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O lançamento reuniu 200 
participantes, entre represen-
tantes do Governo Federal e 
do Governo do Espírito Santo, 
além de Onip, IBP, Abespetro, 
NBCC, Petrobras, Shell, Equinor, 
Prysmian, Sebrae, Ideies, Firjan 
e Findes.

O Anuário
Produzido pelo Instituto de 

Desenvolvimento Educacional 
e Industrial do Espírito Santo 
(Ideies), o Anu-
ário traz uma 
detalhada aná-
lise dos princi-
pais aspectos do 
setor: explora-
ção, reflexos 
econômicos, 
mercado de trabalho, inovação e 
rodadas de licitações. Segundo 
maior produtor de petróleo do 
país, o Espírito Santo conta com 
uma reserva de 1,8 bilhão de 

barris de petróleo, divididos em 
69 campos e 367 poços.

O diretor-executivo do Ideies, 
Marcelo Saintive, apresentou 
um resumo dos indicadores dos 
últimos dez anos, posicionados 
acima da média nacional em 
educação, capital humano, sus-
tentabilidade e solidez fiscal. “O 
Espírito Santo fez seu dever de 
casa durante a crise e está diante 
de um novo ciclo de desenvolvi-
mento. Tem todos os indicadores 
para ser a bola da vez”, estimou 
Saintive.

O governador Renato Ca-
sagrande enfatizou o desejo de 

avançar no volume de investi-
mentos. “O Espírito Santo foi 
tímido nos últimos anos, com 
pouca participação dos governos 

Federal e Esta-
dual na agenda 
de infraestru-
tura. Conside-
rando a saúde 
fiscal de nosso 
Estado, deve-
mos ter audácia 

nos investimentos para sermos 
mais competitivos e transfor-
marmos eficiência em melhoria 
de serviços para a sociedade”, 
ponderou Casagrande.     

eventos

Lançamento: Anuário da Indústria de Petróleo no Espírito Santo 2018

O Espírito Santo tem todos 
os indicadores necessá-
rios para ser a bola da vez 
nos investimentos em pe-

tróleo e gás”. Com esta afirmação, 
o diretor-executivo do Ideies, Mar-
celo Saintive, apresentou a edição 
2018 do Anuário da Indústria de 
Petróleo no Espírito Santo, lançado 
nesta terça-feira (29), na Casa Fir-
jan, em evento do Sistema Findes 
organizado pelo Fórum Capixaba 
de Petróleo e Gás.

Realizado no Rio de Janeiro, 
o lançamento teve como objeti-
vo apresentar a fornecedores e 
petroleiras que atuam na cadeia 
produtiva as potencialidades do 
Espírito Santo e as perspectivas 
de novos investimentos. Também 
participaram do encontro o secre-
tário de Petróleo e Gás do Minis-
tério de Minas e Energia, Márcio 
Félix, e o governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande.

Para o presidente do Sistema 
Findes, Léo de Castro, a iniciativa 
inédita aproxima as empresas. “As 
fronteiras não podem limitar nossa 
atuação. O mundo exige que tra-
balhemos de forma integrada para 
superar os desafios e usufruir das 
oportunidades, que são enormes 
globalmente. Fazer novas parce-
rias tornará nossas indústrias mais 

produtivas, inovadoras e competi-
tivas”, pontua Castro.

Para a diretora geral da Orga-
nização Nacional da Indústria do 
Petróleo (Onip), Karine Fragoso, 
o evento fortalece a relação entre 
os estados. “O 
lançamento 
do Anuário do 
Espírito Santo 
é resultado da 
aproximação 
dos estados 
produtores e 
fornecedores em torno de uma 
pauta comum pró-mercado”, 
afirma Fragoso.

Segundo o presidente da 
Firjan, Eduardo Eugênio, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro 
devem explorar 
seu potencial 
conjunto. “Os 
dois estados são 
muito parecidos 
geograficamen-
te, com posição 
estratégica, 
podendo ligar a região central 
do Brasil ao mundo. Além disso, 
temos um bem finito de grande 
valor, que é o petróleo, para ser 
usado em benefício da população 
e para construção de um futuro 
melhor”, argumentou.

Todo o potencial e os novos 
desafios de E&P

 no Espírito Santo

ANUÁRIO DA 
INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO NO 
ESPÍRITO SANTO20
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Léo de Castro, presidente do Sistema Findes
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entrevista exclusiva José Magela, CEO da Prumo Logística.

tendo em vista que o Açu é referência 
e tem vocação natural para atender a 
indústria de O&G. O foco inicial será em 
oportunidades comerciais relacionadas 
a importação e exportação de cargas em 
geral, em granel ou contêiner, também 
visando a indústria offshore de O&G. 
O Brasil é o terceiro maior parceiro co-
mercial do Porto de Houston: em 2017, 
50% do total de importações foram 
oriundas do Brasil e mais de 70% das 
exportações para cá estavam relaciona-
das a produtos de O&G e seus derivados 
(em valores comerciais). Houston é um 
importante centro para as indústrias de 
petróleo e petroquímica em todo o mundo, 
sendo a sede dos EUA para várias em-
presas de energia. Com essa nova parce-
ria, a ideia é aumentar ainda mais essas 
transações. O Brasil só sai ganhando!

 Essa parceria criou novas oportuni-
dades com o Porto de Antuérpia que 
é um dos acionistas da Porto do Açu 
Operações. Ainda não há nenhuma si-
nergia com esse porto europeu?
Atualmente já trabalhamos em parce-
ria com o Porto de Antuérpia, trocando 
experiências e expertises, até mesmo 
dentro da nossa equipe. Trouxemos ex-
patriados para o time de colaboradores 
do Porto do Açu, com o objetivo de agre-
gar inovação nas atividades e aumentar 
nossa base de clientes internacionais. A 
própria Diretora Comercial do Porto do 
Açu, Tessa Major, é um exemplo disso. 
O Porto de Antuérpia é o segundo maior 
da Europa e 15º maior porto de contêi-
ner do mundo (o Porto do Açu prevê um 
terminal de contêineres futuramente e já 
está desenvolvendo infraestrutura para 

isso). Tem 120 km², cerca de mil empresas 
privadas instaladas no complexo portuário, 
movimenta 214 milhões de toneladas de 
cargas marítimas e cerca de 61.500 mil 
trabalhadores no porto, que possui a maior 
taxa de produtividade em movimentação 
de contêineres. Logo, a nossa parceria tem 
uma missão principal: aprendermos com 
um dos maiores operadores mundiais de 
um condomínio logístico.

Quais as operações que poderiam ser 
geradas?
A ideia é criar um triângulo comercial 
e logístico no Atlântico a ser explorada 
pelos três portos, já que o Porto de 
Antuérpia também possui um acordo 
com o Porto de Houston desde 2014. 
Nossa expectativa é que, muito em 
breve, novos negócios sejam gerados, 
frutos dessa sinergia, em diversos se-
tores: contêineres, O&G, entre outros. 

Um dos drives do Grupo é o gás natural 
do pré-sal. Quando fala nisso se refere 
ao escoamento desde a plataforma, o 
que implicaria em investimentos em 
infraestrutura submarina?
Estamos abertos a estudar e implantar a 
solução completa, ou seja, podemos via-

 A NOSSA PARCE-

RIA TEM UMA MIS-

SÃO PRINCIPAL: 

APRENDERMOS 

COM UM DOS MAIO-

RES OPERADORES 

MUNDIAIS DE UM 

CONDOMÍNIO LO-

GÍSTICO.
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O GIGANTE AÇU  
NÃO PARA DE CRESCER
O nome já sinalizava a dimensão do que poderia ser feito lá. Mas ninguém 

imaginou que na contramão da crise, o Complexo do Porto Açu iria confirmar 

sua vocação para ser um gigante. “O nosso propósito fim é oferecer soluções 

integradas e desenvolver negócios que estão transformando esse empreendi-

mento no maior e mais eficiente complexo portuário, industrial e energético do 

Brasil”. Esse tem sido o mantra de José Magela, CEO da Prumo Logística. E 

os resultados consolidados pelo grupo nos últimos anos, em plena crise econô-

mica e política, com forte impacto no setor de óleo e gás, mostram que se trata 

de um ‘mantra poderoso’. Nessa entrevista exclusiva à TN Petróleo, José Ma-

gela detalha os planos e expectativas do grupo que vem transformando o norte 

fluminense, e que pretende criar um hub de gás natural no maior complexo 

portuário privado do país. 

TN Petróleo – A Prumo encerrou 2018 
com números animadores, em cinco 
anos de controle do Complexo do Porto 
do Açu por parte do grupo e quatro anos 
de operação. A despeito de quatro anos 
de crise e estagnação da economia do 
país, a Prumo andou na contramão da 
indústria de óleo e gás e cresceu. Como 
isso se deu?
José Magela – Acredito que muito desse 
resultado positivo pode ser atribuído a 
real vocação do Complexo do Açu para 
atender a indústria de O&G e também à 
alguns diferenciais competitivos que só 
nós temos. Com localização privilegiada 
em relação às principais bacias produto-
ras offshore, o Açu se apresenta como 
excelente alternativa para a instalação e 
operação de empresas do setor de óleo 

e gás, com uma infraestrutura diferen-
ciada e um ambiente comprometido com 
a segurança, a eficiência a integridade 
e o desenvolvimento sustentável. Em 
operação desde 2014, o empreendimento 
foi desenvolvido atendendo ao conceito 
one-stop-shop, visando se consolidar 
como principal polo provedor de soluções 
integradas para o setor de óleo e gás no 
país e acredito que isso vem dando certo.

Óleo e gás é o carro chefe.
As oportunidades de negócios no empre-
endimento vão além do setor offshore. 
Além das atividades voltadas para o pro-
vimento de equipamentos e de serviços 
para a indústria de óleo e gás, inclusive 
no apoio logístico offshore, o Complexo 
do Açu também se constitui como uma 

importante alternativa para o escoamento 
do petróleo e do gás natural produzidos, 
e na transformação destes em energia 
e em produtos de maior valor agregado. 

O Acordo de Cooperação entre a Porto 
do Açu Operações e o Porto de Hous-
ton possibilitará a sinergia comercial 
com um dos mais importantes portos 
dos Estados Unidos. Não há parceria 
similar na América Latina? Quais são, 
efetivamente, as operações que podem 
ser geradas a partir dessa parceria?
Não temos conhecimento de outra par-
ceria similar. Como o setor de petróleo e 
gás é um dos principais impulsionadores 
das relações comerciais entre o Porto 
de Houston e o Brasil, a parceria com o 
Porto do Açu beneficiará os dois portos, 

por Beatriz Cardoso

Entrevista especial: José Magela

Especial: O desafio de gerar 
inovação – Parte 1

A grande bacia  
de PD&I
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inovação
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Ela estende-se por todo o território nacional, incluindo a costa 

brasileira de onde se extrai 96,0% do petróleo e 83,7% do gás 

natural produzidos no país. Nela atuam múltiplos ‘operadores’, 

nacionais e estrangeiros, em parceria com 143 instituições, que 

se desmembram em 832 unidades de pesquisa, os ‘reservató-

rios’ que precisam ser desenvolvidos adequadamente para gerar 

as inovações. A energia necessária para que tais ‘reservatórios’ 

possam ‘produzir’ advém da cláusula de investimentos obrigató-

rios em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dos con-

tratos para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, 

que desde 1998 geraram R$14,8 bilhões (10% desse total apenas 

em 2018). Para racionalizar o uso desses recursos crescentes 

– estima-se em R$1,6 bilhão para este ano –, de forma que a in-

dústria e o Brasil possam usufruir das riquezas dessa bacia de 

PD&I, a  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) promoveu mudanças na regulamentação, com o 

objetivo de promover maior sinergia entre as operadoras que pa-

gam essas obrigações, as instituições que têm competência para 

desenvolver pesquisas e as empresas com vocação para inovar.

A grande bacia de

PD&I

Por Beatriz Cardoso
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Fapesp e Shell: caverna de 
estocagem de gás carbônico 
pode começar a operar em 2022

Eficiência Energética • Comercialização de Energia • Legislação Ambiental • Reciclagem

Um conjunto de tecnolo-
gias, que deve ter seus 
primeiros resultados 
aplicados em quatro 

anos, tem como objetivo resol-
ver um dos maiores problemas 
da exploração de óleo e gás no 
mundo hoje: a emissão de dió-
xido de carbono (CO2) e metano 
(CH4) na atmosfera.

Resultado de uma patente 
depositada no ano passado, a 
inovação consiste em injetar o CO2 
e o CH4 que sai dos poços durante 
a extração de petróleo em caver-
nas de sal, de forma a abater o gás 
carbônico da conta das emissões.

A primeira “caverna-piloto” 
pode estar pronta em 2022 e é 
resultado de pesquisas realizadas no 
Centro de Pesquisa para Inovação 
em Gás (RCGI), constituído pela 
FAPESP e pela Shell, com sede na 
Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (Poli-USP). O RCGI 
é um dos Centros de Pesquisa em 
Engenharia (CPE) financiados pela 
FAPESP em parceria com empresas.

“Esse é um conceito conheci-
do como carbon capture storage 

(CCS). Nesse caso, o CO2 fica 
estocado em grandes cavernas na 
própria camada de sal. Essa talvez 
seja uma das melhores formas de 
obter energia limpa de um com-
bustível fóssil durante o processo 
de produção”, disse Julio Me-
neghini, professor da Poli-USP e 
coordenador do RCGI.

Meneghini foi um dos pales-
trantes do primeiro dia de reuniões 

da FAPESP Week London, que se 
realiza em Londres nos dias 11 e 
12 de fevereiro de 2019.

O local da 
caverna que 
vai receber os 
primeiros testes 
ainda não está 
definido, mas 
deverá ser em 
alguma das 

áreas do pré-sal. Nessa primei-
ra fase, ela deve ter metade do 
tamanho das cavernas que serão 
usadas quando a tecnologia estiver 
funcionando em sua capacidade 
total: 450 metros de altura por 150 
metros de largura.

Segundo Meneghini, o Brasil 
será o primeiro lugar no mun-
do em que esse conceito vai ser 
aplicado, e o modelo poderá ser 
exportado para outros países. Além 
de estocar CO2, a caverna poderá 
estocar ainda metano e separar 
os dois gases por gravidade. Por 
ter uma densidade menor, o CH4, 
também chamado de gás natural, 
fica no volume superior na caverna 
e pode ser explorado posterior-
mente. O dióxido de carbono fica 
embaixo. O pesquisador prevê que 
até 2022 comecem pelo menos 
os primeiros testes ou se inicie a 
construção da caverna. No cenário 
mais otimista, será o ano do início 
da operação da caverna.

