termo 

na língua inglesa farm-out. As empresas de petróleo realizam farm-out de forma 

rotineira para reduzir o risco de investimento (SHARMA, 2008). 

Vale ressaltar que este cenário alternativo não modifica o resultado encontrado 

para o poder de barganha de cada área encontrado no Modelo I. Por isso, essa 

análise será realizada apenas para o caso de que cada agente é uma empresa 

mantendo-se as premissas consideradas no Modelo II com a modificação da 

participação da empresa E4 na área A2. 

Sendo assim, as participações por empresa após a entrada de E4 em A2 é 

demonstrada na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Participações no Cenário Alternativo 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Uma vez definida as novas participações das empresas, torna-se necessário 

recalcular os valores de delta VPL para cada coalizão. Vale lembrar que as premissas 

de critério de decisão utilizadas no Modelo II foram mantidas. A Tabela 13 nos mostra 

os valores de VPL para todas as coalizões possíveis. 

 

 

 

 

 

 

A1 A3 A2

E1 65% 45% 70%

E2 25% 30% 0%

E3 10% 0% 20%

E4 0% 25% 10%

Total 100% 100% 100%
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Tabela 13 - Delta VPL por Coalizão - Cenário Alternativo 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

É interessante notar que a coalizão E1 e E4 não apresenta mais um valor nulo, 

uma vez que as empresas em conjunto podem aprovar a exportação de gás da área 

A2 e a importação de gás em A3.  Outra modificação que vale ser destacada é que a 

coalizão E1, E2, e E4 que anteriormente possuía valor nulo, agora apresenta valor 

máximo, uma vez que possibilita a aprovação da exportação de gás de A2 e a 

importação nas áreas A3 e A1. 

Dando continuidade no desenvolvimento do Modelo Alternativo, torna-se 

necessário calcular o poder de barganha de cada empresa para definirmos a fatia de 

cada agente nos ganhos com a injeção de gás. A Tabela 14  demonstra o cálculo de 

poder de barganha de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalizões Delta VPL (milhões de USD)

E1 0

E2 0

E3 0

E4 0

E1 + E2 0

E1 + E3 1500

E1 + E4 1500

E2 + E3 0

E2 + E4 0

E3 + E4 0

E1 + E2 + E3 2000

E1 + E2 + E4 2000

E1 + E3 + E4 2000

E2 + E3 + E4 0

E1 + E2 + E3 + E4 2000
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Tabela 14 - Poder de Barganha por Agente - Cenário Alternativo 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Os resultados encontrados nos mostram que a empresa E1 retêm a maior 

parte do poder de barganha concentrando 62,5%. Em seguida, vem E4 e E3 com 

16,7% cada. Com apenas 4,2% do poder de barganha encontramos a empresa E2. A 

Figura 9 nos mostra o poder de barganha de cada empresa. 

 

E2 E3 E1 E4

(E2, E3, E1, E4) 0 0 2.000 0 2.000

(E2, E3, E4, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E2, E1, E3, E4) 0 2.000 0 0 2.000

(E2, E1, E4, E3) 0 0 0 2.000 2.000

(E2, E4, E3, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E2, E4, E1, E3) 0 0 2.000 0 2.000

(E1, E2, E4, E3) 0 0 0 2.000 2.000

(E1, E2, E3, E4) 0 2.000 0 0 2.000

(E1, E3, E2, E4) 500 1.500 0 0 2.000

(E1, E3, E4, E2) 0 1.500 0 500 2.000

(E1, E4, E3, E2) 0 500 0 1.500 2.000

(E1, E4, E2, E3) 500 0 0 1.500 2.000

(E3, E2, E1, E4) 0 0 2.000 0 2.000

(E3, E2, E4, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E3, E1, E4, E2) 0 0 1.500 500 2.000

(E3, E1, E2, E4) 500 0 1.500 0 2.000

(E3, E4, E1, E2) 0 0 2.000 0 2.000

(E3, E4, E2, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E2, E3, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E2, E1, E3) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E3, E2, E1) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E3, E1, E2) 0 0 2.000 0 2.000

(E4, E1, E2, E3) 500 0 1.500 0 2.000

(E4, E1, E3, E2) 0 500 1.500 0 2.000

Soma 2.000 8.000 30.000 8.000 48.000

Valor de Shapley 83 333 1.250 333 2.000

Poder de Barganha 4,2% 16,7% 62,5% 16,7% 100%

Sequência Soma
Contribuição Marginal
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Figura 9 - Poder de Barganha por Agente- Modelo Alternativo 

Fonte: O autor, (2012). 

