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RESUMO 
 
A importância da unitização vem crescendo mundialmente por se tratar da maneira 
mais igualitária e justa de se produzir uma jazida compartilhada, garantindo que a 
recuperação final seja sempre superior do que nos casos onde há a produção 
predatória do reservatório por mais de um concessionário. Por este motivo, o 
presente trabalho aborda o tema trazendo o conceito puro e simples de se unificar 
um reservatório, bem como os agentes envolvidos e todo o andamento do processo 
até que seja acordo tenha sido assinado. O mesmo introduz o histórico e a evolução 
do assunto de forma mundial e posteriormente, de forma mais específica, no Brasil. 
Além disso, alguns conceitos técnicos serão expostos para acrescentar e justificar o 
entendimento dos estudos realizados no decorrer do processo de unitização. Serão 
apresentados também, estudos de casos em que uma jazida se estenda além das 
fronteiras do seu país de origem e os principais casos brasileiros já acordados, com 
um enfoque no polígono do pré-sal, pois além de apresentar volumes excepcionais 
de petróleo e gás natural, é uma região ainda pouco explorada, apresentando um 
maior grau de desconhecimento da área, o que torna os casos de unitização mais 
complexos e demorados, pois novos dados serão necessários para mitigar as 
incertezas quanto aos percentuais a serem acordados e devido à grande quantidade 
de casos em andamento. Em adição, no Brasil, serão introduzidos os regimes 
fiscais, as participações governamentais e as diretrizes para a celebração do Acordo 
de Individualização da produção. 
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ABSTRACT 
 

The importance of unitization has grown worldwide because it is the most equitable 
and fair way to produce a shared reservoir, ensuring that the final recovery is always 
higher than in cases where there is a predatory production by more than one lessee. 
For this reason, this paper addresses the issue by bringing pure and simple concept 
of to unify a reservoir as well as the agents involved and all the progress of the 
process until agreement has been signed. The same introduces the history and 
evolution of the subject in a global way and later more specifically in Brazil. In 
addition, some technical concepts will be exposed to add and justify the 
understanding of the studies before the unitizing process. Will also be presented, 
case studies in which a reservoir extends beyond the borders of its own country and 
the main Brazilian cases that have already agreed, with a focus on the pre-salt 
polygon, as well as presenting exceptional volumes of oil and natural gas, is a 
underexplored region, with a large degree of unfamiliarity, which makes cases more 
complex and longtime unitization, as new data will be needed to mitigate the 
uncertainties about the percentage to be agreed and due to the large amount of 
cases in progress. In addition, in Brazil, the tax systems will be introduced, 
government participation and the guidelines for the celebration of Production 
Individualization Agreement. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Unitização é uma importante ferramenta desenvolvida mediante ao 

aprendizado com a crescente evolução da indústria do petróleo, substituindo a 

produção predatória dos primórdios da indústria, nos Estados Unidos da América 

(EUA), por uma produção igualitária, que tem por finalidade o aumento a 

recuperação final de hidrocarbonetos e a extensão da vida útil dos reservatórios. 

Considerando a relevância do tema, não só para a academia, bem como para 

a indústria, uma vez que há uma busca pela preservação dos recursos minerais do 

subsolo, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste de uma 

revisão bibliográfica do assunto com ênfase nos estudos de casos. 

O objetivo deste trabalho é mostrar as características importantes do 

processo de Unitização na Indústria do Petróleo, apresentando casos no Brasil e no 

mundo, bem como os processos, acordos e regimes adotados para que as fases da 

Unitização possam acontecer.  

A justificativa da escolha do tema se baseou no teor da unificação da 

produção de jazidas compartilhadas, quando se trata da recuperação de 

reservatórios de petróleo e gás natural. De forma geral, essa recuperação irá afetar 

não só os lucros dos concessionários detentores dos direitos de exploração e 

produção do reservatório, mas também, a arrecadação das participações do 

governo, quando o mesmo for detentor dos direitos das jazidas minerais.  

        A presente monografia está estruturada de maneira em que após a 

introdução serão abordadas três sessões e por último a conclusão com suas 

considerações finais. Na primeira seção, serão retratadas algumas considerações 

técnicas necessárias para o entendimento do contexto da Unitização, uma revisão 

bibliográfica do tema, introduzindo sua importância e as fases que a compõe. 

        Na sessão seguinte, serão avaliados os acordos de Unitização que 

acontecem no mundo, com uma abordagem aprofundada em quatro países que 

trazem além dos casos básicos de unitização, exemplos nos quais há a extensão 

das jazidas para áreas pertencentes ao país adjacente, demonstrando e explicando 

o que dito como Unitização Transfronteiriça. 

        Na última sessão, serão abordados os assuntos referentes à Unitização no 

Brasil. Será apresentado um breve histórico, os regimes fiscais que compõem a 
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Indústria do Petróleo e os casos já aprovados no país. Também serão detalhados 

os acordos referentes à Unitização, como o Acordo de Individualização da Produção 

e o Compromisso da Individualização da Produção, que são submetidos à avaliação 

e aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Por 

fim, será avaliada a Unitização do Pré-Sal, de acordo com o novo marco regulatório, 

trazendo os casos já aprovados e o andamento das atividades entre os 

concessionários e a representante da União no polígono do Pré-Sal e em áreas 

estratégicas, a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). 
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2 UNITIZAÇÃO 
 

 O termo unitização refere-se a um procedimento que visa a elaboração de um 

acordo entre as partes detentoras dos direitos de exploração e produção de um 

reservatório produtor ou potencialmente produtor que se estende além dos limites 

pré-determinados em contrato. Trata-se, portanto, da exploração e produção 

compartilhada de um mesmo reservatório por uma única unidade produtora e de 

forma mais eficiente, sendo os custos e lucros repartidos por mais de um 

concessionário, protegendo-se, assim, os direitos de propriedade de cada uma das 

partes. Esta situação é exemplificada na figura 2.1, onde há três campos produtores 

com diferentes operadores e percentuais e dentre eles há um reservatório 

compartilhado, representado pela elipse em vermelho. 

 

 
Figura 2. 1: Jazida Compartilhada (Fonte: do autor, 2016) 

 

De acordo com David et al. (2014), a unitização é a fórmula mais eficaz de se 

evitar a produção individualista, depredatória e não racional de petróleo e gás 

natural. Preconiza o instituto, de forma sucinta, que, caso uma jazida petrolífera se 

estenda por mais de uma unidade de exploração e produção (“lease”, concessão, 

área partilhada, propriedade etc.), os respectivos detentores de direitos 
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exploratórios e de produção deverão produzir o petróleo e gás natural proveniente 

daquela jazida de forma unificada, evitando a concorrência predatória e a 
consequente depleção precoce do reservatório petrolífero. 

Inicialmente, devem ser realizados diversos estudos geológicos, simulações 

de reservatórios em áreas em desenvolvimento e, no caso de não haver dados de 

poços vizinhos, é preciso perfurar um poço exploratório para avaliar o reservatório. 

Baseado nos resultados obtidos, as companhias acordam suas participações, que 

irá refletir a parcela do reservatório presente em cada área sob o contrato. Os 

custos e lucros de cada área, contrato ou bloco, serão repartidos na proporção das 

participações estabelecidas. Esta divisão deve ser calculada com base no volume 

de óleo “in place” (VOIP) ou em volumes recuperáveis com elevado grau de certeza 
considerando condições econômicas vigentes (reservas provadas). 

Posteriormente, cada empresa ou consórcio envolvido deve assinar um 

Acordo de Individualização da Produção (AIP), cuja finalidade é garantir a repartição 

dos custos e lucros da produção, além de assegurar a recuperação eficiente de 
petróleo e a prevenção da exploração predatória dos recursos naturais. 

Devido às inúmeras descobertas de petróleo em áreas como o Pré-sal, no 

Brasil, foram identificados diversos casos de extensão de reservatório, incluindo 

extensões para áreas não submetidas a contratos de exploração e produção. 
Nestes casos, a legislação determina que a União celebre o AIP. 

Uma definição importante para o entendimento do conceito de extensão de 

jazidas é o chamado “ring fence”, principalmente em casos brasileiros. De acordo 

com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a área exploratória onde houver 

declaração de comercialidade, deverá ser circunscrita por um polígono geográfico 
também conhecido como “ring fence”, que definirá o novo Campo.  

Segundo Gutman (2007), campo é uma área geográfica delimitada, na qual 

as operações dentro daquela área são regidas por um contrato de concessão de 

uma companhia com a ANP. 
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2.1. Histórico 
 

O desenvolvimento da indústria petrolífera teve início em 1848, na Península 

Aspheron, em Baku, onde se localiza a primeira operação “offshore” que se tem 

notícia, sob o comando do engenheiro russo F. N. Semyenov (Braga, 2014). Dez 

anos depois, houve a completação do primeiro poço comercial de petróleo na 

Pensilvânia, EUA.  Por se tratar de um recurso natural disponível no subsolo e de 

alta rentabilidade, considerando que os recursos para sua extração na época eram 

precários e com baixo custo, diversos proprietários de terra saíram perfurando 

poços onde lhes fosse conveniente. Gerando uma aglomeração de poços. 

Como forma de resolver este problema, Robert E. Hardwicke, um famoso 

advogado na área de óleo e gás, contribuiu com uma das formulações mais 

objetivas da lei conhecida como Lei da Captura (“Capture Law”). Para ele, o 

proprietário da terra adquiria o direito do petróleo e gás que fosse produzido por 

poços ali perfurados, mesmo que provavelmente parte daquele óleo ou gás tivesse 
migrado de uma terra adjacente (Hardwicke, 1935).  

Todavia, a Lei da Captura, de certa forma, incentivava a perfuração de vários 

poços para que houvesse uma explotação mais rápida e ampla de petróleo em um 

dado momento, em detrimento à preservação e extensão da vida útil do 
reservatório. 

De acordo com Knowlton (1939), advindo de um pensamento contrário a esta 

exploração predatória de um recurso natural, Henry L. Doherty foi um dos primeiros 

a se expressar em relação ao “unit operation”. Em seu discurso no encontro anual 

do Instituto Americano de Petróleo ele explicou que os petroleiros estavam tão 

fascinados com a possibilidade de lucro rápido com a descoberta de petróleo a 

partir da perfuração de poços em locações desconhecidas, que em sua natureza 

não havia a possibilidade de trocar este jogo de azar pela estabilização dos 

negócios a partir da unitização. Em 1923 ele impeliu pela criação de leis para “unit 

operation” e ainda expôs a ideia de uma unitização compulsória. 

No final da década de 20 a produção de petróleo ultrapassou a curva da sua 

demanda, o que levou um maior interesse pela unitização. Artigos sobre o tema 
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eram frequentemente publicados nos jornais. Pode-se dizer que neste momento a 

indústria de petróleo começou a se tornar consciente a cerca de um plano de 
produção mais seguro e duradouro. 

A primeira Resolução que reconheceu os méritos da unitização, com o título 

de “A Nova Concepção sobre a Produção de Petróleo”, defendendo seu uso de 

forma geral ocorreu na Convenção do Instituto de Chicago, em novembro de 1931. 

O Instituto nomeou o primeiro comitê que tinha por dever investigar a possibilidade 

de criar um procedimento para dar seguimento ao processo de unitização. Após 

criar um relatório sobre o tema e entrega-lo ao instituto, o comitê foi desfeito 

(KNOWLTON, 1939). 

Na mesma época, a divisão de petróleo do Instituto Americano de 

Engenheiros de Minas e Metalúrgicos (AIME) se comprometeu e realizou um 
importante estudo sobre o assunto, trazendo estatísticas de diversos países. 

Robert E. Hardwicke (1948), em seu livro “Anti-Trust Laws et al vs Unit 

Operation of Oil and Gas Polls”, divide a história da Unitização em quarto períodos: 

I. Período de Organização e Estudos (1927 a 1931), quando várias organizações e 
agências dedicaram seu tempo a estudos, relatórios e recomendações, favorecendo 
geralmente a unitização. 

II. Período de Regulamentação do Estado (1931 a 1943). Nesta época os estudos 
foram organizados almejando diferenciar a Regulação da Produção em terras 
privadas no âmbito de conservação Estatal da Regulamentação Federal, que incluía 
a unitização compulsória. 

III. Segunda Guerra Mundial (1943 a 1946). Houve um controle Federal considerável 
exercido pela Petroleum Administration for War, uma comissão especial criada pelos 
Estados Unidos. 

IV. Presente (a partir de 1946), caracterizado por uma grande necessidade de 
unitização, onde os operadores devem utilizar mecanismos para aumentar a 
recuperação de petróleo, garantindo eficiência e proteção dos direitos correlativos. 
Normalmente, requer coordenação e controle da operação no campo, o que envolve 
altos investimentos em plantas de produção dentre outros equipamentos. 

Porém, a maioria das intervenções até então ocorridas estavam focadas 

primordialmente no rateio das produções e não no processo legal de unitização. 

Este cenário só foi invertido em 1945 quando em Oklahoma promulgou-se a o 

Primeiro Estatuto, que autorizava uma Comissão Corporativa a “unitizar” a 

totalidade ou parte de um reservatório comum quando o operador com pelo menos 

cinquenta por cento das participações fizer tal requerimento. 
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Após a criação desta primeira lei, muitos países produtores de petróleo 

aderiram à criação de estatutos de conservação que previam a unitização como 

regra. Sendo que, hoje, a validade constitucional destes mecanismos regulatórios se 

tornou indiscutível. 

 

2.2. Considerações técnicas 

 

2.2.1. Sistema Petrolífero  
 

De acordo com Thomas, 2004, o petróleo é constituído, basicamente, por 

uma mistura de compostos químicos orgânicos (hidrocarbonetos). Quando a mistura 

contém uma maior porcentagem de moléculas pequenas, seu estado físico é 

gasoso e quando a mistura contém moléculas maiores, seu estado físico é líquido, 
nas condições normais de temperatura e pressão. 

A principal teoria que explica a geração do petróleo é conhecida como 

Biogênica ou Orgânica e diz que o petróleo é formado a partir da decomposição da 

matéria orgânica por microrganismos em um ambiente anaeróbico. O tipo de 

hidrocarboneto a ser gerado irá depender da constituição da matéria orgânica e dos 

níveis de temperatura. O local onde ocorre todo o processo de geração do petróleo 

é conhecido como rocha geradora, geralmente folhelhos com baixa porosidade e 
permeabilidade. 

A porosidade é uma das características mais importantes quando se trata de 

geração e acumulação de petróleo, a mesma se define segundo Serra (1984), como 

sendo a relação entre o volume de espaços poroso de uma rocha e o volume total 

da mesma, expressa em percentual ou fração.  Uma acumulação com um alto 
potencial de produção será resultado de uma rocha com uma alta porosidade. 