Captura de gás carbônico
“A novidade não é só a ca-

verna, mas as várias inovações 
que orbitam em torno dela, como 
separadores supersônicos de ga-
ses, compressores projetados com 
otimização topológica, membranas 
de nanotubos de grafeno para a 
separação dos gases, entre outros”, 
disse o pesquisador.

Os novos compressores de 
CO2 são vitais para o funcio-
namento do projeto, já que as 
cavernas contam com condições 
extremas de pressão. Só de lâmi-
na d’água, distância da super-
fície até o solo marinho, são de 
2 mil a 3 mil metros de profun-
didade. Essas e outras variáveis 
deixam o gás no chamado estado 
supercrítico.

“Ele tem a densidade de um 
líquido e a viscosidade de um 
gás. Por isso, é necessário um 
projeto de compressor para essa 
condição específica. Criamos uma 
nova metodologia que consiste 
em otimizar o compressor exata-
mente para as condições do fluido 
supercrítico”, disse Meneghini à 
Agência FAPESP.

Outra tecnologia relacionada 
às cavernas de dióxido de car-
bono são os separadores de gás. 
Também devido às condições do 
pré-sal, estão sendo desenvolvidos 
os chamados separadores supersô-
nicos com geometria variável para 
cada composição da mistura de 
CO2 com metano.

Além disso, estão sendo desen-
volvidas membranas de nanotubos 
de grafeno, também para sepa-
ração desses gases com a menor 
perda de energia possível.

A captura de gás carbônico 
pode ocorrer ainda na geração de 

etanol. “O gás capturado pode ser 
estocado ou aproveitado na indús-
tria alimentícia, na produção de 
bebidas gaseificadas como refrige-
rantes. Com isso, pode-se chegar 
inclusive a valores negativos de 
emissões”, disse Meneghini. "Os 
experimentos ainda são realizados 
em pequena escala", acrescentou.

As tecnologias surgem num 
contexto em que há um aumento 
da demanda de energia per capita 
no mundo e a necessidade de 
mitigar emissões, por conta das 
mudanças climáticas globais.    

Todos bem na foto!
Para relembrar bons momentos dos 
grandes eventos do setor, acesse a 
nossa galeria de fotos no Flickr. 
Afinal de contas, recordar é viver!
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O Brasil precisa urgente de mais ações e menos discursos...e desculpas. 

Precisamos de menos falácias. Tanto na política, que dividiu o país e 

acirrou diferenças que vão muito além da ideologia, quanto na gestão – 

pública e privada. 

Precisamos de governança de fato. Não por decreto, como o 9.203/2017, 

que instituiu princípios da governança pública - capacidade de resposta, inte-

gridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsa-

bilidade, transparência. Princípios que deveriam nortear a conduta de todo e 

qualquer cidadão cujos atos podem impactar outras vidas – uma, dez, centenas 

de vidas – e que não são ‘criados’ por decreto.

Governança é o que todos desejam ver no comando de empresas, de 

organizações, nos três poderes, nos três níveis de governo – federal, estadu-

al e municipal.  É o que esperam os brasileiros que acreditaram no sonho da 

retomada do crescimento, respaldado principalmente na indústria de óleo e gás 

na era do pré-sal. 

Essa nova fronteira hoje responde por mais de 55% da produção nacional e 

contribui para o volume crescente de recursos destinados à pesquisa, desen-

volvimento e inovação (PD&I), por conta de cláusula contratual nas concessões 

de blocos para exploração e produção de óleo e gás, inclusive nos regimes de 

partilha da produção e cessão onerosa. 

Já são quase R$ 15 bilhões de recursos gerados por essas obrigações 

contratuais, dos quais mais de 90% são de responsabilidade da Petrobras. Mas 

a participação das oil companies que foram atraídas pelo pré-sal já começa a 

aumentar: em 2018 elas responderam por 23,8 % dos R$ 1,487 bilhão em obri-

gações recolhidas até outubro. 

Fazer com que esses recursos, mais além de equipar instituições e 

fomentar a P&D, gerem inovação tecnológica que possibilite ao país ganhar 

competitividade é o grande desafio, como mostramos na reportagem de capa 

dessa edição. Primeira de uma série de matérias, ela antecipa alterações feitas 

na regulação para simplificar o processo, dar maior liberdade de aplicação a 

quem gera esses recursos, incentivar o investimento em PD&I nas empresas, 

incluindo startups, buscando promover maior sinergia entre universidade-

-empresas-petroleiras. 

Para fazer essa revisão, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimen-

to Tecnológico (SPDT) da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ouviu representan-

tes de todos os segmentos – petroleiras, cadeia de forne-

cedores de bens e serviços, universidades, financiadoras, 

entidades setoriais, entre outros atores. Ainda esse mês, 

a ANP promove uma sessão pública para apresentar a 

nova regulação, ciente de que é difícil satisfazer a todos, 

mas que avançar é preciso. Sem falácias.

Esperamos que todos façam a sua parte, sem que 

seja necessário um decreto.    
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A UNIÃO VAI RECEBER R$ 847 
milhões do consórcio BM-S-9, re-
ferente ao campo de Sapinhoá, um 
importante produtor de petróleo e 
gás natural na bacia de Santos. O 
pagamento, inédito, é fruto de uma 
conciliação financeira realizada pela 
Pré-Sal Petróleo com o consórcio ope-
rado pela Petrobras (45%) e os par-
ceiros Shell (30%) e Repsol Sinopec 
(25%), denominada de Equalização 
de Gastos e Volumes (EGV). 

Os recursos entraram na Conta 
Única do Tesouro Nacional no fi-
nal de janeiro. A EGV é resultado 
do Acordo de Individualização da 
Produção (AIP) realizado na jazida 
compartilhada de Sapinhoá. “Em 
2018, somando o resultado da EGV 
de Sapinhoá com o início da comer-
cialização do petróleo da União, 
também de responsabilidade da em-
presa, encerramos o ano gerando 
uma receita de R$ 1,1 bilhão para 
a União”, contabilizou Ibsen Flores 
Lima, presidente da PPSA.

 
Sapinhoá – O consórcio iniciou a 
produção em 2010 e pouco tempo 
depois identificou que a jazida de 
petróleo ultrapassava os limites 
geográficos do contrato do Bloco 
BM-S-9, indo em direção a uma 
área não contratada. Nesses casos, 
por meio de um AIP, a União, re-
presentada pela Pré-Sal Petróleo, 
passa a ter direito a uma parcela 
da produção e responsabilidade 
equivalente sobre os gastos. 

Em Sapinhoá, ficou acordado en-
tre as partes que 3,7% da produção 
correspondia à área não contratada e 
era, assim, de titularidade da União. 
Foi realizado um acerto de contas 
considerando as receitas desde o 
início da produção e, na mesma pro-
porção, os investimentos e despesas 
do período. Essa conciliação resultou 
no saldo credor de R$ 847 milhões. 

“Nosso papel é representar a 
União nos AIPs e atuar para que as 
participações sejam celebradas de 
comum acordo. Nossas equipes de 
geociências e engenharia de reserva-
tórios realizam estudos para determi-
nar a parcela da União na produção 
da jazida. Trabalhamos sempre no 
intuito de garantir uma participação 
justa para a União. Estamos muito 
satisfeitos com o resultado desse tra-
balho”, explicou Ibsen Flores Lima.

Acordo de Individualização da Pro-
dução – Sempre que o limite de uma 
jazida petrolífera ultrapassa a área de 
um contrato, expandindo-se além das 
fronteiras estabelecidas, é necessária 
a realização de um AIP, também cha-
mado de unitização. Com origem nos 
Estados Unidos, esses procedimen-
tos são adotados em todo o mundo, 
evitando a produção não otimizada 
da jazida, estabelecendo o rateio de 
custos entre os titulares de direitos 
sobre as áreas e otimizando os inves-
timentos. Após a aprovação do AIP 
pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
há necessidade de uma conciliação 
financeira entre receitas e gastos 
ocorridos anteriormente à aprova-
ção da ANP, sendo que esse processo 

é denominado de Equalização de 
Gastos e Volumes (EGV). Nos casos 
de os limites da jazida se estenderem 
para áreas não contratadas na área 
do pré-sal, a PPSA é a representante 
da União nestes acordos.

Novos AIPs – Até o momento, a Pré-
-Sal Petróleo já celebrou seis AIPs. 
Além de Sapinhoá, a União também 
já assinou os AIPs de Tartaruga Ver-
de, Lula/Sul de Lula, Nautilus, Atapu 
e Brava. A companhia também es-
pera celebrar em breve a assinatura 
do AIP da jazida compartilhada de 
Mero. Há ainda outros 17 potenciais 
casos de individualização da produ-
ção em análise pela empresa.

“Estamos em negociação com 
os consórcios e logo teremos novos 
resultados. É um trabalho minucio-
so realizado em paralelo às demais 
frentes de atuação da empresa”, fri-
sa o presidente da PPSA. Para 2019, 
a expectativa dele é fechar as EGVs 
de Lula e de Tartaruga Verde, garan-
tindo o ingresso de novos recursos, 
além de obter resultados positivos 
com a comercialização do petróleo 
e gás desses campos. “A partir de 
agora, o potencial de geração de 
receitas para a União é crescente”, 
complementa.    

Receita da União com petróleo soma R$ 1,1 bilhão
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A PETRORIO, EM PARCERIA com 
os alunos da COPPEAD – escola de 
negócios do Rio de Janeiro - e da 
Universidade de San Diego (EUA), 
elaborou um benchmarking sobre a 
experiência da abertura do mercado 
de gás natural no âmbito internacional.

Na análise, foi constatado que, 
embora o Brasil esteja atrasado em re-
lação aos países da Europa, é possível 
criar uma estratégia efetiva para ex-
pandir esse mercado. O estudo servirá 
como referência para o atual cenário 
brasileiro, com insumos relevantes 
para todas as empresas do setor. 

Ao longo de uma semana, os es-
tudantes estiveram imersos na Pe-
troRio, que forneceu toda a infraes-
trutura necessária para realização 
do trabalho. Durante o período, os 
alunos envolvidos elaboraram um 
relatório macroeconômico e regula-
tório das oportunidades de trade de 
gás natural, que gerou soluções pos-
síveis para o Brasil a médio e longo 
prazo. Ações como desinvestimento 
da Petrobras e entrada de novos ope-
radores de sistema independente 
foram apontadas como iniciativas 
para a livre concorrência e aumento 
da competitividade. 

O Reino Unido, por exemplo, 
demonstrou sucesso na estratégia 
de abertura de mercado, com im-
plantação de regras comuns a todos 
os operadores atuantes, o que po-
deria ser replicado nos estados do 
Brasil. Segundo o estudo, esta saída 
garante mais concorrência, redução 
de preço e aumento da produção, 
resultados que beneficiam o con-
sumidor final. 

O acesso às infraestruturas de gás 
(dutos, terminais e outros) também 
foi um tema discutido. A conclusão 
é que existem duas possibilidades: 
negociado ou regulado. Iniciativas, 
como o programa Gás para Crescer, 
lançado pelo Ministério de Minas e 
Energia, ajudam no aprimoramen-
to legal e regulatório, adequando à 
nova conjuntura do setor e envol-
vendo todos os agentes no debate.

“Estamos bastante satisfeitos com 
o trabalho realizado pelos alunos. O 
projeto beneficiará não só a PetroRio, 
como todas as empresas interessadas 
no segmento de gás natural para pro-
ver novas soluções e impulsionar a 
abertura e competição deste merca-
do”, contou Nelson Queiroz Tanure, 
CEO da PetroRio.    

DEPOIS DE TENTAR arrematar área 
para a qual não exerceu direito de pre-
ferência no leilão do pré-sal realizado 
em 2018, e perder para as estrangeiras, 
a Petrobras apresentou ao Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) 
manifestação de que pretende fazer 
uso dessa prerrogativa na 6ª rodada de 
licitação de blocos exploratórios sob 
o regime de partilha de produção, na 
forma da Lei 12.351/2010 e do Decreto 
Federal 9.041/2017.

A estatal deseja exercer o direito de 
preferência em três dos cincos blocos 
que serão oferecidos: Aram, Norte de 
Brava e Sudoeste de Sagitário, como 
operador e com o percentual de 30%. 
O valor correspondente ao bônus de 
assinatura a ser pago pela companhia, 
considerando que o resultado do leilão 
confirme apenas a participação acima 
indicada, é de R$ 1,8 bilhão. Ela poderá 
ampliar o percentual de 30% indicado 
para a área onde está exercendo seu 
direito de preferência, formando con-
sórcio para participar da licitação.

A 6ª Rodada contemplará a inclusão 
de Sudoeste de Sagitário e Norte de 
Brava. Também houve a readequação 
das dimensões dos blocos Aram, Cru-
zeiro do Sul (antigo Sudeste de Lula, 
Sul e Sudoeste de Júpiter) e Bumeran-
gue.  Em relação às áreas em que ela 
não exerceu o seu direito de preferên-
cia, a companhia poderá participar em 
condições de igualdade com os demais 
licitantes, seja para atuação como ope-
rador ou como não-operador.    

PetroRio conduz estudo sobre 
mercado de Gás Natural

Lição 
aprendida
Petrobras quer exercer o 
direito de preferência em 
três áreas da 6ª rodada de 
partilha

O objetivo do trabalho é buscar soluções viáveis para o 
Brasil, com base em cases de sucesso no exterior
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DESDE A RETOMADA do calendá-
rio de leilões e o anúncio de investi-
mentos da Petrobras de mais R$ 42 
bilhões para os próximos quatro anos, 
as grandes empresas da indústria de 
óleo e gás brasileiras estão focadas 
no desenvolvimento tecnológico para 
aprimorar a rede de fornecimento do 
setor. Neste cenário, as operadoras 
têm realizado projeções positivas, 
consolidando assim a entrada em 
uma nova fase: otimista e promissora.

Para aquecer ainda mais o merca-
do, o Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) já autorizou a 
realização de dois leilões de petró-
leo e gás em 2019 e a 6ª rodada do 
pré-sal vai oferecer cinco áreas pelo 
regime de partilha com estimativa de 
retorno de R$ 8 bilhões aos cofres pú-
blicos. É no epicentro das operações 
que a Bacia de Campos e a cidade de 
Macaé, onde está confirmada a 10ª 
edição da Brasil Offshore, exercem 
um importante papel na redefinição 
do volume de produção de óleo e gás 
registrado atualmente.