 

A Tabela 15 resume o rateio por agente de acordo com o poder de barganha. 

 

Tabela 15 - Rateio por Agente - Modelo Alternativo (MM USD) 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

5.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS II E ALTERNATIVO 

 

O Modelo II e o Modelo Alternativo consideram que cada agente é uma 

empresa que forma os diferentes consórcios que possuem o direito de explorar as 

áreas concedidas pela União através dos leilões coordenados pela Agência Nacional 

do Petróleo. Desta forma, empresas em consórcios diferentes poderiam formar 

coalizões buscando maximizar os seus ganhos. Com isso, foram calculados os 

poderes de barganha de cada empresa e posteriormente os incrementos de VPL 

foram rateados proporcionalmente ao poder de barganha de cada empresa. 

Conforme explicado, a única diferença entre os dois modelos foi que no Modelo 

Alternativo considerou-se a entrada da empresa E4 na área A2. Com isso, E3 perde o 

4,2%

16,7%

62,5%

16,7%

E2 E3

E1 E4

Empresa Poder de Barganha Parcela Ganho (milhões de USD)

E2 4,2% 83

E3 16,7% 333

E1 62,5% 1250

E4 16,7% 333

TOTAL 100,0% 2000
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seu poder de veto na exportação de gás em A2 o que gerou uma grande modificação 

nos poderes de barganha dos agentes envolvidos. 

É interessante compararmos o resultado de ambos os modelos e entendermos 

as razões das diferenças encontradas. A Tabela 16 e Figura 10 comparam os 

resultados no poder de barganha e no rateio do VPL adicional dos dois modelos 

propostos. 

 

Tabela 16 - Comparação Poder de Barganha Modelo II e Alternativo  

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

 

Figura 10 - Comparação Rateio dos Ganhos Modelo I e II (MM USD) 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Podemos observar alguns resultados interessantes com a entrada da empresa 

E4 na área A2. Em primeiro lugar, mesmo com a redução de parte da sua participação 

em A2, a empresa E1 obteve um aumento no seu poder de barganha uma vez que 

agora não depende exclusivamente de E3 para viabilizar a exportação de gás em A2. 

A coalizão formada pelas empresas E1 e E4 viabiliza a exportação de gás de A2 e a 

importação de A3. 

Devido à perda do poder de veto na exportação de gás em A2, a empresa E3 

Empresa Modelo II Modelo Alternativo

E2 2,1% 4,2%

E3 47,9% 16,7%

E1 47,9% 62,5%

E4 2,1% 16,7%

TOTAL 100,0% 100,0%
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apresentou uma redução significativa da sua fatia nos ganhos devido à injeção de gás 

nos reservatórios de A1 e do A3. O seu poder barganha foi reduzido de 47,9% para 

16,7%. 

A empresa E4 obteve um ganho expressivo no seu poder de barganha uma 

vez que com a entrada em A2, este agente pode formar uma coalizão com E1 e 

viabilizar a exportação de gás em A2 e a importação de gás em A3. Com isso, o seu 

poder de barganha foi aumentado de 2,1% para 16,7% igualando ao da empresa E3. 

A empresa E2, por sua vez, apresentou um pequeno aumento no seu poder de 

barganha uma vez que neste cenário alternativo, ao formar coalizão com E1 e E4, 

viabiliza a importação adicional para a área A1. Desta forma, seu poder de barganha 

aumentou de 2,1% para 4,2%. 

Sendo assim, podemos observar que pequenas modificações nas participações 

dos consórcios podem levar a grandes mudanças nas relações de poder entre as 

empresas. Uma infinidade de cenários alternativos pode ser criada com o objetivo de 

estimar o poder de barganha a ser alcançado por cada empresa. O modelo 

desenvolvido é uma ferramenta útil na medida em que permite extrapolar o impacto da 

adoção de estratégias das empresas na relação de poder entre as diferentes partes 

envolvidas. 