Outro fator importante é que haja a migração do hidrocarboneto e que este 

seja trapeado por uma armadilha e aprisionado em uma rocha conhecida como 

rocha reservatório.  
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Neste contexto, as rochas sedimentares são o principal alvo da indústria do 

petróleo, pois praticamente a totalidade dos reservatórios de hidrocarbonetos está 

acumulada nos poros das rochas sedimentares. Estas rochas são o resultado da 

deposição de detritos, que são decompostos e erodidos de rochas pré-existentes 

(magmáticas, metamórficas e até mesmo sedimentares), assim como pela 

precipitação de soluções aquosas de ambiente e pela associação de organismos. 

Essas rochas caracterizam-se em geral por um arranjo paralelo das partículas 

constituintes, formando camadas ou estratos que se distinguem entre si pelas 

diferenças de espessura, granulometria e cor (Garcia, 2011). 

 

2.2.2. Mecanismos de Produção de Hidrocarbonetos 

 

No que diz respeito à produção de petróleo e gás natural, os fluidos contidos 

no reservatório devido à alta compactação do pacote rochoso ali presente, possuem 

certa quantidade de energia armazenada que os impulsiona quando o poço é aberto 
e um diferencial de pressão entre este e o reservatório é criado. 

Esta energia é conhecida como mecanismo primário de produção do 

reservatório. São três os principais mecanismos: Gás em Solução, Capa de Gás e 

Influxo de Água. Existem situações em que há a atuação de mais de um mecanismo 
sobre o reservatório produtor, neste caso, há o chamado Mecanismo Combinado. 

 
2.2.2.1. Gás em solução 

 

O mecanismo de gás em solução ocorre quando o reservatório produtor não 

está associado a um aquífero ou a uma capa de gás que possam auxiliar na 

manutenção de sua pressão. Conforme mostra a figura 2.2, todo o espaço poroso é 

preenchido apenas por óleo, com gás solubilizado entre as suas moléculas, fazendo 

com que toda energia disponível para a produção, neste caso, esteja armazenada 

na zona produtora de óleo, dependendo da quantidade de gás em solução 

armazenada no fluido. 
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Figura 2. 2: Mecanismo de Gás em Solução (Fonte: UFERSA, 2014). 

 

O princípio de produção acontece em duas etapas, onde, a primeira ocorre 

logo no início da produção com a o diferencial de pressão entre o reservatório e o 

poço. Com a redução de pressão, os fluidos tendem a se expandir, enquanto o 

volume poroso se retrai, devido à sobrecarga das camadas rochosas acima, 
diminuindo sua capacidade de armazenamento e expulsando o óleo ali contido. 

A segunda etapa descreve o mecanismo propriamente dito. Visto que a 

depleção é um processo continuo, durante a queda de pressão, ao atingir a pressão 

de saturação do gás, além da expansão dos fluidos, ocorre vaporização das frações 

mais leves do óleo. A partir deste momento, a expansão do gás irá deslocar o fluido 

para fora do meio poroso. 

O principal ponto negativo deste mecanismo são as recuperações finais que 

não passam de 20%. Isto acontece porque à medida que uma maior quantidade gás 
se desprenda do óleo, menor será a energia do reservatório.  

 

2.2.2.2.  Mecanismo de Capa de gás 
 

Dependendo das condições de temperatura e pressão iniciais do reservatório, 

a mistura de hidrocarbonetos pode se apresentar com as fases, líquida e vapor, em 

equilíbrio.  A fase vapor (gás livre), por ser bem menos denso que o líquido, se 
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acumula na parte superior do meio poroso, formando o que se denomina “capa de 

gás” (Thomas, 2004). A figura 2.3 representa o mecanismo anteriormente descrito, 

onde a capa de gás ocupa a parte superior do reservatório devido à sua menor 

massa específica, enquanto a fase líquida, mais densa, se localiza na parte inferior. 

 

 
Figura 2. 3: Mecanismo de Capa de Gás (Fonte: UFERSA, 2014). 

 

O diferencial de pressão gerado ao se produzir a zona de óleo será sentido 

pela capa de gás, que devido sua alta compressibilidade, irá se expandir logo no 

início da produção, penetrando de forma gradativa nos espaços previamente 
ocupados pelo óleo. 

O tamanho da capa de gás tem uma influência significativa em relação à 

recuperação final de petróleo, que varia entre 20% e 30%. Quanto maior a capa de 

gás for, melhor será sua atuação, sustentando uma queda de pressão mais lenta 
por um período de tempo maior.  

 

2.2.2.3.  Mecanismo de Influxo de água  
 

Este mecanismo pode ocorrer em reservatórios de óleo e gás, sendo que 

para isto, é indispensável o contato direto com formações saturadas com água, 

denominadas de aquífero. Este aquífero será responsável por manter a pressão do 
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reservatório constante durante a produção.  A figura 2.4 representa este 

mecanismo, onde a água ocupa a parte inferior do reservatório por ser mais densa 
que o óleo ou que o gás. 

 

 
Figura 2. 4: Mecanismo de Influxo de Água (Fonte: UFERSA, 2014) 

 

A queda de pressão induzida com o início da produção ocasiona a redução 

do espaço poroso do aquífero, pressionando a água contra a zona de óleo. Esta 

água pode gerar uma pressão sobre o volume de hidrocarbonetos que será 

produzido de forma mais eficiente, garantindo uma recuperação final na faixa de 
30% a 40%. 

 

2.3. Conceitos acerca de Volumes e Reservas 

 

Uma reserva de hidrocarbonetos é o volume de óleo ou de gás a ser 

produzido de forma econômica e comercial, em uma acumulação conhecida, em 
uma determinada data, (Rosa, 2006). 

É indispensável determinar os volumes de cada fluido existente em uma 

reserva pelos aspectos técnicos no que tange ao planejamento estratégico, à 

otimização da produção de um campo, bem como seus investimentos. A viabilidade 

comercial também deve ser levada em conta, considerando a capacidade de 

produção do reservatório e a possibilidade de sua comercialização, a partir da 
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análise da infraestrutura existente e do mercado consumidor. Em relação aos 

aspectos legais, são imprescindíveis que sejam realizados os relatórios 
governamentais e que haja um monitoramento por parte do operador. 

As estimativas consideradas para a obtenção dos volumes das reservas 

envolvem certo grau de incerteza tanto em relação à quantidade, quanto a 

confiabilidade dos dados de engenharia e geologia. As reservas de hidrocarbonetos, 

conforme mostra a figura 2.5, são classificadas conforme o seu grau de incerteza 
em provada (1P), provável (2P) ou possível (3P). 

 

 
Figura 2. 5: Tipos de Reservas  (Fonte: do autor) 

 

Reservas provadas de petróleo e gás natural possuem um elevado grau de 

certeza baseado nas estimativas realizadas. Considera-se uma probabilidade de 

90% de que aquele volume estimado seja produzido. Sua análise se baseia em 

poços já perfurados e testados, na correlação de perfis e análises de testemunhos, 
nas condições econômicas vigentes e métodos operacionais usualmente viáveis. 

Já as reservas prováveis são consideradas reservas adicionais com uma 

menor certeza dos volumes a serem recuperados. Diz-se ter uma probabilidade de 

50%, pois há um risco maior na sua explotação quando comparadas às áreas de 

reservas provadas. Podem ser consideras neste cálculo as áreas adjacentes 

daquela anteriormente provada, onde existem poucos dados ou estes ainda não 

foram interpretados. 
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Nas reservas possíveis o grau de incerteza é muito alto, com uma 

probabilidade de apenas 10% da recuperação de hidrocarbonetos naquela área, 

pois se encontra separada da área com reserva provada por falha ou por estar 

estruturalmente mais baixa. Ainda pode se tratar de um pequeno volume de óleo ou 

gás contido no reservatório, onde a produção pode não ser considerada 

comerciável, ou necessite de uma recuperação avançada que não seja 
economicamente viável. 

 

2.4. A importância da Unitização 
 

De acordo com a prática internacional da indústria do petróleo, o fator 

determinante para a unitização é o geológico, ocorre quando uma reserva de 

petróleo ultrapassa as áreas de diferentes blocos exploratórios. A unitização é o 

melhor critério conhecido para produzir petróleo e gás pelas seguintes razões 
(WEAVER; ASMUS, 2005):  

ü Evita-se a perda econômica das perfurações de poços desnecessários e a 
construção de estruturas, que poderiam ocorrer sob a competitiva Lei da Captura; 

ü Permite-se o compartilhamento de estruturas de desenvolvimento, implicando a 
redução dos custos de produção através da produção em escala e operações mais 
eficientes; 

ü Maximiza-se a recuperação final de petróleo enfatizando as melhores práticas na 
indústria de petróleo, quer seja durante a recuperação primária ou por meio da 
utilização de mecanismos de recuperação avançados; 

ü Atribuem-se aos proprietários dos direitos de exploração e explotação uma parcela 
justa da produção; 

ü Diminuem-se os danos ambientais causados à superfície ou à área utilizada com a 
não colocação de estruturas ou poços desnecessários. 

Desta forma, quando há a individualização da produção de uma jazida, o 

operador único passa a ser o responsável por garantir que a exploração e o 

desenvolvimento daquela estrutura geológica ou área serão realizados de maneira 
mais eficiente e econômica. 

Outro benefício da unitização se refere à extensão da vida útil do 

reservatório. Quando há a explotação de uma mesma zona por diversos poços sem 

um estudo prévio, há uma rápida depleção da jazida, dissipando assim a energia 

primária do reservatório. Como resultado, a produção será mais rápida, porém 
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menos eficiente e com um maior volume de óleo a ser deixado no reservatório como 

óleo residual. Em contrapartida, a individualização da produção traz uma forma mais 

consciente de produção, em que se estudam as locações de poços produtores e 

injetores, garantindo uma depleção eficiente e consequentemente uma maior 
recuperação de hidrocarbonetos por um longo período de tempo. 

Outra influência da unitização incide no recolhimento de tarifas do governo de 

um país. No Brasil por exemplo, as participações governamentais sobre a indústria 

petrolífera têm a natureza jurídica de compensação financeira pela exploração e 

produção de petróleo, por se tratar de recursos finitos e com sérios problemas 

ambientais. 

Gutman (2007) em seu artigo mostra que as arrecadações com participações 

governamentais vêm aumentando, decorrente não apenas do aumento da 

produção, mas principalmente, das mudanças na legislação ocorridas no âmbito do 

processo de flexibilização do monopólio das atividades de exploração e produção. 

No Brasil, por exemplo, uma nova compensação financeira foi implantada, 

denominada Participação Especial (PE), além das mudanças sofridas nas alíquotas 
dos royalties. 

De acordo com o artigo o 9° da Resolução ANP n.º 12/2014, a Participação 

Especial (PE) incidirá sobre a parcela de cada campo, mas é uma questão que gera 

dúvida. No caso da jazida compartilhada se estender por mais de uma área sob 

contrato, a apuração da PE tomará como base na receita líquida da produção e nos 

volumes de produção fiscalizada integrais de cada campo. Caso a jazida se estenda 

além de uma área concedida ou contratada o acordo celebrado entre os 

concessionários para a individualização da produção definirá a participação de cada 

um com respeito à apuração da receita líquida da produção no período base e, 

consequentemente, da PE. No caso de individualização de produção entre áreas 

concedidas, cedidas e contratadas, a participação especial incidirá somente sobre a 

parcela alocada ao campo regido sob o contrato de concessão, devendo ser 

segregado do total da jazida compartilhada o volume de produção fiscalizada, a 

receita bruta da produção e os gastos incorridos nas atividades de exploração e 
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produção, de acordo com as participações determinadas no acordo de 

individualização da produção. 

 

2.5. Fases da Unitização 
 

Quando se percebe a extensão do reservatório para além dos limites 

previstos em contrato para uma determinada área, é necessário que ocorra a 

unitização. Normalmente, este processo ocorre em três estágios, sendo que o último 

não necessariamente precisa ocorrer. São eles o pré-contrato, que deve ser 

celebrado no momento da descoberta ou da avaliação do reservatório 

compartilhado, o Acordo de Individualização da Produção, quando há a definição 

dos percentuais de cada constituinte do acordo e as Redeterminações dos fatores 

de participação. (ASMUS, 2006). 

 

2.5.1. Pré-Contrato de Unitização 
 

Quando o operador passa a ter conhecimento da extensão de sua jazida, 

este deverá comunicar ao órgão regulador local e, quando houver, às partes 

adjacentes por onde a jazida se estenda. Portanto, o desenvolvimento do 

reservatório só poderá ter continuidade após o consentimento do órgão regulador, 

de forma expressa de acordo com cada contrato estabelecido na licitação das áreas 
por onde este reservatório se estende. 

Neste estágio inicial será formado um comitê de técnicos, geólogos e 

engenheiros que juntos irão estudar o reservatório comum de forma a avaliar não só 

os melhores meios de explotação do mesmo, como também iniciarão os estudos 

baseados no banco de dados de geofísica e geologia para a determinação dos 
percentuais de cada agente envolvido. 

Segundo Taverne (1999) os seguintes fatores precisam ser considerados 
para que seja firmado um pré-acordo: 
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ü Os limites, a extensão e a configuração do reservatório cuja produção será 
individualizada; 

ü As características minerais e as condições mecânicas da rocha reservatório, bem 
como as características do petróleo contido nela; 

ü A definição do volume de petróleo que será dividido entre as partes detentoras de 
direitos de E&P; 

ü Forma em que o reservatório deveria ser dividido (cálculo das participações iniciais); 
ü O período programado para a realização das redeterminações dos limites do 

reservatório, do volume total de petróleo do reservatório e das participações; 
ü O operador único, escolhido dentre os agentes envolvidos no acordo; 
ü O esboço do plano de desenvolvimento; 
ü A divisão ou não divisão dos custos do pré-acordo. 

Antes de chegar ao acordo propriamente dito, vários contratos preliminares 

serão estabelecidos. O primeiro é o acordo de confidencialidade firmado entre as 

partes para que haja uma troca de informações outrora levantadas acerca do 

reservatório, como perfis e dados de poços já perfurados na área, amostragem de 
fluidos e testemunhos obtidos em testes de produção, dados sísmicos, etc. 

Em seguida, podem ser assinados outros contratos, tais como o “joint well” e 

o “joint studies agreement", que se tratam da perfuração de um poço e das 

aquisições de dados e estudos comuns entre as partes, respectivamente. Nestes 

contratos, podem ser estabelecidas as divisões das despesas envolvidas nas 
aquisições de dados.  

 

2.5.2. Acordo de Individualização da Produção (AIP) 
 

Esta é considerada a fase mais complexa, pois as partes envolvidas devem, 

a partir dos dados e estudos que se iniciaram no pré-acordo, chegar a uma 

conclusão a respeito de diversos itens contratuais solicitados pela regulação no AIP. 