Ao longo das quatro décadas que 
a Bacia de Campos foi descoberta, o 
país passou por uma ditadura mili-
tar, dois impeachments e sete planos 
econômicos. Apesar da instabilidade 
político-econômica, foi a indústria 
petrolífera o setor que mais cresceu 
nos últimos anos. Sua exploração 
transformou e ainda traz investimen-
tos de cifras bilionárias à capital e 
cidades como Macaé, além de contri-
buir diretamente para o crescimento 
do Estado do Rio de Janeiro.

Seguindo o posicionamento do 
novo presidente da Petrobras, Rober-
to Castello Branco, o mercado tende 
a fortalecer as projeções quanto ao 
gás natural e a região de Macaé é 
uma das promessas desse segmento. 
Em dezembro, a prefeitura da cidade 

sancionou o Projeto Avança Macaé 
(Lei Complementar 03/2018) que 
garante a injeção de novos recursos 
e investimentos nas atividades do 
município.

O Terminal Portuário de Macaé 
(TEPOR) surge como peça chave 
para o esse desenvolvimento econô-
mico, com capacidade para atender 
a demanda da indústria de apoio às 
atividades de óleo e gás, além de 
apresentar soluções para transpor-
tes de cargas de outros setores. O 
TEPOR é uma das ações prioritárias 
para os próximos meses e que consta 
no Plano de Diretrizes e Iniciativas 
Prioritárias do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro.

A iniciativa do governador vem 
ao encontro das medidas que vem 
sendo tomadas pelo município com 
vistas à retomada do desenvolvimen-
to local, com consequente geração de 
empregos e renda. Para os próximos 
anos estão previstos mais de R$ 600 
milhões de investimentos em Macaé 
com expectativa de oferta de mais de 
10 mil postos de trabalho.

O novo empreendimento do 
Norte Fluminense consolida esse 
momento de transformação do setor 
com perspectiva otimista e propor-
ções para além de um terminal de 
operações. Para a indústria, é um 
período de oportunidades e de um 
novo ciclo de desenvolvimento.    

Novos ventos impulsionam o mercado de petróleo e gás para 
um 2019 promissor, diz Daniel Pereira da Brasil Offshore
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O GOVERNO DO PARANÁ QUER estabelecer 
parcerias entre a Copel e grandes empresas 
para gerar energia a partir de biomassa. O 
assunto foi debatido durante o mais recen-
te Show Rural Coopavel, em Cascavel, em 
reunião com o diretor-presidente da Copel, 
Daniel Pimentel Slaviero; o secretário de 
Estado da Agricultura e Abastecimento, 
Norberto Ortigara; empresários, prefeitos e 
o diretor executivo do programa Oeste De-
senvolvimento, Danilo Vendrúsculo.

O entendimento é que esse modelo 
de exploração da biomassa seria o ideal 

para atender as regiões Oeste e Sudoeste 
do Paraná. Essas localidades se transfor-
maram no maior polo de produção de pro-
teína animal do Brasil e podem aproveitar 
esse potencial para gerar energia limpa e 
renovável.

No encontro, foi enfatizado que todos os 
projetos de ampliação das empresas trans-
formadoras de proteína vegetal em proteína 
animal têm a energia elétrica como um dos 
principais insumos. A Organização das Co-
operativas do Paraná (Ocepar) entregou um 
documento com propostas para ampliar a 

geração e melhorar a rede de distribuição 
de energia elétrica no Estado.

De acordo com o secretário Norberto Or-
tigara, o potencial que a região Oeste tem de 
crescer é de 6% ao ano, só com os projetos 
das empresas transformadoras nas áreas de 
suínos, aves, leite e de peixes. "Estamos atra-
sados no tipo do aproveitamento racional da 
biomassa", afirmou. O diretor-presidente da 
Copel, Daniel Slaviero Pimentel, reconheceu a 
importância do tema e se comprometeu com 
um plano de estímulo à produção de biomassa 
que foi relatado durante o encontro.    

A BRASCO, EMPRESA DE bases de 
apoio offshore do Grupo Wilson Sons, 
completou 4 milhões de homens-ho-
ras trabalhadas sem acidentes com 
afastamento. O resultado é um marco 
para o setor de óleo e gás no país e, 
também, para a companhia, que tem 
status de classe mundial em seguran-
ça desde 2014, após pesquisa interna 

A marca também habilita a Bras-
co a receber pela segunda vez o Prê-
mio WS+, criado pelo Grupo Wilson 
Sons para reconhecer a excelência 
na gestão de segurança de seus ne-
gócios. Será a primeira empresa do 
grupo a ser premiada de acordo com 
novas regras do prêmio, instituídas 
no início do ano passado.

"O bom desempenho da Brasco 
tem como base o comprometimento 
com dois grandes 
valores que a em-
presa julga inego-
ciáveis: pessoas 
em primeiro lugar 
e respeito à vida, 
à segurança e ao 
meio ambiente", 
destaca o diretor executivo da Brasco, 
Gilberto Cardarelli.

Cardarelli lembra ainda que a 
Brasco implantou um sistema de 
gestão de Segurança e Saúde Ocu-
pacional em linha com as melhores 
práticas do mercado. Para garantir 

operações seguras e livres de aciden-
tes, foi adotado um robusto modelo 
de governança, aliado a um conjunto 
de regras e procedimentos, que de-
terminam a aplicação de ferramentas 
de segurança, além de um pacote 
diferenciado de treinamentos.

O programa de reconhecimento 
da empresa, Compromisso Brasco, é 
uma parte especial dessa engrenagem. 
Criado há seis anos, busca reconhe-
cer e premiar os colaboradores que 
se destacam nas práticas do dia a dia, 
fortalecendo com isso a cultura de se-
gurança, por meio de uma sistemática 
simples e de fácil entendimento.

O diretor executivo da empresa 
destaca ainda outras iniciativas, como 
o Centro de Treinamento Prático da 
Brasco, o Programa de Desenvolvi-
mento de Liderança e o programa 
de inovação, batizado como Inova +.

"Nossos valores são tangibiliza-
dos nos constantes investimentos em 
treinamento e qualificação profissio-
nal, que garantem o aperfeiçoamento 
e a ascensão dos nossos colaborado-
res", acrescenta o executivo.

Pioneira no segmento de base 
de apoio offshore em terminal 
privado, a Brasco tem duas bases 
próprias na Baía da Guanabara 
(Brasco Niterói e Brasco Rio), que 
dispõem de oito berços, e pontos 
de apoio em diversos portos es-
palhados pelo país. A companhia 
possui também expertise em opera-
ções remotas, tendo montado bases 
temporárias em oito cidades da 
costa brasileira. Em 20 anos de 
operação, já realizou mais de 4.000 
atracações, participou de 45 pro-
jetos e atendeu a 21 clientes, em 
oito portos diferentes do país.    

SMS: Brasco registra novo recorde em segurança

Paraná planeja aumentar investimentos em biomassa
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A ORGANIZAÇÃO DOS Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep) cortou sua 
produção em 930 mil barris por dia 
(bpd) em janeiro, a 30,83 milhões de 
bpd, o menor nível em quase quatro 
anos, segundo relatório mensal divul-
gado hoje pela Agência Internacional 
de Energia (AIE). Arábia Saudita, Emi-
rados Árabes Unidos e Kuwait foram os 
principais responsáveis pela redução.

No relatório, publicado dia 12 de 
fevereiro, a Opep estimou que sua 
produção caiu 797 mil bpd no mês 
passado. Os documentos da AIE e da 
Opep vieram depois que o cartel e ou-
tros grandes produtores começaram 
a implementar cortes em sua oferta 
em janeiro.

No início de dezembro, a Opep e 
aliados liderados pela Rússia decidiram 
reduzir sua produção em 1,2 milhão de 
bpd durante o primeiro semestre de 
2019, como parte de uma estratégia 
para conter a oferta global excessiva 
e impulsionar os preços do petróleo. A 
Opep se responsabilizou por um corte 
de 800 mil bpd e os aliados, pelos de-
mais 400 mil bpd.

A AIE, entidade com sede em Paris 
que presta consultoria a governos e 
empresas sobre tendências do setor 
de energia, disse que a Arábia Sau-
dita, líder informal da Opep, cortou a 
produção de janeiro bem acima da cota 
com a qual havia se comprometido, em 
400 mil bpd, a 10,24 milhões de bpd.

A Rússia, no entanto, reduziu sua 
oferta em apenas 60 mil bpd no mês 
passado, a 11,71 milhões de bpd, in-
formou a agência. O cumprimento do 
acordo de corte na produção por inte-
grantes da Opep em janeiro foi de 86%, 
enquanto o dos aliados ficou em apenas 
25%, de acordo com a AIE.

Para a demanda global por petróleo 
deste ano, a AIE reiterou que continua 
esperando um acréscimo de 1,4 milhão 
de bpd. A agência alertou, porém, que 
a “desaceleração econômica (global) 
limita quaisquer tendências de alta”. 
(com dados da Dow Jones Newswires).

PREÇO DO PETRÓLEO SOBRE – O 
petróleo fechou em alta nesta quarta-
-feira, com a confirmação da Agência 
Internacional de Energia (AIE) de que 
a Opep reduziu a produção, conforme 
havia se comprometido.

Em Londres, o barril de Brent do Mar 
do Norte para abril teve alta de 1,19 dólar, 

a 63,61, enquanto no de Nova York o barril 
de WTI para março subiu 80 centavos, a 
53,90 dólares.

"A Opep reduziu bastante sua produ-
ção em janeiro e a Arábia Saudita res-
peitou suas promessas. Por isso, quem 
apostou em uma oferta menos abundante, 
saíram ganhando", disse Jasper Lawler, 
analista do London Capital Group.

A queda da produção da Opep foi 
atribuída especialmente aos acordos 
alcançados em dezembro pela Opep e 
outros 10 grandes produtores, entre eles 
a Rússia, para reduzir suas metas de 
produção para aliviar a oferta abundante 
que estava afetando os preços.    

OPEP reduz produção
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Produção de países-membros da Opep e não membros – Fevereiro/2017 a Janeiro/2018
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Diariamente, na tela do seu computador, as informações do  
setor naval e offshore. Assine em www.tnpetroleo.com.br

Newsletter TN Petróleo
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Etanol recua em 17 estados e DF
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OS PREÇOS DO ETANOL HIDRATADO 
recuaram nos postos de 17 Estados e 
do Distrito Federal na semana passada 
(de 11 a 15/02), segundo levantamen-
to da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
compilado pelo AE-Taxas. Em sete Es-
tados houve alta e no Piauí e Amapá, 
estabilidade.

Na média dos postos brasileiros 
pesquisados pela ANP houve recuo de 
0,51% no preço do etanol na semana 
passada ante a anterior, para R$ 2,744. 
Em São Paulo, principal Estado produ-

tor e consumidor, a cotação média do 
hidratado recuou 0,04% sobre a semana 
anterior, de R$ 2,560 para R$ 2,559 o 
litro. Bahia registrou maior recuo no 
preço do biocombustível na semana 
passada, de 2,73%, e a maior alta, de 
0,86%, foi no Rio Grande do Norte.

Na comparação mensal, os preços 
do etanol recuaram em 20 Estados e 
no Distrito Federal, subiram em cinco 
unidades da federação e no Amapá não 
houve avaliação em semana corres-
pondente do mês anterior. Na média 
brasileira o preço do etanol pesquisado 

pela ANP acumulou baixa de 3,04% 
na comparação mensal, com destaque 
para Mato Grosso, a maior queda nos 
preços do biocombustível no período 
mensal, de 6,55%.

O preço mínimo registrado na se-
mana passada para o etanol em um 
posto foi de R$ 2,129 o litro, em São 
Paulo, e o máximo individual ficou de 
R$ 4,949 o litro, no Rio Grande do Sul. 
São Paulo mantém o menor preço mé-
dio estadual, de R$ 2,539 o litro, e o 
maior preço médio ocorreu nos postos 
do Acre, de R$ 4,021 o litro.    
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PUXADA PELO BOM desempenho das expor-

tações, a indústria de máquinas e equipamen-

tos encerrarou outubro com um faturamento 

de R$ 65,1 bilhões no acumulado do ano, o 

que significa um crescimento de 7,7% sobre 

os dez primeiros meses de 2017 e uma alta 

de 14,4% sobre igual mês do ano passado. 

Na comparação com setembro último, houve 

expansão de 1,9%.

Os dados foram divulgados hoje (27) pela 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 

e Equipamentos (Abimaq). A entidade destaca 

que o resultado foi puxado pelas exportações, 

com elevação de 10,3% com US$ 8,1 bilhões. 

Só em outubro, foram adicionados US$ 96 

milhões ou 29,1% mais do que no mês anterior. 

Entre os itens mais vendidos ao exterior estão 

componentes como válvulas e bombas.

De acordo com a Abimaq, em razão da 

crise econômica da Argentina, os negócios 

no Mercosul recuaram 11,9%, enquanto para 

aos Estados Unidos as vendas aumentaram 

28,8% e para a Europa 44,6%. No mercado 

interno, as vendas caíram 0,7%, no acumu-

lado do ano, mas foram 13,2% superiores a 

outubro de 2017.

Apesar do bom desempenho estar as-

sociado ao câmbio favorável e à demanda 

externa, o presidente da Abimaq, João Carlos 

Marchesan, está otimista com o resultado e 

acredita em uma reação do mercado domés-

tico no próximo ano. “Estamos vivendo um 

momento de recuperação e temos a perspec-

tiva de que o Brasil volte e a crescer e atinja 

uma alta entre 2,5% a 3% no Produto Interno 

Bruto (PIB)”, avalia.

DIÁLOGO – O dirigente informou ter saído 

esperançoso da conversa de mais de duas 

horas ontem (26) com o futuro ministro da 

Economia, Paulo Guedes, da equipe do pre-

sidente eleito, Jair Bolsonaro . “Ele [Paulo 

Guedes] manifestou interesse em manter 

diálogo constante com a indústria, prevendo 

a volta de um crescimento de 5% ao ano 

e nós construímos uma ponte para isso”, 

afirmou Marchesan.

Ele também revelou que pretende pe-

dir ao governo federal que conceda uma 

suplementação de R$ 3 bilhões à linha de 

financiamento para compra de máquinas agrí-

colas, pois o montante previsto por meio do 

Moderfrota teve se encerrar em fevereiro 

do próximo ano.