 

5.7 RATEIO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE 

 

Para viabilizar a exportação de CO2 de uma determinada área para campos 

vizinhos é necessário construir uma infra-estrutura que viabilize a separação, o 

transporte e a injeção do gás nos reservatórios de destino. Nesta sessão, será 

realizada uma abordagem para ratear estes custos, que serão chamados de custos de 

transporte. 

Inicialmente poderíamos pensar em ratear os custos de transporte pelo poder 

de barganha dos diferentes agentes, porém, desta forma, o agente de maior poder de 

barganha deveria pagar pela maior parte dos custos e além disso não seria 

considerada as diferenças dos custos de transporte associados a cada área.  

Vamos assumir que os custos de transporte associados dependem da distância 

e do número de campos que vão receber o CO2. Não será objetivo deste trabalho 

detalhar uma metodologia para cálculo de custos de infra-estrutura associados a 

exportação de CO2, mas sim propor um modelo para ratear estes custos entre as 

empresas envolvidas. 

Na Figura 11, podemos verificar a localização de Júpiter, o qual representa 

uma fonte de CO2, e das demais áreas vizinhas que podem ser consideradas como 
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importadores potenciais de CO2.  

 

 

Figura 11 - Localização de Júpiter  

Fonte: FILHO et al., (2009). 

 

Como podemos verificar na figura acima, é comum imaginar que um 

determinado campo exportador de CO2 possa exportar o gás para campos vizinhos 

que encontram-se em distâncias diferentes da fonte de CO2. Os custos de transporte 

devem ser maiores quanto maior a distância entre a área exportadora e a área 

importadora de CO2. 

 

Para adicionarmos os custos de transporte na modelagem adotada, foram 

adotadas as seguintes premissas: 

 O custo de transporte para exportar CO2 de A2 para apenas a área A1 é 

de 80 milhões de USD. 

 O custo de transporte para exportar gás de A2 para apenas a área A3 é 

de 150 milhões de USD 

 O custo de transporte para exportar gás de A2 para as áreas A1 e A3 é 

de 200 milhões de USD. 

Considerando as áreas criadas nas sessões anteriores para viabilizar a 

elaboração do modelo, a Tabela 17 nos mostra os custos de transporte para cada 

campo importador de gás de A2. 

 

Tabela 17 - Custo de Transporte por campo importador de gás 
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Fonte: O autor, (2012). 

 

Vale ressaltar que os custos da Tabela 17 representam uma estimativa 

aproximada do autor e não representam os custos reais. Entretanto essa premissa 

permite que o modelo fique mais claro e didático para a compreensão do leitor. 

A partir da definição dos custos de transporte, podemos recalcular o delta VPL 

para cada coalizão considerando os custos de transporte associados.  

A Tabela 18 e a Tabela 19 demonstram o delta VPL considerando os custos de 

transporte para os modelos I e II apresentados nas sessões anteriores deste capítulo. 

 

Tabela 18 – Delta VPL considerando os custos de transporte – Modelo I 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Tabela 19 - Delta VPL considerando os custos de transporte – Modelo II 

Áreas Importadoras de Gás
Custo de Transporte 

(milhões de USD)

A1 80

A3 150

A1 + A3 200

Coalizões
Delta VPL            

(milhões de USD)

Custo Infra 

(milhões de USD)

Delta VPL com Transporte 

(milhões de USD)

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A1 + A2 1500 80 1420

A1 + A3 0 0 0

A2 + A3 1500 150 1350

A1 + A2 + A3 2000 200 1800
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Fonte: O autor, (2012). 

 

Uma vez definida os payoffs das coalizões considerando-se os custos de 

transporte, pode-se facilmente recalcular os poderes de barganha e 

conseqüentemente a fatia de cada agente nos ganhos devido à injeção de CO2 nos 

reservatórios das áreas A1 e A3. Note que o ganho máximo a ser rateado é reduzido 

em 200 milhões de USD correspondentes ao gasto de transporte. 

A Tabela 20 e a Tabela 21 demonstram os poderes de barganha e a parcela do 

ganho que deve ficar com cada agente considerando-se os custos de transporte para 

os Modelos I e II. 

 

Tabela 20 - Poder de Barganha e Ganho por agente considerando custo de transporte – 

Modelo I 

 

Fonte: O autor, (2012). 