No Brasil, por exemplo, a legislação solicita através do Art. 34 da Lei n. 
12.351/2010, que do AIP conste as seguintes informações: 

I - A participação de cada uma das partes na jazida individualizada, bem como as hipóteses 
e os critérios de sua revisão; 

II - O plano de desenvolvimento da área objeto de individualização da produção; e 

III - Os mecanismos de solução de controvérsias.  
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Geralmente, leva-se mais de um ano para que seja firmado o Acordo de 

Individualização da Produção através de um documento legal assinado pelos 

concessionários envolvidos e pelo órgão regulador local. Isto pode ser verificado, 

por exemplo, nos casos de AIPs assinados no Brasil até 2009, onde a unificação da 

jazida compartilhada dos campos de Lorena e Pardal duraram sete anos (2002 a 
2009) (BRAGA, 2014).  

Os princípios básicos que irão compor o AIP serão o rateio dos custos 

envolvidos na avaliação do reservatório, no desenvolvimento do campo, na 

manutenção da produção, bem como, quando houver um projeto de revitalização 

que envolva a jazida compartilhada; e o rateio da produção, ambos na proporção 

das participações pertencentes a cada um dos detentores de direitos do 

reservatório. Sendo que, após a assinatura do acordo, as porcentagens 
determinadas só poderão ser revistas pelo procedimento de redeterminações. 

Outrossim, os proprietários dos direitos de produção do reservatório comum 

deverão definir um operador único, dentre os concessionários envolvidos, o que não 

necessariamente precisa coincidir com o operador do campo onde foi descoberta a 

extensão da jazida. Este operador terá o direito e a obrigação de conduzir as 

operações daquela área individualizada de acordo com as melhores práticas da 
indústria de petróleo.  

A duração prevista será estabelecida em consonância com a duração dos 

contratos assinados durante a licitação. Sendo passível de postergações, quando o 

contrato assim o permitir e se existir um projeto firme de atividades a serem 

realizadas para a extensão da vida produtiva da jazida. A Resolução do CNPE n. 2, 

de 03 de março de 2016, por exemplo, trata da postergação dos contratos dos 

campos situados na Bacia de Campos, no Brasil, e traz em seu Art. 1º que: 

I - a prorrogação deverá ser efetuada apenas para os campos cuja extensão do prazo de 
produção se mostre viável para além do período contratual original; 
 
II - as concessionárias interessadas na prorrogação de que trata o caput deverão submeter à 
aprovação da ANP o novo Plano de Desenvolvimento, indicando os investimentos a serem 
realizados; e 
 
III - o prazo de prorrogação deverá ser compatível com as expectativas de produção 
decorrentes do novo Plano de Desenvolvimento e dos novos investimentos, limitado a vinte e 
sete anos. 
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Juntamente ao AIP, o operador deverá entregar um Plano de 

Desenvolvimento (PD) específico para a jazida compartilhada que será diferente dos 

PD’s submetidos para cada campo. Este PD apresentará a forma como essa jazida 

será explotada, o número de poços produtores, mecanismos de manutenção de 

pressão e recuperação avançada, quando for o caso, a análise de viabilidade 

econômica para o reservatório, assim como, as estimativas de volumes 
recuperáveis. 

Assim que houver o acordo entre as partes em relação aos percentuais 

individuais, o que pode ser calculado com base no VOIP do reservatório, quando se 

trata principalmente de novas descobertas, ou nos volumes recuperáveis, o quanto 

cada um terá em relação ao que será produzido com aquele determinado projeto, o 

AIP deverá ser assinado e encaminhado ao órgão regulador local que irá avaliar e 
se manifestar sobre a aprovação do acordo. 

 

2.5.3. Redeterminações 

 

Essa fase, após a celebração do AIP, não necessariamente precisa ocorrer, 

ficando apenas a critério das partes envolvidas. Em caso de campos maduros, onde 

há uma abrangência de dados e informações, atenuando as dúvidas e incerteza, os 

percentuais acordados perseguem sem alterações. 

Entretanto, em casos de novas fronteiras ou campos ainda na fase de 

desenvolvimento, existe um amplo número de incertezas quanto aos limites do 

reservatório e seu volume. Ao longo da vida produtiva do campo, com a construção 

do histórico de produção e com os dados obtidos a partir da perfuração de novos 

poços, é plausível de se ocorrer um reajuste das participações iniciais, o que pode 

levar até a uma modificação da área individualizada, acarretando a necessidade da 
revisão do AIP, que na prática ocorre na forma de redeterminação.  

Um ponto considerável é que os contratos assinados anteriormente ao AIP 

permanecem vigentes. De maneira que, todos os dados que foram obtidos ao longo 

do desenvolvimento sejam compartilhados e podem ser revistos, o que gera novas 

incertezas. Porém, o processo de redeterminação é geralmente coordenado pelo 
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operador do campo, não necessariamente o operador único. Este, ao reinterpretar 

os novos dados e fazer suas análises informa aos demais parceiros uma possível 

divergência. No entanto, se o outro proprietário do direito de explotação não 

concordar com a proposta do operador, este último pode contratar uma empresa 
especializada para fazer a reavaliação. 

Redeterminações podem gerar altos custos e são previamente definidas no 

AIP. Frequentemente, são previstas uma ou duas, quando há um volume 

significativo de novas informações. Estas não costumam acontecer no final da vida 

produtiva de um reservatório, visto que os volumes produzidos são bem inferiores e 

podem não suprir os gastos da redeterminação. 

 

2.6.   Outros Institutos adotados: 

 

No Brasil a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

aborda ainda dois outros institutos, são estes a Anexação, que apesar de ser 

realizado desde 2000, está em processo de regulamentação pela agência e o 

Agrupamento de Reservatórios, procedimento realizado desde 2011 que é 

regulamentado pela Resolução ANP n. 17/2015. (BRAGA & FONSECA, 2016). 

 

2.6.1 Anexação 
 

De acordo com o glossário da TN petróleo (2016) - primeira revista 
especializada em tecnologia e negócios na indústria de óleo e gás: 

Anexação é a agregação de parcelas sob concessão, correspondentes a 
extensões de reservatórios, a áreas de avaliação ou a campos de produção, 
sendo todas as áreas envolvidas de um mesmo Concessionário. (TN 
Petróleo, 2016). 

A Anexação de Áreas é uma prática adotada pela Superintendência de 

Desenvolvimento e Produção (SDP) desde 2000 e diz respeito à incorporação de 

uma determinada descoberta comercial a um campo de petróleo ou gás já produtor 

ou potencialmente produtor, ampliando seus limites, e visando, ainda, a explotação 

conjunta (FROTA e BRAGA, 2013). 
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Após a anexação há a redeterminação do “ring fence”, passando este a ter 

um formato que englobe a soma das duas áreas anteriores. Em situações de 

anexação, cabe ao concessionário decidir qual contrato permanecerá vigente. Este 

tem por obrigatoriedade contratual com o órgão regulador, o envio de um novo 

Plano de Desenvolvimento que contemple esta nova área, invalidando os PD’s 
anteriores.  

Anexações são bastante comuns no Brasil, muitas vezes utilizadas para 

substituir o processo de Unitização. Como exemplo, pode-se citar o ocorrido na 

bacia do Parnaíba, com os campos da empresa Parnaíba Gás Natural 

(anteriormente, OGX-Maranhão), conforme apresentado na figura 2.6, que 

representa os blocos oriundos de cada um dos campos e o “ring fence” com a 
anexação do Campo de Gavião Branco Oeste ao Campo de Gavião Branco.   

 
Figura 2. 6: Anexação do Campo Gavião Branco Oeste ao Campo Gavião Branco.  (Fonte: 

ANP, 2015) 

 

A anexação foi solicitada por parte do operador, com o argumento de que os 

campos de Gavião Branco (antigo bloco PN-T-68) e Gavião Branco Oeste (PN-T-76) 

compartilhavam do mesmo reservatório. Adicionalmente, o conteúdo local (CL) e a 
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porcentagem das participações governamentais pagas por ambos os campos eram 
idênticas, além de pertencerem a consórcios com os mesmos sócios. 

Sendo assim, através de uma Resolução da Diretoria Colegiada (DC) da 

ANP, houve o deferimento do pedido de anexação das áreas, passando a existir 
apenas o Campo de Gavião Branco com uma área total de 220.352 km². 

Outros exemplos são os campos de Anambé (Bacia do Alagoas), Colibri, 

Canto do Amaro e Janduí (Bacia Potiguar), Córrego cedro Norte, Guriri, Saíra e São 
Mateus Leste (Bacia do Espírito Santo), etc. (Braga, 2014). 

Assim, a regulamentação do procedimento em comento deverá prever a 

adoção da Anexação para as hipóteses de jazida compartilhada, desde que 

solicitada pelo Operador, com objetivo de se atender aos Princípios da Eficiência, 
Economicidade e Interesse Público. (BRAGA e FONSECA, 2016). 

2.6.2 Agrupamento de Reservatórios 

 

Considera-se como agrupamento de reservatórios a junção de dois campos 

produtores advindos do mesmo bloco exploratório, outrora declarados comerciáveis 

individualmente, mas que possuem jazidas próximas. Neste caso, como são 

produtos de uma mesma licitação, os contratos são idênticos e sendo assim, cabe 

ao operador apenas decidir qual campo permanecerá, sendo que a nova área será 

o somatório de ambas as áreas. 

No Brasil, apesar de existirem vários casos, toma-se como exemplos, dois 

onde houve a incorporação, mas que ainda há uma discussão a respeito da decisão 

à época tomada. São eles, os campos da Bacia de Santos, Baúna e Lula, sendo o 
último um campo pertencente ao polígono do Pré-sal.  

Lula e Cernambi, originários do bloco BM-S-11 tiveram suas declarações de 

comercialidade no ano de 2010. Contudo, esta divisão foi revogada pela DC da 

ANP, permanecendo apenas o Campo de Lula com uma área total de 1.523,22 Km² 

o que pode ser verificado na figura 2.7, a qual mostra a antiga área do bloco BM-S-

11, os campos onde houve a declaração de comercialidade e o “ring fence” total ao 
final da incorporação, contemplando o atual Campo de Lula. 
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Figura 2.7: Incorporação do Campo de Cernambi ao Campo de Lula (Fonte: ANP, 2015) 

 

O mesmo ocorreu com ás áreas de Tiro e Sídon do bloco BM-S-40, que 

posteriormente à declaração de comercialidade foram renomeados como os campos 

Baúna e Piracaba, respectivamente. O operador decidiu que permaneceria o Campo 

de Baúna, que teve sua declaração de comercialidade em 2008 e possui hoje uma 
área total de 113,6 Km² (Braga, 2014).  

 

2.6.3 Compromisso de Individualização da Produção (CIP): 

 
Quando se tratar de Jazida Compartilhada por Áreas sob Contrato com 
direitos de Exploração e Produção detidos pela mesma empresa ou 
consórcio de idêntica composição e mesmos percentuais de participação, 
este deverá firmar um Compromisso de Individualização da Produção. (Art. 
6º da Resolução ANP Nº 25/2013). 

A proposta de CIP deverá ser enviada à avaliação e aprovação da ANP 

dentro de um período de 180 dias, contados a partir da apresentação da Declaração 

de Comercialidade da jazida compartilhada. 
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A figura 2.8 representa a jazida compartilhada entre os três consórcios, 

ambos firmados pelas mesmas empresas e com participações de igual percentual, 

justificando a realização de um CIP. 

 

 
Figura 2. 8: Compromisso de Individualização da Produção 
(Fonte: BRAGA, 2014) 

 

Dentre os benefícios do CIP pode-se citar a conciliação de parâmetros 

contratuais de áreas adjacentes com jazidas compartilhadas que se submetam a um 

mesmo regime de Exploração e Produção, porém oriundas de rodadas distintas, 

com normativos contratuais conflitantes (Concessão x Concessão, Partilha x 

Partilha), além da compatibilização de parâmetros legais e contratuais (Conteúdo 

Local, Participações Governamentais, Custo e Excedente em Óleo) de áreas 

adjacentes com jazidas compartilhadas submetidas a regimes de Exploração e 

Produção distintos. 

 
2.6.3.1 Estudo de Caso 

  

a) Peregrino e Pitangola 

 

A declaração de comercialidade do Campo de Peregrino ocorreu em 2007 e 

seis anos depois a Statoil declarou como comerciável o Campo de Pitangola.  A 

figura 2.9, que apresenta o “ring fence” dos campos e a jazida compartilhada entre 
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eles. As duas áreas são operadas pela Statoil, na Bacia de Campos, e em 2014 a 

ANP decidiu que a produção de Peregrino será somada ao volume a ser produzido 

no Campo de Pitangola, conforme a decisão da agência afeta o cálculo do 

pagamento de participações especiais. A empresa possui 60% de participação no 

bloco e é a operadora, tendo como parceira a Sinochem com os 40% restantes. 

 

 
Figura 2. 9: Campos de Peregrino e Pitangola. (Fonte: Site Statoil,2015) 

 

A conclusão da Unitização foi o primeiro passo para a segunda fase de 

exploração desse campo, que possui previsão para entrar em operação em 2019. A 

inclusão de Pitangola vai aumentar o volume de óleo disponível para a produção de 

Peregrino.  
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3 UNITIZAÇÃO NO MUNDO  
 

Em contrapartida ao que é feito nos campos “onshore” dos Estados Unidos 

da América (EUA), na maioria dos países os recursos naturais do solo e subsolo 

pertencem ao país, e não ao proprietário da terra. Nesses casos, a unitização não 

foi tão necessária desde os primórdios da exploração, tendo em vista que as áreas 

eram previamente estudadas por entidades governamentais com o uso da sísmica 

para obter uma precisão acurada da estrutura geológica portadora de 

hidrocarbonetos e assim, licitar o bloco. 

Entretanto, a necessidade de realizar o procedimento de unitização tem 

crescido nas últimas décadas ao redor do mundo por diversas razões. 

Primeiramente, em 1973 onde os países da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEC) embargaram a exportação de petróleo, o que gerou um rápido 

aumento no preço do óleo e fez com que os principais países industrializados e 

suas companhias multinacionais buscassem novas alternativas para importação. 

Como resultado, foi verificado um aumento no processo de exploração em novas 
áreas, como no Mar do Norte, América do Sul e África. (WEAVER & ASMUS, 2006). 

Sequencialmente, com a entrada de novas companhias na E&P a partir da 

década de 90, devido à queda do monopólio, em diversos países, a possibilidade do 

compartilhamento de jazidas aumentou, com consequente crescimento das 

unitizações. 

Sendo que, cada governo formula seus próprios procedimentos, políticas e 

regulamentos, em função de suas particularidades. Podendo a unitização ser 

voluntária, quando as empresas entram em um acordo, com aceitação da instância 

reguladora do país ou compulsória, em que o governo, mediante ao seu poder de 

garantir a conservação dos recursos naturais, impõe-se nas partes envolvidas e 
estabelece um regime de unitização para a produção do reservatório em questão. 