Importação – Ainda segundo os dados da 

Abimaq, em outubro o consumo de máquinas 

e equipamentos importados aumentou 23,4% 

sobre setembro último e 23% na comparação 

a outubro do ano passado e grande maioria 

foi comprada da China (18,5%) e Estados 

Unidos que eram os líderes entre os forne-

cedores com 22% passaram a representar 

17% das importações.Na terceira posição está 

a Alemanha (15,8%). No acumulado do ano, 

as importações atingiram US$ 12,3 bilhões 

ou 16,4% acima de 2017.

A base de empregados no setor atin-

giu em outubro 302,6 mil pessoas com alta 

de 0,3% entre setembro e outubro e 4,2% 

superior a outubro do ano passado. Ao longo 

do ano, foram abertas 13,5 mil vagas.

Indústria eletrônica – Um levantamento 

divulgado hoje pela Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI) em parceria com a 

Associação Brasileira da Indústria Elétri-

ca e Eletrônica (Abinee) mostrou o cres-

cimento na confiança dos empresários 

do setor, com um salto no indicador de 

53,8 pontos no mês de outubro para 65,2 

pontos atuais. De acordo com a Abinee, 

o indicador atingiu o maior patamar dos 

últimos oito anos. 

Para a Abinee, o resultado positivo de-

monstra uma clara melhora nos ânimos dos 

empresários no setor e uma alta confiança 

para de que o ano terminará de forma positiva, 

apesar das oscilações ocorridas em 2018, 

principalmente no primeiro semestre. 

O Índice varia de 0 a 100 pontos, sen-

do que valores acima de 50 pontos indicam 

confiança do empresário industrial e abaixo 

de 50 pontos mostram falta de confiança.    

FRASES

"O mercado global de petróleo 
terá dificuldades neste ano 
para absorver o rápido 
crescimento da produção de 
países de fora da Opep, mesmo 
com cortes de oferta do grupo 
e sanções dos EUA à Venezuela 
e ao Irã"

Relatório da Agência Internacional de 
Energia (IEA), 13/02/2019.

"Esse projeto é extremamente 
importante para o 
desenvolvimento da indústria 
energética e da economia 
brasileira. Acreditamos que 
essa iniciativa vai ao encontro 
das necessidades desse setor"

Otavio Castello Branco, sócio 
do Pátria Investimentos, sobre a 
construção e operação da usina 
termelétrica a gás Marlim Azul, 
em Macaé (RJ) com a Pátria 
Investimentos, Shell e Mitsubishi 
Power Systems, 12/02/2019 .

"Para o mercado brasileiro, esse 
volume vendido é surpreendente se 
considerarmos que ele supera em 
2,16% o montante comercializado 
em dezembro e, mais importante, 
que em janeiro historicamente se 
registra queda média de 13% no 
consumo total de combustíveis 
leves." 

Antonio de Padua Rodrigues, diretor 
técnico da UNICA, sobre o recorde de 
venda de 1,83 bilhão de litros do etanol 
hidratado em janeiro, 12/02/2019

Indústria máquinas e equipamentos 
cresceu 7,7% neste ano, diz Abimaq
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Economia global: impactos ambientais  
são preocupações de longo prazo

RISCOS ASSOCIADOS à mudança do 
clima e meio ambiente continuam lide-
rando o ranking de preocupações para 
a economia global, aponta a nova edição 
do Relatório sobre Riscos Globais pro-
duzido pelo Fórum Econômico Mundial 
e publicado em meados de janeiro (16). 

O relatório incorpora os resultados 
da Pesquisa Global de Percepção de 
Riscos, que ouviu aproximadamente mil 
especialistas e tomadores de decisão. 
Para eles, os riscos ambientais conti-
nuam dominando suas preocupações de 
médio e longo prazos: todos os riscos 
ambientais que o relatório aponta estão 
novamente na categoria de alto impacto 
e alta probabilidade - perda de biodiver-
sidade; eventos climáticos extremos; 
falha na mitigação e adaptação às mu-
danças climáticas; desastres provocados 
pelo homem; e desastres naturais.

"O ano passado foi marcado por in-
cêndios históricos, inundações contínuas 
e aumento das emissões de gases de 
efeito estufa. Não é surpresa que, em 
2019, os riscos ambientais dominem mais 
uma vez a lista das principais preocupa-
ções", aponta Alison Martin, diretora de 
risco do Zurich Insurance Group. "Para 
responder efetivamente às mudanças 
climáticas, é necessário um aumento 
significativo da infraestrutura para se 
adaptar a esse novo ambiente e passar 
para uma economia de baixo carbono”.

De acordo com Martin, até 2040, a 
lacuna de investimento em infraestrutura 
global está estimada em US$ 18 trilhões 
contra uma necessidade projetada de 
US$ 97 trilhões. "Nesse contexto, re-
comendamos fortemente que as em-
presas desenvolvam uma estratégia de 
adaptação e resiliência climática e que 
trabalhem nisso o quanto antes".

Os riscos ambientais também apre-
sentam problemas para a infraestrutura 
urbana e seu desenvolvimento. Com a 
elevação do nível do mar, muitas cidades 
precisam encarar soluções extremamen-
te caras para problemas que vão desde 
a extração limpa de água subterrânea 
até barreiras contra super tempestades. 
A escassez de investimento em infra-
estruturas críticas, como transporte, 
pode levar a falhas em todo o sistema, 
bem como exacerbar os riscos sociais, 
ambientais e os relacionados à saúde 
humana.

"O subfinanciamento persistente de 
infraestrutura crítica em todo o mundo 
está dificultando o progresso econômi-
co, deixando empresas e comunidades 
mais vulneráveis tanto a ataques ciber-
néticos quanto a catástrofes naturais, 
incapazes de aproveitar ao máximo a 
inovação tecnológica", argumenta John 
Drzik, presidente de risco global e digi-
tal da Marsh. "A alocação de recursos 
para o investimento em infraestrutura, 
em parte por meio de novos incentivos 
para parcerias público-privadas, é vital 
para a construção e o fortalecimento 
de fundações físicas e redes digitais 
que permitirão às sociedades crescer 
e prosperar".

O relatório aponta ainda para uma 
deterioração das condições econômi-
cas e geopolíticas globais em 2019, 
resultado das dificuldades enfrentadas 
pela cooperação internacional para pro-
mover ação coletiva para enfrentar as 
principais urgências atuais do mundo, 
como a mudança do clima. Essa piora 
na qualidade das relações internacionais 
também afeta as trocas comerciais, algo 
que foi bastante sensível em 2018, com a 
intensificação das "guerras comerciais" 

entre as grandes potências, especial-
mente entre Estados Unidos e China. 

"Com o comércio global e o cres-
cimento econômico em risco em 2019, 
existe uma necessidade mais urgente 
de renovar a arquitetura da cooperação 
internacional", disse Børge Brende, pre-
sidente do Fórum Econômico Mundial. 
"Não temos condições para lidar com o 
tipo de desaceleração que a dinâmica 
atual pode nos levar. Precisamos de 
ação coordenada e concertada para 
sustentar o crescimento e enfrentar 
as graves ameaças que o nosso mundo 
enfrenta hoje".    

Relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que economistas e investidores continuam preo-
cupados com ameaças relacionadas a meio ambiente e mudança do clima à economia global, que 
podem afetar o crescimento econômico negativamente
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A PRODUÇÃO total de petróleo e 
gás, incluindo líquidos de gás na-
tural (LGN) da Petrobras foi de 2,63 
milhões de barris de óleo equiva-
lente por dia (boed), sendo 2,53 mi-
lhões boed produzidos no Brasil e 
101 mil boed no exterior. A produção 
própria de óleo no Brasil, por sua 
vez, foi de 2,03 milhões de barris 
por dia (bpd).

A média anual da produção total 
operada da companhia (parcela pró-
pria e dos parceiros) em 2018 foi de 
3,29 milhões boed, sendo 3,16 milhões 
boed no Brasil. A produção de óleo 
e gás natural de 2018 está em linha 
com a meta estabelecida para este 
ano no Plano de Negócios e Gestão 
da companhia, no qual projeta-se 2,8 
milhões de boed em 2019. 

Os principais destaques da produ-
ção da companhia no ano de 2018 foram:
•  Entrada em operação de quatro 

novos sistemas de produção: as 
plataformas P-74 e P-75, localizadas 
no Campo de Búzios, no pré-sal da 
Bacia de Santos; a plataforma P-69, 
localizada no Campo de Lula, tam-
bém no pré-sal da Bacia de Santos; 
e o FPSO Cidade de Campos dos 
Goytacazes, localizado no Campo 
de Tartaruga Verde, no pós-sal da 
Bacia de Campos;

• O contínuo desenvolvimento da pro-
dução do pré-sal, que completou 10 
anos e registrou novos recordes: 
produção anual de petróleo e gás 
natural operada pela Petrobras de 
1,75 milhão boed e o recorde men-
sal de 1,85 milhões de boed, que foi 
alcançado em dezembro. Média su-
perior a de 2017, até então a maior 
da história da companhia, de 1,29 
milhão de bpd.

•  O atingimento de um novo recorde 
anual no aproveitamento de gás da 
Petrobras no Brasil, com a marca de 
96,6%, consequência dos esforços 
empreendidos ao longo dos últimos 
anos através do Programa de Oti-
mização do Aproveitamento de Gás;

• A realização de desinvestimentos 
nos campos de Lapa, Sururu, Ber-
bigão, Oeste de Atapu e Roncador, 
além da formação da Joint Venture 
da Petrobras América Inc. com a 
Murphy Exploration & Production Co.

No mês de dezembro de 2018, a 
produção total de petróleo e gás, in-
cluindo líquidos de gás natural (LGN), 
foi de 2,70 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed), sendo 2,64 
milhões boed produzidos no Brasil e 63 
mil boed no exterior. A produção total 
operada da companhia (parcela própria 
e dos parceiros) foi de 3,4 milhões boed, 
sendo 3,3 milhões boed no Brasil. 

Em relação ao mês anterior, hou-
ve um aumento de 3,3% na produção 
devido, principalmente, à interligação 
de novos poços no FPSO Cidade de 
Campos Goytacazes, localizado no 
campo de Tartaruga Verde, no pós-sal 
da Bacia de Campos, além do térmi-
no das paradas para manutenção no 
FPSO Cidade de Ilhabela, localizada 
no campo de Sapinhoá, no pré-sal 
da Bacia de Santos, e na plataforma 
P-18, localizada no campo de Marlim, 
na Bacia de Campos.

Produção de petróleo 
recua 1% em 2018

A produção total de petróleo em 
2018 foi de 944,1 milhões de barris, 
com média diária de 2,586 milhões 
de barris de petróleo por dia (bbl/d). 
Diminuiu 1% em relação à produção 
realizada no ano de 2017. Já a produção 
total de gás foi de 40,8 bilhões de m³, 

Petrobras tem queda na produção anual
Depois de quatro anos consecutivos de recordes, produção de óleo cai para 
2,03 milhões de bpd – contra 2,15 em 2017.
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com média diária de 111 milhões de m³ 
/d. Um aumento de 1% em relação à 
produção de gás natural realizada no 
ano de 2017. A participação do pré-sal 
na produção total nacional em dezem-
bro foi de 55,4%.

Em dezembro de 2018, a produção 
de petróleo e gás no Brasil totalizou 
3,406 milhões de barris de óleo equi-
valente por dia (boed), sendo 2,691 
milhões de bbl/d e 114 milhões de m³ 
diários de gás natural. A produção de 
petróleo no período aumentou 4,8 % na 
comparação com o mês anterior e 3% 
se comparada com dezembro de 2017. 
Já a produção de gás natural teve um 
aumento de 1,2% em comparação ao 
mês anterior e de 0,3%, se comparada 
com o mesmo mês de 2017.

Os dados de produção de dezem-
bro constam do Boletim Mensal da 
Produção de Petróleo e Gás Natural 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), di-
vulgado no início de fevereiro.

PRÉ-SAL E GÁS NATURAL – A produ-
ção do pré-sal em dezembro totalizou 
1,888 milhão de boe/d, um aumento 
de 3,9% em relação ao mês anterior. 
Foram produzidos 1,5 milhão de barris 
de petróleo por dia e 61,5 milhões de 
metros cúbicos diários de gás natural 
por meio de 85 poços. A participação 
do pré-sal na produção total nacional 
em dezembro foi de 55,4%.

O aproveitamento de gás natural no 
Brasil no mês de dezembro alcançou 
95,9% do volume total produzido. Fo-
ram disponibilizados ao mercado 57,8 
milhões de metros cúbicos por dia. A 
queima de gás totalizou 4,6 milhões de 
metros cúbicos por dia, um aumento de 
10,3% se comparada ao mês anterior e 
de 20,2% em relação ao mesmo mês 
em 2017. O principal motivo para o au-
mento da queima foi a continuidade do 
comissionamento da plataforma P-75, 
operando no campo de Búzios.

CAMPOS PRODUTORES – O cam-
po de Lula, na Bacia de Santos, foi 

o maior produtor de petróleo e gás 
natural. Produziu, em média, 897 mil 
bbl/d de petróleo e 38,5 milhões de 
m³/d de gás natural. Os campos ma-
rítimos produziram 96% do petróleo 
e 83,7% do gás natural. A produção 
ocorreu em 7.359 poços, sendo 711 
marítimos e 6.648 terrestres. 

Os campos operados pela Petro-
bras produziram 94,4% do petróleo e 
gás natural. Estreito, na Bacia Potiguar, 
teve o maior número de poços produ-
tores: 1.124. Marlim Sul, na Bacia de 
Campos, foi o campo marítimo com 
maior número de poços produtores: 88.

A Plataforma FPSO Cidade de Ma-
ricá, produzindo no campo de Lula por 
meio de cinco poços a ela interligados, 
produziu 150,6 mil barris diários e foi 
a instalação com maior produção de 

petróleo. A instalação Polo Arara, nos 
campos de Arara Azul, Araracanga, 
Carapanaúba, Cupiúba, Rio Urucu e 
Sudoeste Urucu, por meio de 39 poços 
a ela interligados, produziu 7,9 milhões 
de m³/d e foi a instalação com maior 
volume de gás natural.

ÁREAS EM PRODUÇÃO – Em dezem-
bro de 2018, 309 áreas concedidas, 
uma área de cessão onerosa e cinco 
de partilha, operadas por 32 empresas, 
foram responsáveis pela produção 
nacional. Destas, 79 são marítimas 
e 236 terrestres. Do total das áreas 
produtoras, 13 são relativas a contra-
tos de áreas contendo acumulações 
marginais. O grau API médio foi de 
27,2, sendo 37,4% da produção consi-
derada óleo leve (>=31°API), 49% óleo 
médio (>=22 API e <31 API) e 13,6% 
óleo pesado (<22 API).