 

Tabela 21 - Poder de Barganha e ganho por agente considerando custo de transporte – Modelo 

II 

Coalizões
Delta VPL            

(milhões de USD)

Custo Infra 

(milhões de USD)

Delta VPL com Transporte 

(milhões de USD)

E1 0 0 0

E2 0 0 0

E3 0 0 0

E4 0 0 0

E1 + E2 0 0 0

E1 + E3 1500 80 1420

E1 + E4 0 0 0

E2 + E3 0 0 0

E2 + E4 0 0 0

E3 + E4 0 0 0

E1 + E2 + E3 2000 200 1800

E1 + E2 + E4 0 0 0

E1 + E3 + E4 2000 200 1800

E2 + E3 + E4 0 0 0

E1 + E2 + E3 + E4 2000 200 1800

Área Poder de Barganha Parcela Ganho (milhões USD)

A1 21,5% 387

A2 59,0% 1062

A3 19,5% 352

TOTAL 100,0% 1800
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Fonte: O autor, (2012). 

 
Podemos observar que a inclusão dos custos de transporte não altera de forma 

significativa os poderes de barganha dos diferentes jogadores. Isto ocorre, pois, as 

diferenças nos custos de transporte entre as áreas é pequena quando comparada com 

os benefícios oriundos da injeção de CO2. Entretanto, vale ressaltar que a inclusão 

dos custos de transporte, no caso do Modelo I, aumentou o poder de barganha da 

área A1, uma vez que os custos para construção de um gasoduto para esta área é 

menor quando comparado à construção de um gasoduto para a área A3. 

Empresa Poder de Barganha Parcela Ganho (milhões de USD)

E2 1,8% 32

E3 48,2% 868

E1 48,2% 868

E4 1,8% 32

TOTAL 100,0% 1800
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6 DESDOBRAMENTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

6.1 DESDOBRAMENTOS 

 

Este trabalho envolveu uma série de disciplinas distintas e de ampla base de 

conhecimentos como a engenharia de reservatório, Teoria dos Jogos e conhecimentos 

sobre as reservas de pré-sal brasileiro.  Este fato, em alguns momentos, impediu a 

abordagem mais profunda de alguns temas que podem servir como desdobramentos 

para trabalhos futuros: 

 

Crédito de Carbono  

Na análise realizada, poderiam ser incluídos os créditos de carbono, sendo 

mais um benefício a ser logrado pela injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal. 

Este benefício pode ser incorporado no modelo proposto gerando um novo cenário de 

poder de barganha para os agentes e consequentemente mudando a parcela de 

ganho de cada um. 

 

Cálculo do aumento do fator de recuperação devido à injeção de CO2 

Com o objetivo de tornar o modelo mais próximo da realidade, é interessante 

quantificar através de simuladores o aumento no fator de recuperação nos campos 

devido à injeção de CO2. Com isso, poderia ser levantada a demanda de CO2 de 

cada área. A partir desta informação, poderia ser possível calcular valores de delta 

VPL mais próximos da realidade e a partir dos critérios de rateio e o volume de CO2 a 

ser comercializado, poderia ser calculado o preço do CO2 a ser vendido de forma a 

refletir o poder de barganha de cada agente. 

 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho propôs criar um modelo baseado na Teoria dos Jogos para ratear 

os benefícios oriundos da injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal.  

Para isso, foi necessário conhecer o contexto do das reservas do pré-sal 

brasileiro no que se referem às áreas envolvidas, empresas participantes, desafios 

encontrados entre outros conhecimentos importantes para compreensão deste tema. 

Na seqüência, foi apresentado para o leitor o potencial de aumento na 

recuperação das reservas do pré-sal pela injeção de CO2, sendo necessário explorar, 

mesmo que de uma forma superficial, a disciplina de engenharia de reservatórios. 
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O quarto capítulo teve como objetivo fornecer para o leitor os conhecimentos 

básicos de Teoria dos Jogos, assim como diversas aplicações na indústria do petróleo. 

Essas informações foram fundamentais para a compreensão dos modelos 

apresentados na sequência. 

Finalmente foi apresentado o modelo baseado na Teoria dos Jogos para rateio 

dos benefícios oriundos da injeção de CO2 nos reservatórios do pré-sal,  

O modelo proposto se mostrou uma ferramenta útil para verificar a relação de 

poder de barganha entre as partes envolvidas, assim como para prever como ações e 

estratégias podem reequilibrar a relação de poderes entre os diferentes agentes. 
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