Serão detalhados nos próximos itens o acordo realizado em 4 países, são 

eles: Estados Unidos da América (EUA), Nigéria, Noruega e Reino Unido. A escolha 

baseou-se no fato de que estes países possuem casos práticos de unitização 
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interna, pois existem casos em que os reservatórios transcendem a fronteira do 
país, gerando um novo tipo de unitização.  

 

 
3.1. Estados Unidos da América (EUA)  
 

          O início da indústria de petróleo começou nos EUA em 1859, com a 

perfuração do primeiro poço de petróleo na Pensilvânia. Como no país, os direitos 

de uso do subsolo pertencem ao dono da terra, a Regra da Captura foi uma lei 

comum à época, alavancando a indústria do petróleo no início, em contrapartida, 
gerando grandes ineficiências do ponto de vista técnica e econômica. 

De forma a conservar os recursos petrolíferos do país, os EUA se tornaram a 

“capital da unitização” no mundo, medida pela promulgação e utilização de leis 

domésticas para a unitização (ASMUS & WEAVER, 2006). Sua regulamentação 

decorre da evolução dos direitos de propriedade do petróleo associada à 

estruturação de sua indústria. Assim, muitos proprietários adquirem a permissão de 

explorar petróleo e gás a partir de um mesmo reservatório, especialmente em 
campos terrestres. 

A unitização é formalizada através de dois contratos: (1) “Unit Agreement” 

(UA) que corresponde ao acordo entre as empresas que objetivam ‘unitizar’, 

estabelecendo neste acordo as diretrizes para a operação unificada e (2) “Unit 

Operating Agreement” (UOA), acordo que detalha a operacionalização da operação 

unificada, descrevendo como custos e benefícios devem ser repartidos entre as 
empresas que vão produzir o reservatório. 

Entretanto, quando não há acordo, por parte dos envolvidos nas 

negociações, haverá uma intervenção por parte do Estado, para que este acordo 

possa ser celebrado, forçando aqueles que não estavam cooperando a desenvolver 
e operar de forma conjunta o reservatório. 

É comum que os casos de unitização voluntária ocorram anos após a 

descoberta e início de produção do campo, a fim de aumentar a recuperação de 
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recursos naturais do mesmo. Durante a fase primária de produção, o campo é 

regulado pela Comissão de Conservação Estadual através de leis de conservação, 

de unitização, de rateio, de equidistância entre poços, etc. (Bain & Company, 

Tozzini Freire Advogados, 2009). 

As atividades exploratórias em campos “offshore” são regidas pelo 

“Department of Interior” (DOI) que, através do “Bureau of Ocean Energy 

Management” (BOEM), pode determinar a realização do processo de unitização, 

visando maximizar a recuperação, a conservação dos recursos naturais e a 
proteção dos direitos correlatos (Weaver, 2006). 

  

3.2. Nigéria  
 

A descoberta de um campo petrolífero na Nigéria é regulamentada pela 

“Petroleum Industry Bill” de 2012. Trata-se de uma lei que estabelece a estrutura 
legal, fiscal e regulatória da indústria de petróleo no país. 

Para os campos, cuja área licenciada se estenda para além dos seus limites, 

há a determinação, por parte do governo, da celebração de um acordo de unitização 

entre os licenciados responsáveis pela área afetada. Quando a área estendida não 
foi licenciada, esta pode ser levada a leilão, por meio de um processo de licitação. 

Nos termos do artigo 48 da Regulação Aplicável à Perfuração e Produção de 

Petróleo (1969), o Ministério de Energia possui competência para determinar a 

elaboração de um acordo entre as partes com vistas à regulamentação das 

atividades a serem desenvolvidas em uma determinada área a ser unitizada. Por 

outro lado, a unitização envolvendo países distintos é submetida ao direito 

internacional e deve ser resolvido em bases intergovernamentais, como é o caso da 

“Joint Development Zone” (JDZ) criada entre os Governos da Nigéria e São Tomé e 
Príncipe. 

Finalizado o acordo para a unitização, define-se a estratégia de 

desenvolvimento do reservatório comum. O documento deve ser submetido à 

aprovação do Ministro de Energia, no prazo determinado por lei. Caso este não seja 
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submetido, ou não seja aprovado, cabe ao próprio Ministério de Energia a 

elaboração do plano de desenvolvimento, que deverá contemplar as obrigações 
para as partes (Bain & Company, Tozzini Freire Advogados, 2009). 

 

3.3. Noruega  
 

Na Noruega, a presença do Estado é muito intensa em diversas etapas da 

cadeia da E&P, por meio de diversos agentes como a Statoil Hydro, uma empresa 

de capital misto na qual o governo da Noruega mantém uma participação de 65,5%, 

a Petoro, companhia estatal responsável por gerenciar o portfólio de participações 

diretas do governo norueguês em diversos campos produtivos de petróleo, gás 

natural, dutos de escoamento de petróleo e gás e instalações diversas “onshore”, 

denominado de “State’s Direct Financial Interest” (SDFI) e a Gassco, companhia 

estatal responsável pela administração da rede de gasodutos utilizados para 

transportar o gás natural produzido na plataforma continental até as instalações em 
terra. 

As atividades petrolíferas da Noruega são regulamentadas pelo Ato 72 de 29 

de novembro de 1996. Neste Ato, encontra-se uma seção voltada à unitização, 
denominada “Joint Petroleum Activities” (JPA). 

De acordo com o Ato, quando uma jazida de hidrocarbonetos se estende por 

mais de um bloco com diferentes licenciados, as partes interessadas deverão 

negociar um contrato de unitização. O Ato não estabelece regras específicas para 

os termos do contrato, muito menos o seu modelo. No entanto, o contrato de 

unitização deve ser submetido à aprovação do Ministério do Petróleo e Energia 

(MPE) e nenhuma atividade de desenvolvimento do campo pode ser realizada antes 

desta aprovação, caso as partes não consigam chegar a um acordo, o MPE 

determinará a maneira que as operações conjuntas serão conduzidas, assim como 

a participação unitizada de cada parte.  

A Noruega celebrou com o Reino Unido um acordo que pode ser considerado 

como um dos marcos da cooperação entre os estados para desenvolvimento de 
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reservas conjuntas. O acordo estabelece os princípios e as regras para o 

desenvolvimento conjunto das reservas do campo de Frigg, localizado no Mar do 

Norte. Neste caso, uma linha fronteiriça foi traçada para avaliar a localização e 

extensão das reservas entre os territórios. Assim, os licenciados firmaram um 

contrato de unitização que foi aprovado pelo governo de ambos os países. Segundo 

este acordo, Noruega e Reino Unido devem cobrar “royalties” e tributos sobre as 

participações de seus próprios licenciados e de acordo com suas legislações 
internas. 

   

3.4. Reino Unido  
 

A Unitização no Reino Unido está prevista no regulamento “The Petroleum 

Production Landward Areas” de 1995, com o nome de “Unit Development”. Após a 

declaração de comercialidade de um bloco outrora licitado, se for constatado que há 

a extensão do reservatório para além dos limites contratados, o “Department of 

Energy” & “Climate Change” (DECC) exige que as empresas ou consórcios 

demonstrem, antes da aprovação de um programa de desenvolvimento para o 

referido campo, que a recuperação de petróleo seja maximizada e que a exploração 
predatória seja evitada. 

É comum que seja exigido ainda um “Unit Operation Agreement” (UOA), 

firmado entre as partes envolvidas. Se o programa de desenvolvimento não for 

submetido ou aprovado pelo DECC, o mesmo poderá elaborar um plano, de 

maneira justa e equitativa para todos os licenciados e os mesmos deverão executá-

lo, sem direito de contestação, observando todos os termos e condições (“Unit 

Development”, 1995). 

Porém, fica a cargo do Secretário de Estado representante da indústria de 

petróleo e gás natural, requerer que haja a unitização em áreas já licenciadas com 

extensões de reservatórios em defesa do interesse nacional garantindo uma 

máxima recuperação final do recurso natural e evitando uma perfuração competitiva 
desnecessária. 
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Os casos mais comuns de aplicação do acordo de unitização relacionam-se 

aos reservatórios que se estendem por regiões de domínio de duas ou mais 

concessionárias diferentes, porém, existem exemplos de processos de unitizações 

que ocorrem em jazidas que se estendem além das fronteiras de um país, 

denominados “cross-boundary unitizations” (unitizações transfronteiriças) 
envolvendo regulamentações nacionais e apresentando regimes fiscais distintos. 

 

a) Caso Reino Unido – Noruega: Campo de gás de Frigg  
 

O Campo de Frigg está localizado a 230 km a noroeste de Stanvanger entre 

as plataformas continentais do Reino Unido e fronteiras norueguesas no Mar do 

Norte. O campo foi descoberto em 1971 em uma lâmina d’água de 100 metros 
(Sorensen, 2003). 

De acordo com a revista digital Offshore Technology, a produção do campo 

teve início em 1977, atingindo seu auge entre os anos de 1978 e 1987, 16,5 milhões 

de m³ de gás natural e 20.000 m³ de condensado por ano. Se abandono foi 

finalizado em 2012 e ao total foram recuperados 192 bilhões de m³ de gás natural, 
gerando uma recuperação final equivalente a 78% do VOIP.  

A regulamentação da exploração e produção de gás do reservatório se deu 

através da assinatura do Tratado de Frigg pelos governos do Reino Unido e da 

Noruega em 1976. As reservas foram declaradas sendo que 60% pertenceria ao 

lado norueguês e os outros 40% ao Reino Unido. Os concessionários nas águas 

norueguesas são a Total E & P Norge - operador (47,13%), Norsk Hydro (32,87%) e 

Statoil (20%). Enquanto no Reino Unido o operador único é a Total E & P UK 
(100%). (University of Aberdeen, 2012). 

Segundo Duval et al (2009), trata-se do mais completo e compreensível 

conjunto de disposições que balizaram uma unitização transfronteiriça, influenciando 

ainda acordos posteriores, como os campos de Statfjord e Murchison, assinados em 

1979, também entre o Reino Unido e a Noruega, e para o campo de Markham entre 

o Reino Unido e a Holanda, assinado em 1992. A figura 3.1 mostra a localização do 
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campo de Frigg, no Mar do Norte e a figura 3.2 mostra a extensão do campo, 
atravessando a fronteira marítima da Noruega.  

 

 
Figura 3. 1: “North Sea Fields” (Fonte: U.S. “Geological Survey”, Reston, Virginia, 2005) 

 
 

 
Figura 3. 2: Jazida de Frigg (Fonte: Google Earth. “Norwegian Petroleum Directorate”, 

The NPD’s Fact-pages, 2015) 
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b) Caso Estados Unidos – México:  

 

A quebra do monopólio da Petróleos Mexicanos (PEMEX) e declínio da 

produção mexicana “onshore”, fez com que o país expandisse sua exploração para 

áreas “offshore”. Ao mesmo tempo em que aumentou a demanda norte americana 

de perfurações no Golfo do México, advinda do avanço tecnológico que alavancou 

perfurações ultra profundas. Estes fatos resultaram em um crescente número de 
novas descobertas que poderão se tornar casos de unitizações transfronteiriças.   

Como forma de anteceder, visto que ambos os países não possuem leis que 

abranjam uma unitização além de sua fronteira, em 20 de fevereiro de 2012 foi 

assinado o “Agreement Between the United States of America and the United 

Mexican States Concerning Transboundary Hydrocarbon Reservoirs in the Gulf of 

Mexico” (“The Agreement”), um acordo de unitização da produção, assinado entre 

Estados Unidos e México, para áreas do Golfo do México (GOM), com exceção às 

águas do Estado do Texas, para casos em que o reservatório estiver inteiramente a 

nove milhas náuticas da costa dos países. A figura 3.3 mostra as áreas do GOM 
onde já ocorrem atividades de exploração e produção de petróleo. 

 
Figura 3. 3: Áreas com atividades de exploração e produção no Golfo do México. (Fonte: Bureau 
of Safety and Environmental Enforcement, 2015) 
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O acordo deverá ser submetido a ambos os representantes do governo de 

cada país. O documento deverá conter a estimativa de hidrocarbonetos 

recuperáveis, o percentual acordado para cada lado da fronteira marítima e o local 

onde será alocada a produção, além disso, será decidido por um operador único 
para jazida compartilhada. 

Quando não houver um consenso quanto à alocação da produção, o acordo 

será submetido a uma comissão conjunta, nos Estados Unidos, representada pelo 

Secretário Adjunto com o Subsecretário de Terra e Minerais e se ainda persistir um 

empasse, passados 60 dias, ambos os governos irão submetê-lo a determinação de 

um perito juntamente com as informações necessárias para avaliação. 

 Este acordo visa assegurar que futuras descobertas serão regulamentadas 

de forma a prevenir a produção predatória, aumentando a recuperação final dos 

reservatórios. Contudo, à medida que os casos reais sejam analisados o mesmo 
poderá sofrer aprimoramentos.  

 

c) Caso Nigéria – São Tomé e Príncipe: 

 

As águas do Golfo da Guiné são ricas em hidrocarbonetos. Com uma 

população bem maior que 100 milhões e um litoral extenso, a Nigéria é o maior e 

mais influente Estado neste Golfo. Nos últimos anos, a Nigéria tem feito progressos 

impressionantes na Resolução de questões sobre fronteiras marítimas com quase 

todos os seus vizinhos. 

Em quase todos os casos, o progresso da Nigéria nas suas fronteiras 

internacionais foi feito por meio da busca ativa de negociações bilaterais amistosas 
com seus vizinhos, como o acordo feito com o arquipélago de São Tomé e Príncipe. 

Os dois países firmaram um acordo de Unitização, o tratado “Joint 

Development Zone” (JDZ) que subsidiou a criação do “Joint Ministerial Council” 

(JMC) e do “Joint Development Authority” (JDA) e estabeleceu que 60% da área 

delimitada da reserva pertenciam à Nigéria e os 40% restantes pertenciam a São 
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Tomé e Príncipe (Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe,2001). A figura 3.4 
mostra a localização do JDZ (TINY, Kiluange, 2004). 

 

 
Figura 3. 4: Localização do JDZ (Fonte: Alan Perry, 2014). 
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4 UNITIZAÇÃO NO BRASIL 
 

4.1 Histórico  

 

 A exploração de petróleo no Brasil teve início em 1939 na cidade de Lobato - 

BA, aonde chegou a ser encontrado um pequeno volume de óleo, mas que não era 

suficiente para garantir uma produção economicamente viável. Entretanto, os 

estudos na Bacia do Recôncavo continuaram até que em 1941 foi descoberta a 

primeira reserva comercial do país, no Campo de Candeias. (Cardoso, 2008). 