As bacias maduras terrestres 
(campos/testes de longa duração das 
bacias do Espírito Santo, Potiguar, 
Recôncavo, Sergipe e Alagoas) pro-
duziram 112,7 mil boe/d, sendo 88,8 
mil bbl/d de petróleo e 3,8 milhões de 
m³/d de gás natural. Desse total, 106,6 
mil barris de óleo equivalente por dia 
foram produzidos pela Petrobras e 6,1 
mil boe/d por concessões não opera-
das pela Petrobras, sendo 365 boe/d 
em Alagoas, 3.183 boe/d na Bahia, 26 
boe/d no Espírito Santo, 2342 boe/d 
no Rio Grande do Norte e 207 boe/d 
em Sergipe.    
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entrevista exclusiva

O GIGANTE AÇU  
NÃO PARA DE CRESCER
O nome já sinalizava a dimensão do que poderia ser feito lá. Mas ninguém 

imaginou que na contramão da crise, o Complexo do Porto Açu iria confirmar 

sua vocação para ser um gigante. “O nosso propósito fim é oferecer soluções 

integradas e desenvolver negócios que estão transformando esse empreendi-

mento no maior e mais eficiente complexo portuário, industrial e energético do 

Brasil”. Esse tem sido o mantra de José Magela, CEO da Prumo Logística. E 

os resultados consolidados pelo grupo nos últimos anos, em plena crise econô-

mica e política, com forte impacto no setor de óleo e gás, mostram que se trata 

de um ‘mantra poderoso’. Nessa entrevista exclusiva à TN Petróleo, José Ma-

gela detalha os planos e expectativas do grupo que vem transformando o norte 

fluminense, e que pretende criar um hub de gás natural no maior complexo 

portuário privado do país. 

TN Petróleo – A Prumo encerrou 2018 
com números animadores, em cinco 
anos de controle do Complexo do Porto 
do Açu por parte do grupo e quatro anos 
de operação. A despeito de quatro anos 
de crise e estagnação da economia do 
país, a Prumo andou na contramão da 
indústria de óleo e gás e cresceu. Como 
isso se deu?
José Magela – Acredito que muito desse 
resultado positivo pode ser atribuído a 
real vocação do Complexo do Açu para 
atender a indústria de O&G e também à 
alguns diferenciais competitivos que só 
nós temos. Com localização privilegiada 
em relação às principais bacias produto-
ras offshore, o Açu se apresenta como 
excelente alternativa para a instalação e 
operação de empresas do setor de óleo 

e gás, com uma infraestrutura diferen-
ciada e um ambiente comprometido com 
a segurança, a eficiência a integridade 
e o desenvolvimento sustentável. Em 
operação desde 2014, o empreendimento 
foi desenvolvido atendendo ao conceito 
one-stop-shop, visando se consolidar 
como principal polo provedor de soluções 
integradas para o setor de óleo e gás no 
país e acredito que isso vem dando certo.

Óleo e gás é o carro chefe.
As oportunidades de negócios no empre-
endimento vão além do setor offshore. 
Além das atividades voltadas para o pro-
vimento de equipamentos e de serviços 
para a indústria de óleo e gás, inclusive 
no apoio logístico offshore, o Complexo 
do Açu também se constitui como uma 

importante alternativa para o escoamento 
do petróleo e do gás natural produzidos, 
e na transformação destes em energia 
e em produtos de maior valor agregado. 

O Acordo de Cooperação entre a Porto 
do Açu Operações e o Porto de Hous-
ton possibilitará a sinergia comercial 
com um dos mais importantes portos 
dos Estados Unidos. Não há parceria 
similar na América Latina? Quais são, 
efetivamente, as operações que podem 
ser geradas a partir dessa parceria?
Não temos conhecimento de outra par-
ceria similar. Como o setor de petróleo e 
gás é um dos principais impulsionadores 
das relações comerciais entre o Porto 
de Houston e o Brasil, a parceria com o 
Porto do Açu beneficiará os dois portos, 

por Beatriz Cardoso
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José Magela, CEO da Prumo Logística.

tendo em vista que o Açu é referência 
e tem vocação natural para atender a 
indústria de O&G. O foco inicial será em 
oportunidades comerciais relacionadas 
a importação e exportação de cargas em 
geral, em granel ou contêiner, também 
visando a indústria offshore de O&G. 
O Brasil é o terceiro maior parceiro co-
mercial do Porto de Houston: em 2017, 
50% do total de importações foram 
oriundas do Brasil e mais de 70% das 
exportações para cá estavam relaciona-
das a produtos de O&G e seus derivados 
(em valores comerciais). Houston é um 
importante centro para as indústrias de 
petróleo e petroquímica em todo o mundo, 
sendo a sede dos EUA para várias em-
presas de energia. Com essa nova parce-
ria, a ideia é aumentar ainda mais essas 
transações. O Brasil só sai ganhando!

 Essa parceria criou novas oportuni-
dades com o Porto de Antuérpia que 
é um dos acionistas da Porto do Açu 
Operações. Ainda não há nenhuma si-
nergia com esse porto europeu?
Atualmente já trabalhamos em parce-
ria com o Porto de Antuérpia, trocando 
experiências e expertises, até mesmo 
dentro da nossa equipe. Trouxemos ex-
patriados para o time de colaboradores 
do Porto do Açu, com o objetivo de agre-
gar inovação nas atividades e aumentar 
nossa base de clientes internacionais. A 
própria Diretora Comercial do Porto do 
Açu, Tessa Major, é um exemplo disso. 
O Porto de Antuérpia é o segundo maior 
da Europa e 15º maior porto de contêi-
ner do mundo (o Porto do Açu prevê um 
terminal de contêineres futuramente e já 
está desenvolvendo infraestrutura para 

isso). Tem 120 km², cerca de mil empresas 
privadas instaladas no complexo portuário, 
movimenta 214 milhões de toneladas de 
cargas marítimas e cerca de 61.500 mil 
trabalhadores no porto, que possui a maior 
taxa de produtividade em movimentação 
de contêineres. Logo, a nossa parceria tem 
uma missão principal: aprendermos com 
um dos maiores operadores mundiais de 
um condomínio logístico.

Quais as operações que poderiam ser 
geradas?
A ideia é criar um triângulo comercial 
e logístico no Atlântico a ser explorada 
pelos três portos, já que o Porto de 
Antuérpia também possui um acordo 
com o Porto de Houston desde 2014. 
Nossa expectativa é que, muito em 
breve, novos negócios sejam gerados, 
frutos dessa sinergia, em diversos se-
tores: contêineres, O&G, entre outros. 

Um dos drives do Grupo é o gás natural 
do pré-sal. Quando fala nisso se refere 
ao escoamento desde a plataforma, o 
que implicaria em investimentos em 
infraestrutura submarina?
Estamos abertos a estudar e implantar a 
solução completa, ou seja, podemos via-

 A NOSSA PARCE-

RIA TEM UMA MIS-

SÃO PRINCIPAL: 

APRENDERMOS 

COM UM DOS MAIO-

RES OPERADORES 

MUNDIAIS DE UM 

CONDOMÍNIO LO-

GÍSTICO.
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bilizar através de parcerias toda a solução 
de escoamento do gás natural – terra e 
mar. Naturalmente, cada solução depende 
de vários acordos comerciais para que a 
equação de infraestrutura se resolva de 
forma ótima. O Complexo do Porto do Açu 
tem muitas vantagens competitivas com 
respeito a outras alternativas no Brasil 
para o escoamento e equacionamento da 
demanda variável e confiável para gás 
natural associado.

O Grupo prevê a instalação de refinarias 
de pequeno porte? Há investidores/
empresas que já demonstraram inte-
resse nisso?
Todos esses projetos estão contempla-
dos no nosso planejamento estratégico. 
Estamos tendo boas discussões com 
empresas que querem se instalar no 
Complexo do Porto do Açu para desen-
volvimento destas atividades. A poten-
cial abertura de mercado e melhora no 
marco regulatório podem acelerar estes 
desenvolvimentos.

O terminal de GNL deverá entrar em 
operação em 2020, com capacidade de 
regaseificação de até 21 milhões de m³/
dia. E há possibilidade de dobrar essa 
capacidade até 42 milhões de m³/dia... 
Qual a expectativa de isso acontecer?
Nossa capacidade de regaseificação 
é suficiente para atender às duas pri-
meiras usinas térmicas e ainda com 
a possibilidade de atender demandas 
crescentes dentro da área do Complexo 
e fora dela, através de dutos que estão 

sendo desenvolvidos. A expansão da ca-
pacidade dependerá muito da demanda 
e do equilíbrio entre produção local e 
necessidade de importação. 

As duas UTEs em construção somam 
um total de 3 gigawats, mas o complexo 
tem até 6,4 GW de energia termelétrica 
já licenciado. Qual a previsão para al-
cançar esta capacidade total? Do que 
depende?
Para atingirmos a produção de 6,4W de-
pendemos de novos leilões com preços 
competitivos. Com a demanda garantida, 
poderemos iniciar a construção de novas 
UTEs.  Hoje, a produção nacional de 
gás natural não atende aos requisitos 
dos leilões para térmicas de grande 
porte. Com o aumento da produção de 
gás natural o Brasil poderá deixar de 
importar GNL, ou o fará para equilíbrio 
energético e picos de demanda. Tam-
bém neste cenário de maior produção 
e graças à forma flexível que estamos 
construindo o Açu Gás HUB, nossas 
térmicas poderão consumir gás natural 
de origem local.

O que seria essencial ter na área para 
consolidar o hub de gás?
O Açu Gas Hub iniciou com a instalação 
do terminal de regaseificação e das duas 
termelétricas no Complexo Portuário do 
Açu, que já estão em desenvolvimento. 
O Hub inclui o escoamento, processa-
mento e monetização de gás natural 
dos campos produtores das bacias de 
Campos e Santos, contribuindo para o 

escoamento do gás associado de forma 
competitiva. O desenvolvimento desse 
Hub é um atrativo para as empresas 
que usam gás como matéria-prima ou 
que buscam maior competitividade em 
custo de energia, se instalarem no Porto 
do Açu, como indústria petroquímicas 
e de fertilizantes. 
Qual a previsão para esse hub se con-
solidar? 
O projeto está previsto para se conso-
lidar, em sua plenitude, daqui a uns 10 
anos e ainda deve contar com o desen-
volvimento de infraestrutura na área, 
com implementação de terminal onsho-
re, terminal offshore de exportação de 
GNL e ainda construção dos gasodutos. 
Nesse momento, estamos na primeira 
fase do projeto. A segunda fase prevê 
até 3 termelétricas adicionais, alinhadas 
com a capacidade de geração de energia 
licenciada pela GNA, de 6,4GW, e que 
permite o desenvolvimento de projetos 
termelétricos adicionais no futuro. A 
GNA investirá, ao todo, mais de R$ 8 
bilhões no desenvolvimento das duas 
termelétricas e do terminal de regasei-
ficação (GNL). A primeira térmica está 
prevista para iniciar a operação em 2021, 
e a segunda em 2023. 

A Açu Petróleo, fruto de parceria entre 
a Prumo Logística e a Oiltanking, está 
desenvolvendo o 1º terminal privado 
de tancagem no Brasil, inicialmente 
em uma unidade flutuante, atracada 
ao terminal. Qual a capacidade de 

• R$ 13,7 bilhões de investimentos realizados - R$11,3 bilhões 
em infraestrutura 

• 13 empresas instaladas, incluindo a maior base de apoio 
offshore do mundo, líderes em seus setores: Porto do Açu 
Operações, Açu Petróleo, BP Prumo, B-Port ( Grupo Edison 
Chouest), InterMoor, NOV, TechnipFMC, Wartsila, Ferroport, 
Anglo American, Dome, GNA (Gás Natural Açu) e Estação Açu.

•  3 km de cais em operação, com capacidade de expansão 
para 17 km

• Terminal de GNL em construção, com capacidade de re-
gaseificação de até 21 milhões de m³/dia (2020) e possi-
bilidade de expansão até 42 milhões de m³/dia

• Duas UTEs em construção somando 3 gigawats (e até 6,4 
GW de energia termelétrica já licenciado)

• 130 km² de área (40 km² de reserva ambiental)
• Acordo de cooperação com o porto de Houston, parce-

ria com Aeropart para instalação de Heliporto do Açu, 
entre outras.

Highlights da Prumo Logística
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tancagem que vocês esperam ter na 
primeira fase? 
Com a retomada da indústria de O&G 
e a previsão de crescimento de 70% 
da produção de petróleo no Brasil nos 
próximos 10 anos, será necessária uma 
logística eficiente para dar suporte à 
curva crescente de exportação, que deve 
mais que dobrar neste mesmo período. 
Neste cenário, além das operações de 
transbordo que a Açu Petróleo já ofe-
rece, iremos dar início aos trabalhos de 
investimento em um Parque de Tanca-
gem de óleo cru no Terminal de Petróleo 
(T-OIL), que também deverá contar com 
os serviços de tratamento, blending e 
de-watering. A previsão para construção 
do parque de tancagem em terra e início 
das operações está previsto para um 
cenário de cinco anos. 

 A T-OIL, dirigido pela Açu Petróleo, no 
ano passado movimentou 37 milhões de 
barris. Qual a expectativa de aumento 
desse volume para os próximos três ou 
cinco anos? Precisará de novas obras, 
além do parque de tancagem?
Na verdade, a Açu Petróleo realizou 40 
operações de transbordo de petróleo 
em 2018, o que representa uma alta 
de 235%, comparando ao ano de 2017. 
Com esse avanço, a empresa totaliza 
61 operações desde o início das suas 
atividades. Esse rápido crescimento 
representa um marco para a empresa, 
que começou a operar recentemente, 
em agosto de 2016. 

Essas operações incluem os VLCCs..
No ano passado ela realizou a primei-
ra operação com navios do tipo VLCC 
(Very Large Crude Carrier), que tem 
capacidade de armazenamento de até 2 
milhões de barris de petróleo bruto. Em 
2018, 9 VLCCs realizaram operações de 
transbordo no Terminal – o que repre-
senta 18 milhões de barris. Para poder 
operar com este tipo de navio, a empresa 
investiu cerca de R$ 400 milhões em 
dragagem de aprofundamento do canal 
e da bacia de evolução para 25 metros. 
Com isso, o T-OIL passou a ser o único 

terminal privado no país com capacidade 
para receber navios tipo VLCC. Hoje, o 
terminal tem capacidade para realizar 
três operações de transbordo de petróleo 
simultaneamente e é licenciado para 
movimentar até 1,2 milhão de barris de 
petróleo/dia. Para 2019, as expectativas 
são de crescimento significativo das 
operações.
O que as empresas instaladas estão 
programando em termos de expansão 
na área para os próximos anos? A 
TechnipFMC, por exemplo, anunciou 
recentemente a expansão da sua área 
ocupada no porto para construir uma 
base de desenvolvimento de dutos rí-
gidos. O que mais vem por aí?