 Nesta época a exploração e produção de jazidas minerais eram regidas pela 

Constituição promulgada em 1934, a qual, de acordo com PIRES, 2010 “o 

aproveitamento das minas e das jazidas minerais estaria sujeito à autorização ou 

concessão federal, restritas a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil”, que 

posteriormente veio a ser reforçada pela Constituição de 1937 mantendo o sistema 

dominial. No ano de 1938 cria-se o Conselho Nacional de Petróleo (CNP) com a 

função de avaliar, fiscalizar e incentivar a lavra de jazidas minerais. No ano de 1953 

através da Lei n. 2.004/53 foi criada a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e dando 

início a fase do monopólio da indústria petrolífera no país envolvendo todo o 

“upstream” (exploração e produção de hidrocarbonetos), “midstream” (transporte, 

vendas, pipelines) e o “downstream” (plantas para refino do cru e petroquímico). O 

qual durou até 1997 onde através da Lei n. 9.478/97, houve a quebra do monopólio 

e abertura do mercado para o capital estrangeiro. (Pires, 2000). 
De acordo com a Lei do Petróleo, Art. 7º: 

Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíves - ANP, entidade integrante da Administração Federal 
Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da 

indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia (Redação dada pela Lei nº 

11.097, de 2005).   

A Unitização foi então citada pela primeira vez no país, sendo prevista no 

artigo 27 da Lei do Petróleo, que determinava que “Quando se tratar de campos que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm
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se estendam por blocos vizinhos, onde atuem concessionários distintos, deverão 
eles celebrar acordo para a individualização da produção” e que: 

Não chegando as partes a acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, 

caberá a esta determinar, com base em laudo arbitral, como serão 

equitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre os blocos, com 

base nos princípios gerais de Direito aplicáveis. (Lei n. 9.478/1997). 

 Com a abertura do mercado, iniciou-se o processo de licitações de blocos, o 

qual é realizado pela ANP, após a aprovação do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), alavancando a indústria de petróleo no país. Com o aumento de 

blocos ofertados e sucessivas descobertas, casos de unitização foram surgindo. A 

ANP, por meio da competência estabelecida na Lei do Petróleo, seria então 

responsável por aprovar os AIPs celebrados entre os concessionários. (BRAGA e 

CAMPOS, Thiago Neves (2012) A comparative study of bidding models adopted by 

Brazil, Peru, Colombia and Uruguay for granting petroleum exploration and 

production rights. Journal of World Energy Law and Business, 2012, Vol. 5, No. 2. 
Oxford University Press on behalf of the AIPN). 

De acordo com os contratos de concessão celebrados pela ANP, este acordo 

de Unitização deveria estabelecer os percentuais de cada concessionário em 

relação à jazida comum, a definição do operado único, que realizará as atividades 

de desenvolvimento e produção da área unitizada, a divisão dos custos e uma série 

de outros aspectos ligados aos processos dessa natureza, ou seja, todas as ações 

no campo são coordenadas, para que todo o reservatório possa ser produzido da 

forma mais eficiente de acordo com as melhores práticas da indústria do petróleo. 

No entanto após a descoberta do prospecto de Tupi no polígono do Pré-Sal, 

atual Campo de Lula, com um vasto volume de óleo “in place”, bem superior aos 

campos gigantes outrora descobertos, deflagrou-se a necessidade de mudança no 

marco regulatório. Após a confirmação da estimativa de volumes recuperáveis, 

através de testes de oito dos quinze poços perfurados do prospecto, e conforme 

publicado na Resolução CNPE n.6/2007, este conselho determinou que o Ministério 

de Minas e Energia (MME) avaliasse, no prazo mais curto possível, as mudanças 

necessárias no marco legal que contemplem um novo paradigma de exploração e 



54 

 

 

produção de petróleo e gás natural, aberto pela descoberta da nova província 

petrolífera, respeitando os contratos em vigor. 

Em seguida, foi instituído o regime de partilha, a ser detalhado mais a frente, 

através da Lei n. 12.351/2010 que trouxe um capítulo exclusivo sobre unitização, 
pormenorizando as regras deste processo e estabelecendo em seu Art. 36: 

A União, representada pela empresa pública Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e 

com base nas avaliações realizadas pela ANP, celebrará com os 

interessados, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas 

estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não partilhadas, 

acordo de individualização da produção, cujos termos e condições obrigarão 

o futuro concessionário ou contratado sob regime de partilha de produção. 

(Lei n. 12.352/2010). 

Os dispositivos da Lei n. 12.351/2010 sobre unitização foram regulamentados 

em 8 de julho de 2013, quando foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 
n.25/2013 que, de acordo com seu Artigo 1º estabelece: 

Esta Resolução tem por objeto regular o Procedimento de Individualização 

da Produção de Petróleo e Gás Natural, que deve ser adotado quando se 

identificar que uma Jazida de Petróleo, Gás Natural ou outros 
hidrocarbonetos fluidos se estende além de um Bloco concedido, cedido 

onerosamente ou contratado. (Resolução ANP n. 25/2013). 

 

4.2 Regimes Fiscais 

 

  Os Regimes Fiscais se baseiam nos mecanismos que definem as 

modalidades do exercício do monopólio do país sobre suas reservas de petróleo, a 

participação da empresa estatal na exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo e gás natural e as diferentes combinações contratuais. Através destes 

aspectos, a renda procedente do hidrocarboneto é repartida e apropriada pelo 

Governo e pelos agentes econômicos envolvidos nas atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural. 

A existência de uma regulamentação econômica estabelece parâmetros e 

metas, que incluem: a preservação do interesse nacional, valorização dos recursos 

energéticos, promoção da livre concorrência, atração de investimentos, 
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desenvolvimento da competitividade do país e conformidade com as melhores 

práticas na indústria do petróleo. 

Para atingir esses objetivos, os países anfitriões adotam uma política fiscal 

que se adapte à sua própria estrutura política e econômica. De acordo com 

Johnston (1994), existem quatro principais tipos puros de regimes fiscais: “Joint 

venture” (união de duas ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou 

realizar uma atividade econômica comum, por um determinado período de tempo e 

visando, dentre outras motivações, o lucro), contratos de serviços, contratos de 

partilha de produção (ou acordos) e contratos de concessão. O regime de cessão 

onerosa não é mencionado por Johnston porque se trata de uma modalidade com 

características distintas, que foi implantada de forma pioneira no Brasil. 

Até 2010, o Brasil usava exclusivamente o regime de concessão. A partir daí, 

foram instituídos pelas leis 12.276/10 e 12.351/10 os sistemas de cessão onerosa e 

partilha de produção. Os três modelos são usados atualmente, portanto para dar 

continuidade ao processo de Unitização no Brasil faz-se necessária uma análise 

mais profunda dos regimes fiscais presentes do país, onde a Unitização está 

inserida.  

A alteração do marco regulatório delimitou o polígono denominado Área do 

Pré-sal, estabeleceu o regime de partilha para todas as futuras contratações dentro 

deste polígono e criou o regime de cessão onerosa para algumas áreas dentro 

desse polígono, além de manter o regime de concessão para as áreas já 

contratadas, como Lula. (BRAGA, Luciana Palmeira and SZKLO, Alexandre Salem 

(2014) The recent regulatory changes in Brazilian petroleum exploration and 

exploitation activities. Journal of World Energy Law and Business, 2014, Vol. 7, No. 

2. Oxford University Press on behalf of the AIPN). 

A Figura 4.1 ilustra os diferentes sistemas que regulam as atividades de 

exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, 

tendo em vista que nas demais bacias há apenas o regime de Concessão. 
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4. 1: Sistemas que regulam as atividades de exploração e produção de petróleo. 
(Fonte: ANP, 2014) 

 

4.2.1. Regime de Concessão 
 

 O Regime de Concessão é o mais antigo regime adotado na indústria, sendo 

o regime de maior incidência entre os países produtores de petróleo e gás natural. 

As concessões foram o instrumento jurídico que desde o início regulamentavam a 

maioria das relações entre os Estados com reservas de petróleo e as empresas 

estrangeiras. Este regime autoriza o consórcio a explorar e produzir dentro de uma 

área específica, delimitada e por um período pré-determinado de tempo, assumindo 

todos os riscos do projeto.   

A concessionária pode realizar estudos sísmicos 3D ou 4D, explorar o 

petróleo e vendê-lo a qualquer preço para obter uma compensação financeira. Em 

outras palavras, a contrapartida das empresas será paga ao governo por meio de 

“royalties” e impostos. Neste contrato são estabelecidos os direitos, deveres e as 

responsabilidades da concessionária protegendo a legislação local, o qual também 

estabelece as regras para a exploração, investimentos e atividades de 

desenvolvimento, obrigações financeiras, proteção ambiental, conteúdo local e 

impostos a serem cobrados. 

As empresas de petróleo que adquirem blocos nas rodadas de licitações 

assinam, com a ANP, um contrato para a exploração e produção de 
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hidrocarbonetos. Neste contrato, existem cláusulas de conteúdo local que atingem 

as fases de exploração e o desenvolvimento da produção. De acordo com essas, o 

consórcio vencedor deve garantir a preferência para a contratação de fornecedores 

brasileiros, contanto que estes sejam competitivos em relação a condições de 

prazo, preço e qualidade, quando comparado com fornecedores não brasileiros 

(ANP, 2007). 

A experiência internacional indica que o conteúdo local é destinado a 

estimular o crescimento econômico e social do país por meio da evolução de sua 

capacidade industrial. Desse modo, o Conteúdo Local (CL) é um agregado de 

ações, incluindo o recrutamento e formação de mão-de-obra local, contratação de 

serviços locais e compra de materiais nacionais, visando o desenvolvimento da 

infraestrutura industrial e a capacidade de operar os recursos humanos (Bordmann, 

2010). 

Segundo a “The International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association” (IPIECA), o conteúdo local representa o valor agregado proporcionado 

ao país, estados, cidades ou áreas que hospedam uma atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás. Esse pode ser avaliado por projeto, e pode ser 

alcançado tanto através do desenvolvimento e treinamento de mão-de-obra local, 

como também por meio do desenvolvimento, qualificação e contratação de 

fornecedores de produtos e serviços locais. 

Os requisitos de conteúdo local no Brasil tornaram-se mais custosos e 

exigentes a cada rodada de licitação. Entretanto, a variação e a evolução do 

percentual de conteúdo local em cada rodada de licitação seguinte, ocasionaram 

questões controversas em relação a possíveis processos de Unitização (Bucheb, 

2010). 

De acordo com a regra da ANP, a participação de cada empresa no processo 

de Unitização é baseada no volume original de óleo equivalente (VOE) que está em 

vigor, ou seja, a participação depende da quantidade de barris de petróleo 

equivalente (BOE) correspondente ao volume original de petróleo e gás natural “in 

situ” no campo compartilhado. Para calcular o novo percentual de conteúdo local no 

contexto do processo de Unitização, as concessionárias devem fazer uso de uma 

média ponderada do VOE e o antigo percentual de conteúdo local, estabelecido no 

contrato de concessão original. 
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Neste sentido, a ANP publicou uma nota técnica durante o primeiro trimestre 

de 2013, onde estabeleceu uma metodologia para determinação do conteúdo local 

em áreas decorrentes de processos de Unitização. A tabela 4.1 demonstra, 

resumidamente, a política do conteúdo local adotada nas 13 rodadas de licitações 

executadas pela ANP, em função da fase do projeto e da profundidade. 

 
Tabela 4. 1: Conteúdo Local das Rodadas 1 a 13 

   Exploração Desenvolvimento 
Rodadas Classificação  Profundidade Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1 a 4 

Águas 
Profundas Mais de 400 m 0 50% 0 70% 

Águas Rasas Até 400 m 0 50% 0 70% 
Terra - 0 50% 0 70% 

5 a 6 

Águas 
Profundas Mais de 400 m 30% - 30% - 

Águas Rasas Até 400 m 50% - 60% - 
Terra - 70% - 70% - 

7 a 13 

Águas 
Profundas Mais de 400 m 37% 55% 55% 65% 

Águas Rasas Entre 100 m e 400 
m 37% 55% 55% 65% 

Águas Rasas Até 100 m 51% 60% 63% 70% 
Terra - 70% 80% 77% 85% 

(Fonte: do autor, 2016) 
 

Os contratos de Concessão serão assinados após a homologação dos 

resultados da Rodada de Licitação, na qual são ofertados os direitos de exercer as 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, vinculados a um 

bloco específico. O contrato brasileiro é uma formulação composta de elementos 

provenientes de outros tipos de contrato adotados pela Indústria do Petróleo, este 

acordo somente é executado entre o governo, representado pela ANP, e as 

empresas de petróleo constituídas sob as leis brasileiras e com sede e 

administração no Brasil que tenham atendido, previamente, os requisitos técnicos, 

econômicos e jurídicos estabelecidos pela agência reguladora no edital da rodada 

de licitação. 

Este regime se divide em duas fases: Exploração e Produção. A duração da 

Fase de Exploração varia segundo as definições da ANP no edital da rodada de 

licitação, não excedendo nove anos. A Fase de Produção tem duração de 27 anos, 

a partir da declaração de comercialidade, podendo ser prorrogada ou rescindida 
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pelo concessionário, mediante a notificação com seis meses de antecedência à 

ANP. 

Na fase de exploração, deve ser cumprido o Programa Exploratório Mínimo 

(PEM), incluindo as atividades de exploração e avaliação de eventual descoberta de 

hidrocarbonetos para determinação de sua comercialidade. Estas atividades podem 

ser executadas através de poços pioneiros ou de extensão de descobertas 

realizadas em áreas que sejam exploradas sob o regime de concessão.  

Logo após a declaração de comercialidade e em no máximo 180 dias, a 

concessionária deverá entregar à ANP um plano de desenvolvimento (PD) para o 

campo, o qual contemplará todo o projeto de produção da jazida, um estudo do 

reservatório e de métodos de recuperação a ser implantado, a projeção dos poços a 

serem perfurados, investimentos, receitas e uma curva de produção esperada ao 

longo da vida útil do contrato. 

Na fase inicial, chamada de desenvolvimento, são perfurados e testados os 

poços de aquisição de dados de reservatório (ADR) objetivando um maior 

conhecimento do reservatório para que sejam dimensionadas as instalações e a 

locação de poços. Após esta fase, com um maior número de poços já perfurados e 

uma plataforma de produção, inicia-se a produção definitiva do campo, esta que 

poderá se estender até o limite contratual que deverá contemplar o cumprimento do 

percentual mínimo de Conteúdo Local estabelecido. 

Com base nas regras do regime de concessão, o governo tem direito a 

receber participações governamentais, que são pagamentos para o Governo a 

serem realizados pelos concessionários de E&P, conforme previsto na Lei n. 

9.478/1997, nos artigos 46 ao 51. A matriz legal que suporta as participações, além 

da Lei do Petróleo, são: as Resoluções da ANP e o Decreto nº 2.705/98, que 

estabelece os critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais.  

Existem quatro espécies de participações governamentais para os contratos 

de concessão, os “Royalties”, o Bônus de Assinatura, a Taxa de retenção de área e 

a Participação especial;  
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4.2.1.1. “Royalties” 
 

Os “royalties” são compensações financeiras pagas mensalmente ao governo 

pelo concessionário e incidem sobre o valor da produção do campo. Assim, 

somente são pagos durante a fase de produção e possuem alíquota básica entre 

5% e 10% aos preços de referência de petróleo estabelecidos no contrato de 

concessão. Os “royalties” são regulamentados pela Lei do Petróleo nos artigos 

47,48 e 49. 
Art. 47. Os “royalties” serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a 
partir da data de início da produção comercial de cada campo, em montante 
correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural. 
Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, 
que representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao 
montante mínimo referido no § 1 do art. 47, será distribuída segundo os 
seguintes critérios. 
Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 
produção terá a seguinte distribuição. 

A apuração dos “royalties” depende do conceito de campo de petróleo.  O 

contrato de concessão define o valor da alíquota que deve ser aplicado ao campo. 

O valor para o pagamento dos “royalties” é variável em função das incertezas sobre 

os dados que alimentam sua base que é influenciada pelo volume da produção e 

pelo preço de referência do barril.   

 

4.2.1.2. Bônus de Assinatura 
 

O bônus de assinatura é um valor proposto pelos participantes do processo 

licitatório de uma área exploratória, a partir de um valor mínimo de referência 

estabelecido no edital. Quem oferece o maior bônus tem maior chance de ser bem-

sucedido nesse item. Ele serve como critério de seleção das propostas. Caso uma 

empresa ganhe o processo licitatório, o bônus deve ser pago no ato da assinatura 

do contrato de concessão. O artigo 46 da Lei Federal 9478/97, que dispõe sobre o 

bônus de assinatura, traz o seguinte registro: “O bônus de assinatura terá seu valor 

mínimo estabelecido no edital e corresponderá ao pagamento ofertado na proposta 

para obtenção da concessão, devendo ser pago no ato da assinatura do contrato”.  
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4.2.1.3. Taxa de retenção de área 
 

A taxa de ocupação é um encargo cobrado pela retenção da área de 

interesse. A taxa corresponde a um valor por quilômetro quadrado, que varia 

conforme a fase (exploração, desenvolvimento ou produção) em que a área se 

encontra. Desta forma, sua cobrança se estende desde a fase exploratória até a 

devolução voluntária pelo concessionário ou fim do prazo de concessão. O seu valor 

inicial está definido no contrato de concessão e o seu reajuste é pelo Índice Geral 

de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), a cada aniversário do contrato. A taxa 

de retenção é regulamentada por meio do artigo 51, que estabelece:  

Art. 51. O edital e o contrato disporão sobre o pagamento pela ocupação ou 
retenção de área, a ser feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado ou 
fração da superfície do bloco, na forma da regulamentação por decreto do 
Presidente da República. Parágrafo único. O valor do pagamento pela 
ocupação ou retenção de área será aumentado em percentual a ser 
estabelecido pela ANP, sempre que houver prorrogação do prazo de 
exploração. (Lei n. 9.478/1997). 

 

4.2.1.4. Participação especial 

 

A participação especial (PE) é um encargo cobrado trimestralmente dos 

campos que produzem acima de certo volume e que têm rentabilidade acima de 

certo patamar estabelecido pela ANP. A sua alíquota varia de 0% a 40% da receita 

líquida. A PE também é uma participação governamental que só é exigida em casos 

especiais. O cálculo da PE leva em consideração diversos fatores, tais como o 

volume de produção, a localização do bloco (terra firme, água rasa ou água 

profunda), a receita líquida trimestral de cada campo, os preços internacionais de 

petróleo e a taxa de câmbio no período. A PE é regulamentada pelo artigo 50 que 

diz: 

Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de grande 
volume de produção, ou de grande rentabilidade, haverá o pagamento de 
uma participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente 
da República. (Lei n. 9.478/1997). 
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4.2.2. Regime de Partilha da Produção 
 

O contrato de partilha foi regulamentado através da lei n. 12.351/2010, que 

dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas: 

Art. 3. A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão 
contratadas pela União sob o regime de partilha de produção, na forma 
desta Lei. (Lei n. 12.351/2010). 

O Regime de Partilha da Produção é um regime em que a propriedade do 

petróleo explorado pertence ao país anfitrião. Normalmente, em sistemas puros de 

partilha, o governo não cobra “royalties” ou impostos sobre a produção das 

empresas de petróleo. Neste regime, o governo tem maior interferência na 

condução das operações de exploração e produção, pois este participa diretamente 

das operações, seja através da presença de uma empresa estatal no consórcio, 

seja através da presença de membros do governo no comitê responsável pela 

tomada das principais decisões operacionais.  

O contrato de partilha da produção brasileiro é firmado entre a União (como 

contratante), a ANP (como reguladora e fiscalizadora), a Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA), 

como gestora e, como contratadas, as empresas estatais ou privadas, constituídas 

sob as leis brasileiras com sede e administração no país (ANP, 2013). 

Na Partilha, a União é a proprietária do petróleo. Uma parte desse petróleo é 

reembolsada às empresas de petróleo como pagamento por suas atividades de 

exploração e os riscos assumidos no projeto. As empresas de petróleo controlam as 

atividades de exploração, assumindo todos os custos e riscos, que são 

compensados através da participação no excedente em óleo.  

Atualmente, só existe o prospecto/área de Libra sob este regime, que foi 

leiloado em um único bloco porque o governo brasileiro temia que uma divisão em 

lotes pudesse criar impasses jurídicos, com a possibilidade de reservatórios se 

estenderem para outra área, e a necessidade de acordos de unitização entre 

empresas. O Consórcio de Libra é formado pela Petrobras (operadora com 40%), 
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Shell (20%), Total (20%), CNPC (10%) e CNOOC (10%), tendo como gestora do 

contrato de partilha da produção a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).  

De acordo com o Portal Brasil, 2016, até o momento, foram concluídas as 

perfurações de sete poços em Libra (seis pelo Consórcio e um pela Petrobras) e o 

oitavo (3-RJS-743A), também na área noroeste do bloco, está em perfuração. A 

figura 4.2 mostra a localização geográfica da Bacia de Santos, onde se localiza o 

campo de Libra, e os poços perfurados até o momento neste campo. 

 

 
Figura 4. 2: Localização geográfica do campo de Libra na Bacia de Santos.  
(Fonte: Portal Brasil, 2016) 

 

No Brasil, a Petrobras é, por força da Lei de Partilha, a operadora do 

consórcio, com pelo menos 30% de participação no mesmo.  Neste regime, a 

produção é dividida em custo em óleo e excedente em óleo. O custo em óleo, que 
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corresponde aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado, é utilizado 

para cobrir as despesas de capitalização/investimento (CAPEX) e despesas 

operacionais (OPEX) das contratadas. O excedente em óleo é divido entre as 

empresas de petróleo e o governo, sendo que o governo normalmente detém a 

maior fatia. Esta repartição pode ser fixa ou progressiva, e seu cálculo considera o 

volume de produção, o preço do petróleo e a taxa de retorno do projeto.  

O volume de óleo produzido é partilhado mensalmente entre a União e as 

contratadas, cuja parcela varia em função da média do preço do petróleo tipo 

“Brent1” e da média da produção diária de petróleo dos poços produtores do campo, 

apurados para o período de cálculo do excedente em óleo (ANP, 2013). 

As operações brasileiras sob este regime têm vigência limitada em 35 anos, 

dividida em Fase de Exploração e Fase de Produção. A fase de exploração tem 

duração mínima de 4 anos e a fase de produção seria o período restante. No que 

diz respeito às participações governamentais, o contrato de Partilha brasileiro prevê 

o pagamento de bônus de assinatura e de “royalties”. Além disso, a União tem 

direito a um percentual do chamado óleo excedente, determinado no momento da 

licitação, que é o óleo que sobra depois que são descontados os custos da 

produção. No caso do campo de Libra, a União terá direito a 41,65% do chamado 

óleo excedente. 

O bônus de assinatura corresponde ao montante definido no edital para 

obtenção dos direitos de E&P da área a ser licitada e deverá ser pago pelo 

consórcio vencedor, em parcela única, no prazo estabelecido pela ANP, para a 

assinatura do contrato de Partilha. Os “royalties” correspondem a 15% do volume 

total da produção mensal. 

Há no contrato de Partilha uma cláusula referente a despesas qualificadas 

como pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que as empresas de petróleo são 

obrigadas a destinar pelo menos 1% do valor bruto da produção anual, para 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas relevantes para o 

setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

 

                                                             
1 Brent é a cotação publicada diariamente pela “Platt's Crude Oil Marketwire”, que reflete o preço de 
cargas físicas do petróleo Brent embarcadas de 7 a 17 dias após a data de fechamento do negócio, 
no terminal de Sullom Voe, na Grã-Bretanha. (TN Petróleo). 

http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/uniao.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/uniao.html
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4.2.3. Regime de Cessão Onerosa 
 

 Em junho de 2010, foi estabelecida a Lei 12.276/2010 que autorizou a União 

a ceder onerosamente, à Petrobras, áreas não concedidas localizadas no polígono 

do Pré Sal, dispensando esta empresa do processo de licitação, para realizar 

atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo e gás natural. Assim, a 

Petrobras terá a titularidade, ou seja, será a proprietária do petróleo e gás 

produzidos na área que abrange os blocos, mostrados na Figura 4.3, de Florim, 

Franco, Sul de Guará, Entorno de Iara, Sul de Tupi, Nordeste de Tupi e Peroba. 

 

 
Figura 4. 3: Blocos pertencentes ao regime de Cessão Onerosa (Fonte: Petrobras, 2014) 

 

No entanto, a produção é limitada por lei, desta forma, a Cessão Onerosa 

estará em vigor até que a operadora extraia um limite de cinco bilhões de BEP2. 

Como contraprestação pela Cessão Onerosa, a Petrobras foi obrigada a efetuar o 

pagamento de R$ 74,8 bilhões à União. Este pagamento foi efetuado com os 

recursos captados na venda de ações, por meio de um processo público de 

capitalização, em que: R$ 67,8 bilhões foram pagos através de Letras Financeiras 

                                                             
2 Barris equivalentes de petróleo, que é uma unidade de medida de consumo de energia, equivalente 
a 6,383 x 109 J, 1,45 x 109 cal ou 1,68 x 103 kWh 
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do Tesouro (LFT), tendo a União utilizado para integralizar sua participação no 

aumento de capital da empresa e R$ 7 bilhões pagos em dinheiro (Braga, 2014 

apud Sousa, 2011 e Lucchesi, 2011). 

O contrato de Cessão Onerosa tem vigência de 40 anos a partir da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado por no máximo cinco anos. No entanto, esta 

prorrogação só pode ser solicitada com base em: atraso na obtenção de licença 

ambiental por falha do órgão competente, suspensão das atividades por 

determinação da ANP – caso a operação coloque em risco os recursos naturais 

descobertos – e na alteração das condições geológicas previstas para as áreas 

cedidas onerosamente. 

 

4.3 Acordo de Individualização da Produção (AIP) 

 

4.3.1 AIP entre concessionárias 

 

O Acordo Individualização da Produção (AIP) deve ser adotado sempre que 

uma jazida de petróleo ou gás natural se estenda além dos limites do bloco 

concedido, contratado ou cedido onerosamente, para preservar as obrigações 

contratuais e legais das empresas com a União e os direitos exploratórios e 

econômicos dos envolvidos no desenvolvimento de uma mesma jazida, conforme 

Art. 33 da Lei n. 12.351/2010. 

        O artigo 27 da Lei n. 9.478/97 foi à primeira regulamentação explícita da 

individualização da produção no Brasil. Isto porque, no período anterior, como a 

Petrobras exercia com exclusividade as atividades de exploração e produção, não 

era necessário tratar da individualização da produção. 

A partir da constatação da existência de uma Jazida Compartilhada, o 
Operador deverá comunicar formalmente este fato à ANP, no prazo de dez 
dias úteis, além disso, de acordo com seu Parágrafo único: A ANP notificará 
a(s) Parte(s) envolvida(s) quando identificar a possibilidade de existência de 
uma Jazida Compartilhada, devendo a(s) Parte(s) confirmar ou rejeitar tal 
possibilidade dentro do prazo de cento e oitenta dias, a ser contado a partir 
da data de recebimento da notificação. (Art. 3º da Resolução ANP n. 
25/2013). 

 Depois de feita a comunicação, se dará início ao processo de 

Individualização da Produção e no caso em que os dados e informações do 

reservatório a ser unificado não sejam suficientes, as partes envolvidas poderão 
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assinar o Pré-AIP com vias a determinar a divisão dos custos associados à 

aquisição de novos dados para avaliar a extensão da jazida compartilhada. 

Segundo o Art. 8º da Resolução ANP n.25 /2013, fica incumbido à agência 

estipular o prazo para a celebração do AIP entre os concessionários, observando as 

diretrizes do CNPE. Em adição, segundo o Art. 9° da mesma Resolução, o operador 

terá que apresentar a evolução das negociações trimestralmente de acordo com o 

prazo determinado, contendo o cronograma de atividades, a divisão de direitos e 
obrigações das partes envolvidas e os estudos realizados até o presente momento. 

Após a finalização das Operações de Avaliação, a ANP estabelecerá os 
termos do Acordo de Individualização da Produção, no que se refere às 
obrigações relacionadas aos Contratos de Concessão e das Participações 
Governamentais e de Terceiros, num prazo de até 60 dias após a entrega do 
Relatório Final de Avaliação de Descobertas de Petróleo e/ou Gás Natural. 
(Parágrafo 12.6 da Cláusula 12a da minuta do Contrato de Concessão da 
Rodada 10). 

 Após as partes terem firmado o acordo, o mesmo deverá ser aprovado pelo 

órgão regulador, que tem um prazo de 60 dias para dar o seu parecer. A regulação 

de todo este procedimento deverá ser publicada pela ANP no Diário Oficial da União 

(DOU). O artigo 41 da Lei n. 12.351/2010 dispõe que o desenvolvimento e produção 

da jazida ficarão suspensos até a aprovação do AIP pela agência, podendo esta, no 

entanto, autorizar a continuidade das operações, em condições previamente 
definidas. 

 O parágrafo 12.10 da mesma cláusula diz respeito à extensão do contrato de 

concessão nos casos em que as fases de exploração ou produção estejam em 

curso final, mas que ainda não tenha sido firmado o acordo, sendo assim a ANP 

poderá postergar a fase, exclusivamente na área a ser unificada. 