Ainda não temos nada previsto que já 
possa ser divulgado. Para esse ano, o 
que já podemos anunciar é a inaugura-
ção da Estação Açu e início das obras 
do Heliporto. Desenvolvido pela Porto 
do Açu em parceria com a Euro Urba-
nismo, a Estação Açu é um centro de 
conveniência que será concluído no final 
deste ano. Com 8 mil m² de área total, 
sendo 2 mil m² de área bruta locável, e 
investimentos de investimentos de R$ 
3 milhões, ela será uma área voltada 
para facilitar a oferta dos serviços que 
auxiliarão o funcionamento do Comple-
xo Portuário do Açu. Entre os serviços 
prestados no local estão restaurantes e 
bancos, além de escritórios para agentes 
marítimos, contadores e prestadores de 
serviços, entre outros.

A Porto do Açu Operações e Grupo 
Aeropart - Participações Aeroportuárias 
assinaram contrato para a instalação do 
Heliporto do Açu, no Complexo Portu-
ário, em São João da Barra (RJ), com 
20 posições para o estacionamento de 
aeronaves. Quando o heliporto começa 
a funcionar? 
A previsão é que as obras do Heliporto 
do Açu sejam iniciadas em 2019, após a 
obtenção das autorizações necessárias, 
sob a responsabilidade do Grupo Aero-
part. As operações estão previstas para 
2020. A expectativa é que sejam gera-

dos 150 empregos na fase de construção 
do Heliporto e cerca de 240 durante a 
operação.
Sobre vir a se tornar um aeroporto, a 
nossa previsão é que isso aconteça a 
depender da demanda e novos inves-
timentos. 

Essa infraestrutura pode vir a ser um 
aeroporto antes de meados da década?
Importante mencionar que nosso par-
ceiro no projeto, o Grupo Aeropart, já 
administra o Aeroporto Internacional 
de Cabo Frio – Cabo Frio Airport, onde 
opera uma importante base de apoio 
offshore, realizando cerca de 12 mil 
embarques e desembarques mensais 
em helicópteros para diversos clientes, 
tais como: Petrobras, Equinor, PetroRio 
e Queiroz Galvão. Em função da excelên-
cia dos serviços prestados A REGIÃO, o 
Grupo Aeropart é reconhecido como um 
dos melhores operadores de bases de 
helicópteros de apoio offshore do Brasil. 
Ou seja, expertise para avançar e im-
plementar o projeto na íntegra, teremos. 

Por fim: óleo e gás é o principal foco 
da empresa? Quanto (%) dos investi-
mentos são direcionados para atender 
essa indústria? Qual a expectativa para 
os próximos anos: muito gás e petróleo 
no Complexo do Açu?
José Magela - O foco do Grupo Prumo é 
mais amplo que isso. Na verdade, bus-
camos projetos inspiradores e nos quais 
acreditamos. Nossa ideia é nos juntar a 
empresas líderes em seus mercados e a 
partir daí, tirarmos do mundo das ideias 
projetos de sucesso. O nosso propósito 
fim é oferecer soluções integradas e 
desenvolver negócios que estão trans-
formando o Complexo do Porto do Açu 
no maior e mais eficiente complexo 
portuário, industrial e energético do 
Brasil. Claro que, como já falamos, o 
Açu tem uma vocação intrínseca para 
atender a indústria de O&G e isso tende 
a crescer ainda mais nos próximos anos, 
com a retomada de mercado, aumento 
de investimentos e atração de novas 
empresas que atuam no setor.    
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Ela estende-se por todo o território nacional, incluindo a costa 

brasileira de onde se extrai 96,0% do petróleo e 83,7% do gás 

natural produzidos no país. Nela atuam múltiplos ‘operadores’, 

nacionais e estrangeiros, em parceria com 143 instituições, que 

se desmembram em 832 unidades de pesquisa, os ‘reservató-

rios’ que precisam ser desenvolvidos adequadamente para gerar 

as inovações. A energia necessária para que tais ‘reservatórios’ 

possam ‘produzir’ advém da cláusula de investimentos obrigató-

rios em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dos con-

tratos para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, 

que desde 1998 geraram R$14,8 bilhões (10% desse total apenas 

em 2018). Para racionalizar o uso desses recursos crescentes 

– estima-se em R$1,6 bilhão para este ano –, de forma que a in-

dústria e o Brasil possam usufruir das riquezas dessa bacia de 

PD&I, a  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) promoveu mudanças na regulamentação, com o 

objetivo de promover maior sinergia entre as operadoras que pa-

gam essas obrigações, as instituições que têm competência para 

desenvolver pesquisas e as empresas com vocação para inovar.

A grande bacia de

PD&I

Por Beatriz Cardoso

Série O desafio de gerar inovação – Parte 1
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D
iferente das bacias 
sedimentares, que 
datam de milhões 
de ano (períodos 
Paleozoico, Meso-
zoico e Cenozoico), 

essa ‘bacia de PD&I’ é recente: 
ela formou-se a partir da chamada 
Lei do Petróleo (9.478/1997), que 
não somente ditou as regras de 
abertura do mercado como tam-
bém as diretrizes para estimular a 
pesquisa e a adoção de novas tec-
nologias na exploração, produção, 
transporte, refino e processamento 
de hidrocarbonetos.

Foi para atender ao inciso X do 
Art. 8º daquela lei que a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) introdu-
ziu nos contratos de concessão 
para exploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo e gás na-
tural, a partir de 1998, a chama-
da Cláusula de Investimentos em 
P&D, para os campos que pagam 
participações especiais por sua 
alta produtividade. A mesma cláu-
sula foi agregada aos contratos de 
partilha e cessão onerosa.

De 1998 até outubro de 2018, 
essa cláusula gerou R$14,84 bilhões 
– a maior parte (91%), oriunda de 
contratos da Petrobras. Em 2018, 
um total de 18 campos geraram 
obrigações em P&D – apenas dois 
deles em terra – no complexo de 
Urucu, na Amazônia, maior pro-
dutor de gás natural.

Simplificar o processo, dar maior 
liberdade de aplicação a quem gera 
esses recursos, incentivar o inves-
timento em PD&I nas empresas, a 
criação de - projetos voltados para 
pequenas empresas e startups e 
projetos em parceria universidade-
-empresas, para gerar mais inovação 
é o objetivo da Superintendência 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico (SPD) da ANP, que vai 
apresentar um novo regulamento 
técnico em sessão pública em março.

Ele vai alterar o Regulamento 
Técnico ANP Nº 3/2015, aprova-
do pela Resolução ANP Nº 50, de 
25 de novembro de 2015 (alterado 
pela Resolução ANP Nº 15, de 6 
de abril de 2016), que estabelece 
as definições, diretrizes e normas 

para a aplicação de recursos a que 
se referem as cláusulas de PD&I, 
bem como as regras para comprova-
ção dessas atividades e respectivas 
despesas realizadas pelas empresas 
petrolíferas em cumprimento às re-
feridas cláusulas.

Entre outras mudanças, a nova 
versão desengessa as tomadas de 
decisões ao suprimir a figura do 
comitê técnico científico (Comtec), 
estabelecendo apenas que quan-
do houver previsão, em rodadas 
específicas, um comitê poderá ser 
formado para discutir as diretrizes 
para a aplicação dos recursos em 
universidade, institutos de pesquisa 
ou empresas brasileiras, alinhados 
com os interesses do setor de petró-
leo, gás natural e biocombustíveis. 

Ao mesmo tempo, possibilita a 
criação de Programas Prioritários 
com aportes voluntários de Em-
presas Petrolíferas decorrentes da 
Cláusula de Investimento em PD&I 
para custeio de projetos, insere no-
vos itens, como projetos de protóti-
pos e unidades pilotos, ferramentas 
de TI (hardware e software), entre 
outros. Também amplia o rol de 
despesas qualificadas como PD&I, 
assim como os prazos de sigilo para 
tecnologias desenvolvidas (de for-
ma a garantir sua comercialização 
e utilização pelos patrocinadores/
desenvolvedores), bem como o de 
entrega de informações e relatórios.

Política de Estado
Essa revisão foi uma das tarefas 

priorizadas por Alfredo Renault 
ao assumir a Superintendência 

de Pesquisa e 
D e s e n v o l v i -
mento Tecno-
lógico (SPD), 
em meados de 
2018. “Estamos 
fazendo uma re-
visão ampla dos 

regulamentos com o objetivo de 
destravar os investimentos; ampliar 

inovação

Campos que tiveram 
obrigação em P&D  
em 2018 
(de acordo com tipo de contrato)

Concessão

Albacora; Albacora Leste; Baleia 
Azul; Baleia Franca; Barracuda; 
Baúna; Jubarte; Leste Urucu; Lula
Manati; Marlim; Marlim Leste; Mar-
lim Sul; Mexilhão; Peregrino; Rio 
Urucu; Roncador

Partilha

Búzios

Cessão onerosa

Mero

Cláusula de  
investimento
Nos contratos de concessão, a 
cláusula de PD&I estabelece que 
os concessionários devem reali-
zar despesas qualificadas como 
pesquisa e desenvolvimento em 
valor correspondente a 1% (um por 
cento) da receita bruta da produção 
dos campos que pagam Participa-
ção Especial (PE) - até novembro 
de 2018 foram pagos R$29,6 bi-
lhões em PE.

Já nos contratos de partilha de 
produção e de cessão onerosa, o 
valor da obrigação corresponde 
a, respectivamente, 1% (um por 
cento) e 0,5% (meio por cento) da 
receita bruta anual dos campos 
pertencentes aos blocos detalha-
dos e delimitados nos respectivos 
contratos
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e flexibilizar a aplicação desses 
recursos nas atividades de PD&I 
desenvolvidas pelas empresas; dar 
mais autonomia a elas para aplicar 
esses recursos”, pontua.

A expectativa da ANP, é que 
essa iniciativa, que está alinhada 
com outras medidas implementa-
das em diversas áreas da agência, 
minimizando a burocracia, con-
tribua para destravar os investi-
mentos. “E que com isso sejam 
fomentados projetos que tenham 
resultado efetivo do ponto de vista 
de inovação, com maior participa-
ção do mercado fornecedor, onde 
temos diversos gargalos. O que 
queremos é impulsionar a indús-
tria!”, salienta Alfredo Renault.

Ele lembra que o investimento 
em PD&I não é lei e sim uma obri-
gação contratual, que começou a 
ser aplicada dentro de um cenário 
muito diferente. “A Petrobras sem-
pre teve uma forte interação com 
a universidade. Com a quebra do 
monopólio, temia-se que houvesse 
uma perda nesse relacionamento 
entre indústria e a universidade. O 
que se propunha era reforçar essa 
cultura, expandindo essa relação 
para as empresas que estavam en-
trando no país”, lembra.

“Na época o barril estava em 
torno de US$ 20, o câmbio era 
U$$1 para R$1. Mas o cenário mu-
dou muito: a produção cresceu, o 
câmbio disparou, o valor do barril 
também, a despeito da crise dos úl-
timos anos, tudo ganhou vulto. Um 
processo que começou pequeno 
ganhou uma dimensão inesperada: 
hoje temos R$ 1,5 bilhão por ano 
em obrigações”, observa.

A despeito da convulsão polí-
tica pela qual o país passou, com 
o acirramento entre direita e es-
querda, mudanças de governo e 
também de diretorias da ANP, essa 
cláusula perdurou. Consolidou-
-se como política de Estado e não 
de Governo. “Sua continuidade é 

muito interessante no momento em 
que o país e a indústria de óleo e 
gás precisam retomar o caminho 
do crescimento, da produtividade”, 
destaca o titular da SPD.

O engenheiro químico, que já 
havia atuado na Agência como su-
perintendente-adjunto e assessor 
da Diretoria, arregaçou as mangas 
ao retornar a casa, respaldado no 
bom trânsito que tem tanto na in-
dústria quanto no meio acadêmico, 
os dois principais atores no cenário 
de PD&I. 

Os trabalhos de Hércules
Renault criou uma boa rede de 

relacionamento durante o tempo 
em que foi consultor da Organi-
zação Nacional da Indústria do 
Petróleo (ONIP), tendo sido um dos 
membros do Comitê Organizador 
do 17° Congresso Mundial do Pe-
tróleo, realizado pela primeira vez 
no Brasil em 2002.

E tem uma larga trajetória aca-
dêmica: foi professor dos departa-
mentos de Engenharia Química da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), de Matemática 
do Instituto Militar de Engenha-
ria (IME), e do Departamento de 
Economia da PUC – Rio. 

Sem falar em participação em 
capítulos de livros e artigos em 
revistas especializadas e apre-
sentação de mais de 100 pales-
tras em congressos, seminários e 
workshops no Brasil e no exterior. 
Por isso, encarou com naturalidade 
o que alguns chamaram de ‘os 12 
trabalhos de Hércules no setor de 
petróleo’, uma vez que são muitos 
os interesses e segmentos envol-
vidos. 

A agenda pública do superin-
tendente Renault, de julho de 2018 
a janeiro de 2019, revela que ele 
fez, rigorosamente, o que havia 
anunciado: ouvir todos os segmen-
tos interessados. Há reuniões com 
petroleiras como Petrobras, Equi-

nor/Statoil, Shell, Total, Petrogal, 
Eneva/Parnaíba, Queiroz Galvão, 
Repsol, Sinochem, com empre-
sas da cadeia de fornecedores de 
bens e serviços, como DRIL-QUIP, 
Halliburton, Schlumberger, Aker, 
TechnipFMC, Brazil Petro Studies 
(BPS), entre outras.

Ele também conversou com en-
tidades representativas do setor, 
entre as quais o Instituto Brasileiro 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP), a Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas  (Sebrae), a 
Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan), e as associa-
ções brasileiras das Empresas de 
Serviços de Petróleo (ABESPetro)  
e de Biogás e Biometano (ABiogás).

A agenda revela ainda encon-
tros com representantes de diversas 
instituições de pesquisas e univer-
sidades como Centro de Pesquisas 
da Petrobras (CENPES), Parque 
Tecnológico da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Instituto de Pesquisa Econômica 
(IPEA), Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-Rio), Instituto Na-
cional de Tecnologia (INT), Univer-
sidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade de Campinas (Unicamp), 
apenas para citar algumas.

Também participaram dessas 
conversações representantes de 
órgãos vinculados ao governo como 
Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (Embrapii), 
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janei-
ro (Faperj), Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), além do próprio 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) e da 
Marinha do Brasil.
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inovação

Desengessando as regras
Os recursos da cláusula de 

PD&I foram a tônica dessas reuni-
ões, nas quais foram debatidos as-
pectos como o fomento às startups 
(uma das alterações importantes), 
as diretrizes para aprovação dos 
projetos, criação de fundos com 
aporte desses recursos, entre de-
zenas de outras questões. 

“Queremos fomentar a alocação 
desses recursos em projetos que 
promovam maior sinergia entre 
universidades e fornecedores, para 
acabar com aquela coisa de muito 
P&D e pouco I”, destaca Renault. 
As alterações presentes no regula-
mento técnico que entra em con-
sulta pública brevemente, segundo 
Renault, reduz a burocracia, pos-

sibilitando que os processos sejam 
mais fluidos. 

“Esse é o grande objetivo por 
trás de todas as mudanças. Temos 
como pilar duas grandes premissas 
– que seja projeto de PD&I e que 
seja no Brasil. Mas entendemos 
que as empresas com essa obriga-
ção contratual têm capacidade téc-
nica e conhecimento da área para 
definirem seus objetivos e quais os 
projetos nos quais devem alocar 
esses recursos. Não somos nós que 
devemos definir, sozinhos, quais 
os investimentos e os processos 
de inovação que são prioridade”, 
afirma o superintendente da ANP.

Uma das novidades que está 
sendo viabilizada agora é o inves-
timento em startups. “Acreditamos 

que com as mudanças, as operado-
ras possam ter uma atuação maior 
junto às startups”, avalia Renault. 
“As empresas devem buscar aque-
las que têm excelência nas áreas 
em que elas têm maior necessi-
dade e definir os projetos que vão 
apoiar”, complementa. 

A nova regulamentação tam-
bém incentiva projetos na área de 
tecnologias digitais. “O setor de 
petróleo ainda está muito atrasado 
nesse sentido. Ele precisa avançar 
cada vez mais na indústria 4.0. A 
transformação digital representa 
uma enorme oportunidade para 
os que têm essas obrigações em 
PD&I”, avalia Alfredo Renault. 

Lembrando que um dos grandes 
desafios da indústria é a competitivi-

Participação de empresas nos campos que geraram obrigações em PD&I (em algum período de 1998 até 
outubro de 2018)

Fonte: ANP
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Obrigações decorrentes das cláusulas de investimentos

Volume de obrigações geradas por ano (Até 3º trimestre/2018)

Petrobras
91% 

Outros
9% 

Shell 4,4% 

Demais empresas 4,4%
Frade Japão
Geopark
Brasoil
ONGC
QPI
Petrorio
CNODC
CNOOC
Total

Repsol 1,3% 

Equinor 0,7% 

Sinochen 0,5% 

PGN 0,1% 

Fonte: Sigepe, SPG/ANP e SPD/ANP

Queiroz Galvão 0,2% 

Chevron 0,2% Petrogal 1,3% 

dade, ele frisou que “a tecnologia é 
um dos itens desse gargalo. E terá um 
papel de relevância quando ganhar-
mos escala, em função dos leilões já 
realizados e dos que já estão pro-
gramados, que gerarão mais e mais 
demandas. Se houver tecnologia, 
competitividade, a indústria forne-
cedora poderá se internacionalizar”, 
observa o superintendente da ANP.

Recursos crescentes
Além das reuniões, outras me-

didas relacionadas a essa questão 
foram implementadas por parte 
da Agência, como a Consulta e 
Audiência Públicas nº 33/2018, 
para obter subsídios e informações 
adicionais para a redação final da 
Resolução que Regulamenta o cre-
denciamento das Instituições de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação, conforme previsto nas cláu-
sulas de Investimento em PD&I. 
Publicada em 26 de novembro, a 
consulta teve prazo de 30 dias (até 
26 de dezembro de 2019), sendo a 
audiência pública realizada no dia 
9 de janeiro de 2019. 

A sessão pública é o ato final de 
um debate que vem se acirrando 
desde que a produção do pré-sal 
entrou em uma linha ascendente. 
O fato é que há mais divergências 
que consensos quando se trata de 
recursos crescentes, gerados, até 
o momento, segundo registros da 
ANP, por 18 petroleiras que desem-
bolsaram quase R$ 15 bilhões em 
obrigações decorrentes das cláu-
sulas de investimentos.

A Petrobras respondeu por 
R$13,50 bilhões desse total e 17 
outras empresas petrolíferas, por 
apenas R$ 1,34 bilhão (9%). No 
entanto, em 2018 essa participação 
cresceu, com as demais petroleiras 
respondendo por 23,8 % do total de 
R$ 1,487 bilhão – um novo recorde 
anual. “E a estimativa para esse 
ano é de R$ 1, 6 bilhão”, revela 
Alfredo Renault.
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O NÚMERO DE PROJETOS regis-
trados na ANP reflete a relevância 
que essa política de PD&I acabou por 
ter no país, ainda que muitos ques-
tionem, afirmando que houve mais 
aparelhamento das universidades, 
em termos de instalações laborato-
riais, do que geração de inovação. 

São mais de 10.400 projetos lis-
tados, muitos deles iniciados antes 
mesmo da cláusula de investimento, 
mas cujo desenvolvimento/aprimo-
ramento puderam ser enquadrados 
nesse processo de acordo com os re-
gulamentos técnicos ANP Nº 05/2005 
e ANP Nº 03/2015. Do total, mais de 
10.100 projetos foram conduzidos 
individualmente pela Petrobras e/
ou Cenpes, junto com universidades 
e outras instituições credenciadas. 

A grande maioria dos projetos de 
PD&I não necessita de autorização 
da ANP antes de sua contratação 
pela empresa petrolífera, conforme 
disposto nos regulamentos técnicos. 
Isso se aplica principalmente a pro-
jetos de pesquisas básica, aplicada e 
de meio ambiente, desenvolvimento 
experimental, protótipo ou unidade 
piloto.

Contudo, é exigida autorização 
para aqueles que contenham deter-
minados tipos de despesas, relacio-
nadas à melhoria de infraestrutura 
laboratorial; estudo de bacias se-
dimentares de nova fronteira que 
envolva a atividade de aquisição de 
dados; projetos específicos de tec-
nologia industrial básica ou de en-
genharia básica não rotineira ou de 
apoio a instalações laboratoriais de 
PD&I, bem como programa específico 
de formação de recursos humanos.  
O novo regulamento agrega mais um 
item a essa lista: o de construção de 
protótipo ou unidade piloto resul-
tante de P&D tecnológico realizado 
parcialmente no exterior. Mais uma 
flexibilização com foco na inovação.

De novembro de 2005 a 31 de 
dezembro de 2018, foram autorizados 
1.602 projetos, dos quais, mais de 
1.200 foram efetivamente contrata-
dos. Esses projetos estão sujeitos ao 
procedimento de fiscalização para 
fins de comprovação do cumprimento 
da obrigação contratual de investi-
mento em PD&I

Nas 142 instituições, que abran-
gem uma rede de 843 unidades de 
pesquisa, os ‘ reservatórios’ dessa 
grande bacia de PD&I, as linhas de 
pesquisa estão alinhadas com as ati-
vidades estratégicas dessa indústria, 
que também começou a gerar recur-
sos para a transição energética que 
é inexorável

“Acredito que os recursos oriun-
dos do petróleo podem e devem 
ajudar o país a se preparar para a 
transição energética. Esse também 
é o papel dessa indústria. As em-
presas interessadas em desenvolver 
projetos de tecnologia, de inovação 
na área de energia renovável devem 

ter recursos do petróleo para fazer 
isso. Essa é uma das contribuições 
que o petróleo poderá dar com as 
mudanças no regulamento, pois abre 
espaço para novos projetos”, conclui 
o superintendente de Pesquisa e De-
senvolvimento Tecnológico (SPDT) 
da ANP, Alfredo Renault.    

Projetos e linhas de pesquisa
Empresa Petrolífera Nº Projetos Autorizados – % Valores Autorizados (R$) – %

Petrobras 1387 – 87,90% 4.943.273.699,58 – 90,785%

Shell 67 – 4,25% 323.623.160,28 – 5,943%

Queiroz Galvão 32 – 2,03% 9.621.165,41 – 0,177%

Statoil 21 – 1,33% 38.052.002,37 – 0,699%

Petrogal 20 – 1,27% 51.785.607,46 – 0,951%

Sinochem 12 – 0,76% 18.869.172,67 – 0,347%

Repsol 14 – 0,89% 40.532.380,62 – 0,744%

Chevron 9 – 0,57% 6.365.973,55 – 0,117%

Geopark 3 – 0,19% 672.903,42 – 0,012%

BP 2 – 0,13% 2.321.857,73 – 0,043%

ONGC 2 – 0,13% 503.790,00 – 0,009%

Parnaíba Gás Natural 2 – 0,13% 5.566.580,70 – 0,102%

Brasoil 2 – 0,13% 236.250,00 – 0,004%

QPI 2 – 0,13% 192.288,56 – 0,004%

Frade Japão 1 – 0,06% 3.157.523,11 – 0,058%

Rio das Contas 1 – 0,06% 111.100,61 – 0,002%

Total 1 – 0,06% 92.197,97 – 0,002%

Total de projetos 1578 – 100,00% 5.445.007.654,03 – 100,00%

Tabela com relação das Linhas de  
Pesquisa por área até outubro de 2018

Área
Linhas de  
Pesquisa (%)

Temas Transversais 1282 (35%)

Exploração e Produção 1134 (31%)

Biocombustíveis 532 (15%)

Abastecimento 316 (9%)

Outras fontes de energia 183 (5%)

Gás Natural 139 (4%)

Regulação do Setor 67 (2%)

Total geral 3653 (100%)

Na próxima edição, a parte 2 da 
série O desafio de gerar inovação.
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UMA MODALIDADE CONTRA-
TUAL integrada, conhecida como 
EPCI (Engineering, Procurement, 
Construction and Installation), 
será utilizada na instalação do sis-
tema submarino do projeto Mero 1, 
no pré-sal da Bacia de Santos.

O contrato com a TechnipFMC 
prevê o fornecimento e a insta-
lação dos dutos rígidos (risers e 
flowlines) para produção e injeção 
de água e gás, que interligarão os 
poços ao FPSO Guanabara, pri-
meira unidade de desenvolvimento 
da produção do campo de Mero. A 
empresa também será responsável 
pela instalação, a 2.100 metros 
de profundidade, dos manifolds 
submarinos de controle, umbilicais 
e dutos flexíveis. O início da in-
terligação acontecerá no primeiro 
trimestre de 2021.

O gerente geral de Libra, Paulo 
Rovina, ressalta que uma parte 
importante do contrato será o 
serviço de instalação, que exige 
embarcações grandes e caras para 
lançamento de dutos rígidos, os 
chamados Pipe Laying Vessels 
(PLVs). Cada dia a mais de seu uso 
representa aumento significativo 
nos gastos. 

“Serão interligados 13 poços, 
seis produtores e sete injetores de 
água e gás (WAG). É muito im-
portante termos um planejamento 
robusto para aplicação desses re-
cursos no projeto”, explica Rovina. 
O contrato prevê que a Petrobras 
informará periodicamente uma ja-
nela de tempo para início das ins-
talações, que vai se reduzindo (de 

180 até sete dias) de acordo com 
o avanço do projeto, minimizando 
as incertezas do prazo do serviço 
para o fornecedor. “Deixamos bem 
transparente como vamos sinalizar 
cada uma dessas datas”, afirma o 
gerente geral.

Para Mero 1, serão instalados 
mais de 100km de dutos rígidos, 
sendo aproximadamente 49km 
de produção e 55km de injeção. 
“É um grande escopo de trabalho 
em que teremos a medição dos 
serviços de forma bastante objeti-

va, considerando marcos contra-
tuais bem definidos e facilitando 
a verificação e reconhecimento de 
custos pelo gestor do contrato de 
partilha, a PPSA”, afirma Rovina, 
acrescentando que o modelo con-
tratual pode ser replicado para os 
projetos posteriores dos contratos 
de partilha de produção.

O primeiro óleo de Mero 1 está 
previsto para o primeiro semestre 
de 2021. O FPSO Guanabara terá 
capacidade para produzir até 180 
mil barris de petróleo por dia.    

TechnipFMC

produtos e serviços
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Petrobras contrata sistema submarino de Mero
Negócio com a TechnipFMC prevê fornecimento de dutos rígidos e 
instalação de equipamentos submarinos
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LÍDER MUNDIAL EM CABOS de 

energia e telecomunicações, o Grupo 

Prysmian vai fornecer soluções de 

cabeamento submarino para nova 

fase do campo de Peregrino, locali-

zado na bacia de Campos e operado 

pela norueguesa Equinor em parce-

ria com a chinesa Sinochem. 

Por meio do contato de EPCI 

assinado entre Equinor e Technip-

FMC, a Prysmian foi escolhida para 

atender a expansão do projeto com 

suas unidades de Santo André e 

Sorocaba (ambas SP) e Vila Velha 

(ES), cuja produção dedica-se ex-

clusivamente aos cabos umbilicais 

hidráulicos e energia para aplicação 

em exploração de petróleo para 

águas profundas.

Com investimentos na ordem de 

US$ 3.5 bilhões, a segunda fase do 

projeto de exploração de Peregrino 

abrange a instalação e operação de 

uma terceira plataforma fixa (WHP-

-C) no campo onde já operam duas 

unidades desse tipo e um navio-pla-

taforma (FPSO). A nova estrutura, 

que está em construção, deve come-

çar a produzir no fim de 2020.

"Pela experiência e sucesso obti-

dos na primeira fase, onde pudemos 

ajudar a viabilizar a exploração do 

poço horizontal mais longo perfura-

do no país, recebemos com orgulho 

a oportunidade de estarmos envol-

vidos na segunda fase, mobilizando 

nossa planta em Vila Velha para o 

desenvolvimento de soluções para 

o projeto", afirma Cristiana Scelza, 

diretora da Divisão SURF do Grupo 

Prysmian no Brasil.

Para que todas as plataformas 

possam funcionar e se comunicar, 

além de monitorar a temperatura 

e pressão dos poços, elas precisam 

de uma complexa tecnologia de ca-

beamento submarino, especialidade 

dominada pela Prysmian por conta 

de sua expertise em projetos desen-

volvidos no Brasil e no mundo.