A experiência brasileira com os processos de individualização da produção é 

recente, contudo, um maior número de AIPs foi aprovado pela ANP nos últimos 

anos. Isto se explica pelo fato de a individualização da produção ter sido regulada 

apenas em 1997, com a Lei do Petróleo que quebrou o monopólio da estatal. 
Sobre os primeiros AIPs firmados no Brasil, sustenta Araújo (2009): 

As primeiras experiências demonstram que os contratos de Unitização 
representam uma quebra de paradigma e rotinas com as quais a indústria 
brasileira do petróleo se acostumara a apoiar os seus processos negociais. 
Com efeito, diante dessa nova modalidade contratual vigente no país, as 
empresas atuantes no “upstream” brasileiro são chamadas a pensar e inovar 
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em busca de novos processos negociais e arranjos contratuais, novas 
formas de contabilidade e nova sistemática de recolhimento das 
participações governamentais, exigidos pelos acordos de Unitização. Os 
primeiros contratos confirmam, dessa forma, a complexidade técnica do 
processo, as dificuldades contratuais e o embate de interesses comerciais, 
que se traduzem concretamente na necessidade de mobilizar profissionais 
de diferentes áreas (E&P, Financeiro, Jurídico) das empresas envolvidas, 
retratando assim a perspectiva multifacetada dos termos contratuais 
negociados.  

Ainda sob o entendimento de Araújo, pode-se dizer que as primeiras 

experiências foram um aprendizado tanto para as concessionárias quanto para a 

ANP, em relação ao instituto da individualização da produção, pois apesar da 

experiência internacional, o contexto brasileiro apresenta especificidades 

regulatórias e geológicas. Dando sequência ao relatado do autor, as negociações 

dos primeiros acordos apresentaram uma duração média de um ano e meio a dois 

anos, período muito menor que a média internacional, e para a elaboração da 

minuta, o modelo de AIP da “Association of International Petroleum Negotiators” 

(AIPN), é utilizado como referência. 

 

4.3.1.1  Estudo de Casos 

 

a) Albacora X Albacora Leste 

 

O primeiro AIP brasileiro encontra-se na Bacia de Campos, em que houve a 

unitização da jazida Caratinga pertencente aos campos de Albacora e Albacora 

Leste, conforme apresenta a figura 4.4, onde estão delimitados os “ring fences” dos 

campos e suas localizações geográficas. Este AIP, assinado entre empresas 

Petrobras e Repsol YPF, foi aprovado por meio da Resolução de Diretoria n. 

823/2007, de 28 de dezembro de 2007.  
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Figura 4. 4: Campos Albacora e Albacora Leste (Fonte: ANP, 2015) 

 

Sendo que, a Petrobras é operadora em ambos os campos detendo 100% do 

Campo de Albacora e 90% de Albacora Leste, deste último, 10% das reservas 

pertencem a Repsol YPF. 

Nesta Resolução, a Diretoria Colegiada da ANP aprovou o AIP com a 

condição de se retirar a cláusula que permitia uma futura alteração das 

participações sem autorização da ANP, firmando a posição de que as 

redeterminações precisariam também da aprovação da agência. Ademais, a DC 

convalidou a decisão da Superintendência de Desenvolvimento e Produção de 

autorizar o início da produção da área (ANP, 2007). 

Este AIP era composto dez cláusulas, que tratavam: das definições; do 

objeto; da vigência; do operador; das participações na jazida comum; das 

redeterminações; do plano de desenvolvimento; das notificações; da lei aplicável e 

da Resolução de conflitos da arbitragem e das disposições finais. As porcentagens 

de cada campo ao final dos estudos foram de 13% para o campo de Albacora e 

87% para o Campo de Albacora Leste, resultando em 91,3% para a Petrobras e 

8,7% para a Repsol YPF. (Braga, 2014). 

 Baseado na Lei n. 9.478/97 que estabelece uma obrigatoriedade de se 

realizar o processo de individualização da produção considerando o bloco, torna-se 

relevante citar que, desde o primeiro caso, observa-se que o processo de 

individualização da produção ocorre em relação à jazida, tal como define a Lei n. 
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12.351/2010, tendo em vista que ambos os campos possuem mais de um 

reservatório produtor e apenas Caratinga foi objeto do AIP. 

Outro ponto importante deste caso inicial é que passados três anos, as 

empresas decidiram por realizar a primeira redeterminação, a qual aconteceu no 

ano de 2011. Como resultado final, o Campo de Albacora aumentou seu percentual 

para 20% do VOIP, enquanto Albacora Leste passou a deter 80% deste volume. 

  

b) Mangangá X Nautilus 

 

 A Resolução de Diretoria n. 737 de 7 de outubro de 2008, aprovou o segundo 

AIP brasileiro, em relação a dois campos localizados no litoral sul do Estado do 

Espírito Santo, na área denominada Parque das Conchas, quais sejam: Mangangá, 

cuja concessão era detida exclusivamente pela Petrobras, e Nautilus, cuja 

concessão foi outorgada ao consórcio constituído pela Petrobras, pela indiana, 

ONGC e pela Shell, sendo esta última à operadora (ANP, 2008).  A figura 4.5 

apresenta os campos de Nautilus e Mangangá, bem como outros campos 

pertencentes ao Parque das Baleias. 
 

 
Figura 4. 5: Campos Mangangá e Nautilus. (Fonte: ANP, 2015) 
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O segundo AIP brasileiro é composto por doze cláusulas, que tratam das 

definições; do objeto; da vigência; do operador; da participação no intervalo 

unificado; das participações governamentais; do plano de desenvolvimento; das 

demais operações; da alteração da área unificada ou do intervalo unificado; das 

notificações; da lei aplicável e Resolução de conflitos e das disposições finais. 

Novamente o objeto do AIP foi uma jazida, ratificando o conceito de individualização 

da produção por jazida (ARAÚJO, 2009). 

Neste AIP as participações foram definidas pelas partes, não pelos Acordos 

Internacionais de Petróleo (IPA’s), pois à Petrobras, como detentora de direitos nos 

dois campos, foi atribuído um percentual global, de 67,5%, à Shell o percentual de 

25,0% e à ONGC, 7,5% (ANP, 2008).  

 

c) Camarupim X Camarupim Norte 

 

 O terceiro AIP brasileiro foi aprovado pela Diretoria Colegiada através da 

Resolução de Diretoria n. 472 de dois de junho de 2009, referente aos campos de 

Camarupim e Camarupim Norte, cujos “ring fences” estão apresentados na figura 

4.6, localizados na Bacia do Espírito Santo. A concessão de Camarupim foi 

outorgada exclusivamente à Petrobras, e a de Camarupim Norte, ao consórcio 

firmado pela Petrobras e pela El Paso (BRAGA, 2014). 

 

 
Figura 4. 6: Campos Camarupim e Camarupim Norte. (Fonte: ANP, 2015) 
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Segundo Araújo (2009), este processo de individualização da produção pode 

ser considerado emblemático, seja pelo tipo do campo, pela celeridade das 

negociações ou pelos procedimentos adotados. Tratava-se de um campo de gás 

não associado, cujo processo de individualização da produção era realizado em 

concomitância ao lançamento do Plano de Antecipação da Produção de Gás – 

Plangás, que visava aumentar a oferta de gás no Brasil. Esse fator, associado ao 

fato da Petrobras ser concessionária em ambos os campos, contribuiu para imprimir 

celeridade na celebração do acordo. 

Devido à maior complexidade dos campos em negociação, as questões 
contratuais foram discutidas ponto a ponto, a fim de minorar a chance de 
conflitos, o que resultou em minúcias técnicas que estão esmiuçadas em 
mais de 100 páginas de contrato e em 11 anexos técnicos, fixando, dentre 
os pontos, a fórmula de cálculo das participações e as especificações de 
softwares de uso comum. Outro ponto que chama a atenção no 
procedimento contratual foi um prévio entendimento entre as partes, 
aprovado pela ANP, em que elas manifestaram o desejo de unificar os 
blocos, concordando com a realização de algumas atividades antes que o 
acordo de Unitização tenha sido de fato concluído. (Araújo, 2009). 

Este AIP apresenta dez cláusulas, que tratam: das definições; da data e 

prazo de vigência; do objeto do acordo para individualização da produção; da 

criação e efeitos da área unitizada e das participações governamentais; das 

participações nas áreas adjacentes, das participações na área unitizada e das 

redeterminações; do operador; da força maior; das comunicações; da legislação 

aplicável e da Resolução de disputas; e das disposições gerais. A determinação das 

porcentagens garantiu 75,7% para a Petrobras e 24,3% para a El Paso. (Braga, 

2014). 

 

d) Lorena X Pardal 

 

 Em seguida, deu-se a aprovação do quarto AIP correspondente aos Campos 

de Lorena e Pardal, localizados, conforme apresenta a figura 4.7, no Estado do Rio 

Grande do Norte. Este foi o primeiro caso de individualização em campos onshore, 

com a especificidade de serem ainda campos maduros, ou seja, que já produziram 

grande parte do seu volume recuperável.  
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Figura 4. 7: Campos Lorena e Pardal. (Fonte: ANP, 2015) 

 

Este AIP apresenta dez cláusulas, quais sejam: definições; objeto; vigência; 

operador; participações na jazida unificada; participações governamentais, 

participações de terceiros e servidões; plano de desenvolvimento; notificações; 

regime jurídico; e disposições finais. As participações foram definidas de forma que 

a Petrobras, operadora do Campo de Lorena, detivesse 73,9% e para a Potióleo, 

empresa nacional, integrante do Grupo Aurizônia Empreendimentos, operadora do 

Campo de Pardal, 26,1%. (Braga, 2014). 

De acordo com Amorelli (2013), em maio de 2010, a Potióleo cedeu 50% de 

participação em Pardal para a UTC Engenharia. No ano de 2012, a Petrobras 

adquiriu a totalidade do Campo de Pardal da Potióleo e da UTC, cuja cessão de 

direitos foi sancionada pela ANP em abril de 2012. Desta forma, a Petrobras passa 

a ser a operadora única de ambos os campos culminando numa rescisão do AIP. 

 

e) Xerelete X Xerelete Sul 

 

A diretoria Colegiada da ANP aprovou o quinto AIP brasileiro entre os 

campos de Xerelete e Xerelete Sul. A Figura 4.8 representa sua localização na 

Bacia de Campos. O acordo traz a Total como operadora única da jazida 

individualizada, detendo 41,2% do VOIP do reservatório, além da Petrobras também 

com 41,2% e a BP Energy com os 17,6% restantes. 
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Figura 4. 8: Campos Xerelete e Xerelete Sul. (Fonte: ANP, 2015) 

 

O Campo de Xerelete foi declarado comercial sob operação da Petrobras, em 

2007, em conjunto com Xerelete Sul. Contudo, no ano de 2012, a francesa retomou 

a operação, sem mudanças no consórcio. Existe um projeto no qual o objetivo é 

investir em novas perfurações na área para alcançar o pré-sal. (Total, 2012). 

                                                                                   

4.3.1.2  Síntese 
 

 De maneira a resumir os AIPs aprovados, serão avaliados, na Tabela 4.2, os 

cinco casos brasileiros. Cada qual com sua respectiva localização, participação das 

empresas envolvidas no acordo, período de negociação do mesmo e seu operador. 
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Tabela 4. 2: Campos com AIPs aprovados 

 
(Fonte: ANP, 2015)  

 

Araújo (2009) aduz que a atuação da ANP como agência reguladora dos 

AIPs tem se mostrado positiva, contribuindo para a celebração do acordo entre as 

partes, visto que o processo de aprovação tem se alongado por um período de 

alguns meses, tendo esta, solicitado pequena ajustes.  

 

4.3.2 AIP envolvendo Áreas não contratadas 

 

O Art. 2° da Resolução ANP Nº 25, DE 8.7.2013, que tem como objeto 

regular o Procedimento de Individualização da Produção de Petróleo e Gás Natural, 

define “Área não Contratada é toda e qualquer área que não seja objeto de Contrato 

de Concessão, Cessão Onerosa ou Partilha de Produção”.  

Caso a Jazida Compartilhada se estenda por Área não Contratada, o 
Concessionário, a Cessionária, ou o Contratado deverão submeter à ANP 
uma proposta preliminar para avaliação da extensão, baseada nos dados e 
informações disponíveis. (Art. 14, Resolução ANP n. 25/2013). 

A figura 4.9 representa uma jazida compartilhada onde há a vigência dos 

contratos de Concessão, Partilha da Produção, com a extensão para uma área 

ainda não licitada. 
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Figura 4. 9: AIP envolvendo áreas não contratadas (Fonte: do autor, 2016). 

 

Conforme cita o Art. 5º da Resolução ANP n. 25.2013, o AIP será celebrado 

com a União quando se tratar da extensão de uma jazida por áreas não 

contratadas, a qual será representada pela PPSA caso se localize no Polígono do 

Pré-Sal ou em Áreas Estratégicas ou pela ANP quando a jazida estiver apenas em 

áreas não concedidas. 

Após a constatação desta extensão o operador deverá comunicar a ANP para 

que seja feito uma avaliação preliminar dos dados disponíveis, podendo esta ser 

feita em conjunto com a União, representada pela ANP. Em caso afirmativo, será 

iniciado o processo do AIP entre as partes envolvidas. 

A Resolução traz ainda em seu Art. 15 a determinação que, após a assinatura 

do AIP e enquanto não houver licitação, deverão ser adotados para a área não 

contratada os mesmos parâmetros da área sobre contrato, independente do regime 

que ela esteja submetida. Adicionalmente, o Art. 16 assegura que o futuro operador 

da área individualizada deverá assumir os termos e condições definidos no AIP. 

Todavia, o novo concessionário ou contratado, em conjunto com o operador da 

jazida unificada poderão submeter à análise e aprovação da ANP eventuais 

adequações no Acordo de Individualização da Produção. 
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Após o início da produção do reservatório compartilhado e tendo o AIP sido 

aprovado com suas devidas participações, a União repartirá os custos e 

investimentos relativos à etapa de desenvolvimento da produção com a 

concessionária, bem como os lucros advindos da venda dos hidrocarbonetos 

produzidos. 

 

4.4 Unitização do Pré-Sal 

 

A lei nº 12.351/10 institui que as áreas consideradas estratégicas, assim 

como as áreas do polígono do pré-sal serão contratadas pela União sob o regime de 

partilha de produção, sendo a Petrobras a operadora de todos os blocos 

contratados em regime de partilha com um percentual mínimo de 30%. A mesma 

regulariza também o Fundo Social (FS) com objetivo de constituir uma fonte de 

recursos para o desenvolvimento social e regional, além de alterar regulamentos da 

Lei nº 9.478/97. 

Em seu Art. 8º, a respectiva Lei diz que a União, por meio do Ministério de 

Minas e Energia (MME), poderá celebrar os contratos de partilha da produção de 

duas formas, sendo diretamente com a Petrobras, com dispensa de licitação, ou 

mediante licitação, na modalidade de leilão. 

A contratação direta da Petrobras, sem licitação, deve ser proposta pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) à Presidência da República, com 

objetivo de preservar o interesse nacional e também, do apoio aos objetivos da 

política energética nacional. A administração dos contratos de partilha da produção 

é compromisso da PPSA. Deste modo, os vencedores da licitação ou a Petrobras, 

quando contratada diretamente, deverão estabelecer um consórcio com a PPSA. 

Ademais, seu Art. 36º determina que nas situações em que as jazidas do pré-

sal e das áreas consideradas estratégicas se alongarem por áreas que não forem 

itens de concessão, cessão onerosa ou partilha, a União, representada pela PPSA, 

celebrará o AIP com os “stakeholders”, forçando-o sob o regime de partilha de 

produção, independente do regime em vigor nas áreas adjacentes. 

No papel de representante da União, a PPSA apresenta as seguintes 

responsabilidades: 
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ü Administração dos contratos de partilha da produção e de comercialização do 

petróleo resultante do excedente em óleo e das áreas não contratadas; 

ü Participação impreterível no consórcio e no comitê de operação do contrato 
de partilha da produção; 

ü Regulamentações de AIP e nos acordos subsequentes, em casos em que as 

jazidas da área do pré-sal e das áreas consideradas estratégicas se 

alonguem por áreas não concedidas ou não contratadas pelo regime de 

partilha de produção. 

 

4.4.1 Estudo de Caso 

  

a) Tartaruga Verde x Área não contratada 

 

O primeiro AIP envolvendo áreas dentro do polígono do Pré-Sal foi assinado 

entre a Petrobras e a PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.) correspondente à jazida 

compartilhada de Tartaruga Verde e uma área não contratada. O Campo de 

Tartaruga Verde se localiza a aproximadamente 125 km de Macaé (RJ), na porção 

sul da Bacia de Campos. 

Este acordo foi aprovado através da RD n.° 770 de 2015, em que a PPSA 

assinou o acordo na categoria de representante da União, conforme previsto na Lei 

12.351/10, devido à jazida compartilhada estar localizada no Polígono do Pré-Sal. 

Em 2015 a ANP aprovou que fosse iniciado um Sistema de Produção 

Antecipada (SPA) para aquisição de dados do reservatório compartilhado, bem 

como a perfuração de um poço de produção na área não contratada, ou seja, na 

porção da União da futura jazida individualizada. O início da produção comercial do 

campo está previsto para 2017. 

É importante frisar que anteriormente à assinatura do AIP houve a unificação 

do Campo de Tartaruga Mestiça ao Campo de Tartaruga Verde aprovada pela 

Resolução de Diretoria nº 1170/2014. A figura 4.10 apresenta o “ring fence” de 

ambos os campos antes da unificação. Sendo assim, a jazida compartilhada com a 

área não contratada pertencia à antiga área de desenvolvimento de Tartaruga 

Mestiça. 
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Figura 4. 10: Campos Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça. (Fonte: ANP, 2015) 

 

b) Lula x Sul de Lula 

 

O campo de Lula, ofertado na segunda rodada de licitação (BID 02), teve sua 

produção iniciada em concomitância com sua declaração de comercialidade no ano 

de 2010, é hoje o maior produtor de petróleo e gás natural do país. Já o Campo de 

Sul de Lula faz parte do contrato de Cessão Onerosa, e foi declarado comercial em 

2013. Como pode ser visto na figura 4.11, ambos os campos estão situados na 

Bacia de Santos, a cerca de 230 km da costa do Rio de Janeiro em lâmina d’água 

de aproximadamente 2.200 m.  
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Figura 4. 11- Campos de Lula e Sul de Lula (Fonte: ANP, 2016) 

 

As negociações deste AIP se iniciaram em julho de 2014 e as bases deste 

foram aprovadas pela Diretoria Executiva da PPSA em 15 de julho de 2015 e pelo 

Conselho de Administração em 23 de julho de 2015. O AIP foi submetido à ANP em 

25/08/2015 (Relatório Semestral de Atividades, MME - 2015). 

 

c) Campo de Sapinhoá:  

O Campo de Sapinhoá descoberto em agosto de 2008, foi licitado juntamente 

ao campo de Lula no ano de 2000 (BID 02) no regime de concessão. Em 

contrapartida, o Campo Sul de Sapinhoá integra o contrato de Cessão Onerosa e 

teve sua declaração de comercialidade em setembro de 2014. Conforme pode ser 

visto na figura 4.12, ambos os campos estão localizados na Bacia de Santos, 

Estado de São Paulo. 

 
 
 
 



81 

 

 

 
Figura 4. 12: Campos de Sapinhoá e Sul de Sapinhoá (Fonte: ANP, 2016) 

 

A definição dos termos do AIP de Sapinhoá, iniciado em setembro de 2014, 

envolveu mais de um ano de negociação entre as partes, motivada pelas 

características distintas e complexas dos reservatórios em diferentes áreas da 

jazida compartilhada, dificultando o estabelecimento de critérios para a estimativa 

de participações e volumes das partes envolvidas. Acrescente-se ainda a existência 

de uma área não contratada adjacente ao campo, ainda não avaliada, porém de 

elevado potencial. (Relatório Semestral de Atividades, MME - 2015). 

Ainda de acordo com o relatório do MME, as negociações deste AIP se 

iniciaram em setembro de 2014 e as bases do acordo foram aprovadas pela 

Diretoria Executiva da PPSA em 16 de dezembro de 2015 e pelo Conselho de 

Administração em 25 de janeiro de 2016. O AIP foi submetido à ANP em 31/01/16.  

 

d) Jazida Compartilhada de Massa (Campo de Argonauta)  

 

O Campo de Argonauta é operado pela Shell (50%), no Consórcio BC-10, e 

tem como sócias a ONGC (27%) e a QPI (23%) e teve sua declaração de 

comercialidade no ano de 2005. A figura 4.13 mostra a localização do campo com 
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área de desenvolvimento de 224,6km², ao norte da Bacia de Campos, à 

aproximadamente 120 km a sudeste do município de Vitória, estado do Espírito 

Santo (ANP, 2016). 

 

 
Figura 4. 13: Campos de Argonauta (Fonte: ANP, 2016) 

 

As negociações deste AIP se iniciaram em dezembro de 2014 e as bases do 

mesmo foram aprovadas pela Diretoria Executiva da PPSA em 15/10/2015 e pelo 

Conselho de Administração em 22/10/2015, c. O AIP foi submetido à ANP em 

16/11/2015, d. O operador tem a intenção de iniciar a produção no primeiro trimestre 

de 2016. (Relatório Semestral de Atividades, MME - 2015). 

 

e) Campo de Carapeba: 

 

O Campo de Carapeba está situado na porção central da Bacia de Campos, 

no litoral do estado do Rio de Janeiro e foi o primeiro caso em que um estudo de 

extensão de jazida teve um resultado negativo. De acordo com o MME, O Acordo de 

Confidencialidade entre a PPSA e o operador foi assinado em 24/02/2015, contudo 

o laudo técnico da PPSA concluiu que não havia base para a celebração de um AIP 
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no Campo de Carapeba. Esse fato foi comunicado à ANP ao final de agosto de 

2015, encerrando, assim, este processo.  

 

Além dos acordos acima listados, a tabela 4.3 traz um resumo das atividades 

que envolvem acordos em andamento entre PPSA e as operadoras. Tampouco, 

estão previstas atividades de avaliação por parte da PPSA de jazidas e/ou 

descobertas sob regime de concessão que 16 jazidas potencialmente se estendam 

por áreas não concedidas ou não contratadas dentro do polígono do pré-sal, com 

destaque para os campos de Baleia Azul, Atapu, Sururu, Berbigão, Búzios, Sépia 

juntamente com o prospecto de Júpiter, e os prospectos dos blocos BM-S-24, BM-

C-34 e BM-C-32 (Itaipu, entorno de Jubarte).  

 
Tabela 4. 3: AIPs em andamento na área do Pré-Sal (Fonte: Relatório Semestral de Atividades, 
MME - 2015). 
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5 CONCLUSÃO 
 
O principal objetivo ao se realizar um AIP é garantir uma maior eficiência de 

recuperação de hidrocarbonetos em uma jazida que extrapola os limites deliberados 

durante a licitação ou posteriormente com a nova definição do “ring fence” após a 

declaração de comercialidade, fazendo com que haja um operador único para este 

reservatório. 
A Unitização é realizada através da combinação ou agrupamento de 
extensões separadas de terras ou áreas em mar que, frequentemente, têm 
diferentes proprietários, a fim de operar um reservatório inteiro como uma 
única unidade de produção. (IOGCC, 2013). 

Assim, conforme observado, as dificuldades ao se estudar uma reserva 

comum são mitigadas, uma vez que é possível se instaurar uma produção 

coordenada e operar de forma mais eficiente e dentro dos preceitos das melhores 

práticas da indústria. 

Numa produção individualizada o valor acumulado total da produção é maior 

do que quando as empresas exploram de forma competitiva. Neste sentido, os 

contratos de individualização da produção devem ser estruturados de forma a refletir 

este diferencial e para tal é preciso valorar a reserva. 

 No Brasil, a unitização passou a ser tratada após a quebra do monopólio da 

Petrobras, quando o mercado se abriu para que empresas estrangeiras pudessem 

atuar na exploração, produção e venda de óleo e gás no país. 

Um dos seus elementos mais importantes sempre residiu na aplicação de 

contratos de concessão de diferentes rodadas em uma mesma área unitizada. 

Tendo em 8 de julho de 2013 a publicação da Resolução Nº 25 da ANP que 

regulamenta o procedimento de individualização da produção, englobando os 

acordos entre operadores e entre a União. 

O tema mais controvertido no direito brasileiro se refere à delimitação do 

objeto do acordo de unitização: campo, bloco, prisma vertical, horizonte 

estratigráfico específico. No entanto, a escolha por um ou outro método para se 

definir o objeto do acordo de unitização transcende o campo do direito, sendo 

necessários parâmetros técnicos para que se opte por um ou outro objeto. 

Juridicamente, deve-se indagar qual o limite de atuação do órgão regulador 

em estipular o objeto da unitização, ou se seria mais coerente com os princípios do 
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direito brasileiro e com as melhores práticas da indústria deixar às partes a definição 

do objeto da unitização de acordo com os elementos do caso concreto. 

Com o advento do novo marco regulatório envolvendo o pré-sal e as áreas 

ditas estratégicas, o tema assume grande relevância nos debates da indústria, pois 

a polêmica que antes residia nas diferentes gerações de um mesmo modelo 

contratual (contrato de concessão), passa agora a abranger questão mais complexa 

– a convivência de regimes distintos (concessão, partilha e cessão onerosa) em 

áreas limítrofes. Este novo cenário passa a contar com o papel fundamental da 

PPSA representando os interesses da União. 

A Lei Nº 12.351/2010 dirimiu, em parte, as dúvidas que pairavam sobre a 

unitização de áreas não concedidas, o art. 36 prevê que a empresa pública PPSA, 

representando a União, e subsidiada pelas avaliações da ANP, será competente 

para firmar o acordo de unitização. Ainda neste artigo, o regime de exploração e 

produção a ser adotado nas áreas de que trata o caput independe do regime vigente 

nas áreas adjacentes. 

Nesse sentido, mesmo que a jazida compartilhada esteja localizada 

parcialmente em uma área sob concessão, a área não contratada/concedida poderá 

ser declarada como estratégica, e, portanto, deverá adotar o regime de partilha. 

Estando a jazida localizada fora da área do pré-sal ou de área definida como 

estratégica, a competência para firmar o acordo de unitização, de acordo com o art. 

37, será da ANP. 

        Desde a notificação da extensão de uma jazida para áreas que estão além 

dos limites do “ring fence” até que seja celebrado o AIP levam-se anos, uma vez 

que primeiramente é preciso ter um pré-AIP e muitas vezes as informações não são 

suficientes para quantificar os percentuais de cada concessionário e neste caso são 

necessários novos testes a fim de obter um maior conhecimento do reservatório, 

principalmente do seu volume. Após a determinação do operador único e de quanto 

cada um tem direito em função do volume estimado para cada campo, o AIP é 

acordado e pode vir a ser modificado no futuro, caso ambas as partes estejam de 

acordo. 

        Há também um caso especial, o CIP, onde o compromisso é firmado entre 

áreas que detém um consórcio com uma participação percentual igualitária de cada 
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empresa, tanto para o campo portador da jazida, quanto para aquele no qual ela se 

estende. Um exemplo típico são CIPs entre campos da Petrobras. 

 Nos EUA, o número de empresas que podem estar envolvidas em 

negociações de acordos de unitização é potencialmente alto, impulsionado pela 

quantidade de proprietários de terras com direitos correlatos sobre recursos 

petrolíferos. Podem ser utilizados os dois tipos de unitização (voluntária ou 

compulsória, em casos federais). Já o Brasil apresenta um número menor de casos 

de unitização, pois além de diferenças das leis de propriedade de terra, a maior 

parte das operações é feita em ambiente “offshore”, que diminui o número de 

empresas pelo alto valor de investimento, sendo a unitização compulsória. 

Tomando como referência a Nigéria, temos que no Brasil, uma vez que a 

jazida se estenda para além dos limites de um campo, o governo institui um acordo 

de unitização entre os licenciados responsáveis pela área afetada. 

Contudo, nos casos em que o reservatório se estende para uma área não 

licitada, o governo pode levá-la a leilão, por meio de um processo de licitação, de 

forma diferente, uma vez que no Brasil, a parcela referente à área não contratada é 

representada pela PPSA e sua produção pertence à União. 

Após a finalização do acordo, em ambos os casos, define-se a estratégia de 

desenvolvimento do reservatório comum. Na Nigéria, o documento deve ser 

submetido à aprovação do Ministro de Energia, no Brasil, o mesmo deve ser 

entregue à ANP. No primeiro, caso o mesmo não seja submetido, ou aprovado, 

cabe ao Ministério de Energia à elaboração do plano de desenvolvimento, enquanto 

no segundo, esta atribuição é feita pelo órgão regulador que, de acordo com as 

Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, determina a forma como serão 

apropriados os diretos e as obrigações sobre a Jazida Compartilhada (Art. 29 – 

Capítulo XI, Do Laudo técnico – Resolução ANP n. 25, de 8-7-2013). 

Observando o realizado na Noruega, a “joint petroleum activities” (JPA) ou lei 

que regula as atividades de petróleo referente à unitização  deve ser aprovada pelo 

governo norueguês, sendo o Ministério de Petróleo e Energia o órgão responsável 

por formular todas as políticas relacionadas à exploração, como a fiscalização do 

desenvolvimento, produção e abandono dos campos de petróleo na plataforma 

continental; as análises econômicas das atividades petrolíferas e o gerenciamento 
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das rodadas de licitação para outorga das licenças de produção dos blocos 

disponíveis pelo governo. 

Já no Brasil, pode conceder através de um leilão, a outorga assinando com o 

concessionário selecionado um contrato de concessão, relativamente longo, onde 

um extenso contrato de concessão é assinado pelo Diretor Geral da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo concessionário 

selecionado. 

No caso específico do Reino Unido, os concessionários não têm direito à 

contestação e a determinação é feita pelo DECC. 
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