Desde o início da operação, em 

abril de 2011, já foram produzidos 

mais de 170 milhões de barris. Pere-

grino é um dos dez maiores campos 

em produção no Brasil, segundo 

dados da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombus-

tíveis (ANP). Atualmente, produz 

cerca de 70 mil a 80 mil barris de 

petróleo por dia.

A segunda fase da operação pre-

vê no curto prazo a geração de pelo 

menos 240 postos de trabalho dire-

tos ou o triplo, se consideradas as 

vagas indiretas. A expansão também 

ampliará a vida produtiva do campo 

até 2040 e agregará 273 milhões em 

reservas recuperáveis. Ao fim da 

implementação da WHP-C, a expec-

tativa é ter uma produção adicional 

de 60 mil boe/dia.    

Grupo Prysmian

Prysmian fornecerá cabos submarinos 
para fase II de Peregrino
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Unidades do grupo atenderão a nova plataforma do campo que deve 
começar a operar no final de 2020

Diariamente, na tela do seu computador, as informações do  
setor naval e offshore. Assine em www.tnpetroleo.com.br
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eventos

Lançamento: Anuário da Indústria de Petróleo no Espírito Santo 2018

O Espírito Santo tem todos 
os indicadores necessá-
rios para ser a bola da vez 
nos investimentos em pe-

tróleo e gás”. Com esta afirmação, 
o diretor-executivo do Ideies, Mar-
celo Saintive, apresentou a edição 
2018 do Anuário da Indústria de 
Petróleo no Espírito Santo, lançado 
nesta terça-feira (29), na Casa Fir-
jan, em evento do Sistema Findes 
organizado pelo Fórum Capixaba 
de Petróleo e Gás.

Realizado no Rio de Janeiro, 
o lançamento teve como objeti-
vo apresentar a fornecedores e 
petroleiras que atuam na cadeia 
produtiva as potencialidades do 
Espírito Santo e as perspectivas 
de novos investimentos. Também 
participaram do encontro o secre-
tário de Petróleo e Gás do Minis-
tério de Minas e Energia, Márcio 
Félix, e o governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande.

Para o presidente do Sistema 
Findes, Léo de Castro, a iniciativa 
inédita aproxima as empresas. “As 
fronteiras não podem limitar nossa 
atuação. O mundo exige que tra-
balhemos de forma integrada para 
superar os desafios e usufruir das 
oportunidades, que são enormes 
globalmente. Fazer novas parce-
rias tornará nossas indústrias mais 

produtivas, inovadoras e competi-
tivas”, pontua Castro.

Para a diretora geral da Orga-
nização Nacional da Indústria do 
Petróleo (Onip), Karine Fragoso, 
o evento fortalece a relação entre 
os estados. “O 
lançamento 
do Anuário do 
Espírito Santo 
é resultado da 
aproximação 
dos estados 
produtores e 
fornecedores em torno de uma 
pauta comum pró-mercado”, 
afirma Fragoso.

Segundo o presidente da 
Firjan, Eduardo Eugênio, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro 
devem explorar 
seu potencial 
conjunto. “Os 
dois estados são 
muito parecidos 
geograficamen-
te, com posição 
estratégica, 
podendo ligar a região central 
do Brasil ao mundo. Além disso, 
temos um bem finito de grande 
valor, que é o petróleo, para ser 
usado em benefício da população 
e para construção de um futuro 
melhor”, argumentou.

Todo o potencial e os novos 
desafios de E&P

 no Espírito Santo

ANUÁRIO DA 
INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO NO 
ESPÍRITO SANTO20

18
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O lançamento reuniu 200 
participantes, entre represen-
tantes do Governo Federal e 
do Governo do Espírito Santo, 
além de Onip, IBP, Abespetro, 
NBCC, Petrobras, Shell, Equinor, 
Prysmian, Sebrae, Ideies, Firjan 
e Findes.

O Anuário
Produzido pelo Instituto de 

Desenvolvimento Educacional 
e Industrial do Espírito Santo 
(Ideies), o Anu-
ário traz uma 
detalhada aná-
lise dos princi-
pais aspectos do 
setor: explora-
ção, reflexos 
econômicos, 
mercado de trabalho, inovação e 
rodadas de licitações. Segundo 
maior produtor de petróleo do 
país, o Espírito Santo conta com 
uma reserva de 1,8 bilhão de 

barris de petróleo, divididos em 
69 campos e 367 poços.

O diretor-executivo do Ideies, 
Marcelo Saintive, apresentou 
um resumo dos indicadores dos 
últimos dez anos, posicionados 
acima da média nacional em 
educação, capital humano, sus-
tentabilidade e solidez fiscal. “O 
Espírito Santo fez seu dever de 
casa durante a crise e está diante 
de um novo ciclo de desenvolvi-
mento. Tem todos os indicadores 
para ser a bola da vez”, estimou 
Saintive.

O governador Renato Ca-
sagrande enfatizou o desejo de 

avançar no volume de investi-
mentos. “O Espírito Santo foi 
tímido nos últimos anos, com 
pouca participação dos governos 

Federal e Esta-
dual na agenda 
de infraestru-
tura. Conside-
rando a saúde 
fiscal de nosso 
Estado, deve-
mos ter audácia 

nos investimentos para sermos 
mais competitivos e transfor-
marmos eficiência em melhoria 
de serviços para a sociedade”, 
ponderou Casagrande.     

98 99
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Léo de Castro, presidente do Sistema Findes
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Fapesp e Shell: caverna de 
estocagem de gás carbônico 
pode começar a operar em 2022

Eficiência Energética • Comercialização de Energia • Legislação Ambiental • Reciclagem

Um conjunto de tecnolo-
gias, que deve ter seus 
primeiros resultados 
aplicados em quatro 

anos, tem como objetivo resol-
ver um dos maiores problemas 
da exploração de óleo e gás no 
mundo hoje: a emissão de dió-
xido de carbono (CO2) e metano 
(CH4) na atmosfera.

Resultado de uma patente 
depositada no ano passado, a 
inovação consiste em injetar o CO2 
e o CH4 que sai dos poços durante 
a extração de petróleo em caver-
nas de sal, de forma a abater o gás 
carbônico da conta das emissões.

A primeira “caverna-piloto” 
pode estar pronta em 2022 e é 
resultado de pesquisas realizadas no 
Centro de Pesquisa para Inovação 
em Gás (RCGI), constituído pela 
FAPESP e pela Shell, com sede na 
Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (Poli-USP). O RCGI 
é um dos Centros de Pesquisa em 
Engenharia (CPE) financiados pela 
FAPESP em parceria com empresas.

“Esse é um conceito conheci-
do como carbon capture storage 

(CCS). Nesse caso, o CO2 fica 
estocado em grandes cavernas na 
própria camada de sal. Essa talvez 
seja uma das melhores formas de 
obter energia limpa de um com-
bustível fóssil durante o processo 
de produção”, disse Julio Me-
neghini, professor da Poli-USP e 
coordenador do RCGI.

Meneghini foi um dos pales-
trantes do primeiro dia de reuniões 

da FAPESP Week London, que se 
realiza em Londres nos dias 11 e 
12 de fevereiro de 2019.

O local da 
caverna que 
vai receber os 
primeiros testes 
ainda não está 
definido, mas 
deverá ser em 
alguma das 
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áreas do pré-sal. Nessa primei-
ra fase, ela deve ter metade do 
tamanho das cavernas que serão 
usadas quando a tecnologia estiver 
funcionando em sua capacidade 
total: 450 metros de altura por 150 
metros de largura.

Segundo Meneghini, o Brasil 
será o primeiro lugar no mun-
do em que esse conceito vai ser 
aplicado, e o modelo poderá ser 
exportado para outros países. Além 
de estocar CO2, a caverna poderá 
estocar ainda metano e separar 
os dois gases por gravidade. Por 
ter uma densidade menor, o CH4, 
também chamado de gás natural, 
fica no volume superior na caverna 
e pode ser explorado posterior-
mente. O dióxido de carbono fica 
embaixo. O pesquisador prevê que 
até 2022 comecem pelo menos 
os primeiros testes ou se inicie a 
construção da caverna. No cenário 
mais otimista, será o ano do início 
da operação da caverna.

Captura de gás carbônico
“A novidade não é só a ca-

verna, mas as várias inovações 
que orbitam em torno dela, como 
separadores supersônicos de ga-
ses, compressores projetados com 
otimização topológica, membranas 
de nanotubos de grafeno para a 
separação dos gases, entre outros”, 
disse o pesquisador.

Os novos compressores de 
CO2 são vitais para o funcio-
namento do projeto, já que as 
cavernas contam com condições 
extremas de pressão. Só de lâmi-
na d’água, distância da super-
fície até o solo marinho, são de 
2 mil a 3 mil metros de profun-
didade. Essas e outras variáveis 
deixam o gás no chamado estado 
supercrítico.

“Ele tem a densidade de um 
líquido e a viscosidade de um 
gás. Por isso, é necessário um 
projeto de compressor para essa 
condição específica. Criamos uma 
nova metodologia que consiste 
em otimizar o compressor exata-
mente para as condições do fluido 
supercrítico”, disse Meneghini à 
Agência FAPESP.

Outra tecnologia relacionada 
às cavernas de dióxido de car-
bono são os separadores de gás. 
Também devido às condições do 
pré-sal, estão sendo desenvolvidos 
os chamados separadores supersô-
nicos com geometria variável para 
cada composição da mistura de 
CO2 com metano.

Além disso, estão sendo desen-
volvidas membranas de nanotubos 
de grafeno, também para sepa-
ração desses gases com a menor 
perda de energia possível.

A captura de gás carbônico 
pode ocorrer ainda na geração de 

etanol. “O gás capturado pode ser 
estocado ou aproveitado na indús-
tria alimentícia, na produção de 
bebidas gaseificadas como refrige-
rantes. Com isso, pode-se chegar 
inclusive a valores negativos de 
emissões”, disse Meneghini. "Os 
experimentos ainda são realizados 
em pequena escala", acrescentou.

As tecnologias surgem num 
contexto em que há um aumento 
da demanda de energia per capita 
no mundo e a necessidade de 
mitigar emissões, por conta das 
mudanças climáticas globais.    

Todos bem na foto!
Para relembrar bons momentos dos 
grandes eventos do setor, acesse a 
nossa galeria de fotos no Flickr. 
Afinal de contas, recordar é viver!
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O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados europeu (Ge-
neral Data Protection Regulation ou GDPR) e a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais brasileira definiram a importância 

e o cuidado que as organizações precisam direcionar no trato das 
informações dos usuários e clientes. É uma tendência clara rumo à 
segurança. Infelizmente, eu acredito que a regulamentação é apenas 
o “engatinhar” rumo a grandes mudanças e resultados efetivos na 
conscientização geral sobre cibersegurança.

Uma pesquisa que realizamos para entender A Situação da Ciber-
segurança Industrial em 2018, mostrou que apenas 23% das organi-
zações estão em conformidade com as diretrizes e regulamentação 
mínimas obrigatórias pela indústria ou governo em relação à ciberse-
gurança de seus sistemas de controle industrial. Isto porque três em 
quatro empresas declaram que a segurança de seus sistemas OT/AT 
(Operation Technology – Tecnologia Operacional / Automation Tech-
nology – Tecnologia de Automação) / ICS (Industrial Control Systems 
– Sistemas de Controle Industrial) é alta prioridade. 

O resultado desta incoerência é que 77% das empresas acreditam que 
elas provavelmente serão vítimas de um incidente de cibersegurança que 
explore sistemas de infraestrutura crítica, de acordo com nosso estudo, 
que mostrou como está a situação da cibersegurança industrial. E acredi-
te, esse mesmo estudo mostrou que isto é apenas uma questão de tempo 
já que quase 40% dos computadores com sistemas ICS sofrem ataques a 
cada seis meses, de acordo com levantamento sobre o Panorama de Amea-
ças para Sistemas de Automação Industrial no primeiro semestre de 2018. 

A pesquisa mostrou que, entre os possíveis danos, a maior preo-
cupação no setor industrial (66%) e de empresas de energia (73%) é 
que estes ataques comprometam a qualidade da produção. E não estou 
exagerando quando digo o pesadelo é real. No Brasil, 2 em cada 3 em-
presas que efetuamos testes de segurança de ambientes operacionais 
(indústrias e infraestrutura) nos últimos 6 meses, já estavam contami-
nados e este fato era desconhecido aos administradores.

Pode parecer que o maior perigo são os ataques direcionados como 
o Stuxnet, worm usado para atacar os controladores das centrífugas de 
enriquecimento de urânio iranianas. De fato, casos como este são raros – 
mas altamente danosos. A principal preocupação de segurança hoje das 
organizações deve ser combater o risco de infecção de malware: trojans, 
mineradores de criptomoedas, ransomware entre outros. Esses sim estão 

Não existem barreiras 
para os cibercriminosos

tecnologia da informação

Se nada mudar, é questão de tempo para que as infecções 
de malware em sistemas SCADA sejam comuns

Fernando dos Santos 
é Head of Corporate 

Sales na Kaspersky Lab 
Brasil
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amplamente disseminados, são de 
fácil contagio e podem compro-
meter os ICS facilmente. 

O grande equívoco é pensar 
que os sistemas estão a salvos só 
pelo fato de estarem desconecta-
dos da internet e da infraestrutura 
de TI da empresa. Isso não é verda-
de e será cada vez mais improvável 
que isto aconteça, já que conexão 
é pré-requisito para a moderniza-
ção dos processos e aumento dos 
controles por meio de projetos de 
Internet das Coisas (IoT) e Trans-
formação Digital (Indústria 4.0). 

O grande desafio aqui é que 
infra de TI e TO são universos 
diferentes em termos de seguran-
ça, porém esta barreira não existe 
para os cibercriminosos. Um sim-
ples minerador de criptomoedas, 
instalado em uma estação de con-
trole, pode paralisar a produção, 
pois o malware consumirá parcial-
mente ou todo o processamento da 
máquina – impedindo-a de execu-
tar os comandos necessários. 

Imagine se isso acontece no con-
trole de temperatura de um forno 
industrial ou no monitoramento de 
um oleoduto? Além da paralisação 
da operação, uma infecção comum 
pode causar um dano ambiental ou 
perdas humanas caso afete uma 
máquina crítica na operação. 

Não pense que isso é especu-
lação! A pesquisa sobre a Situação 
da Cibersegurança em 2018, tam-
bém mostrou que mais da metade 
das empresas que tiveram proble-
mas de segurança verificaram da-
nos na qualidade de seus produtos 
ou serviços – isso sem falar nos da-
nos à reputação da marca.

Se a obrigatoriedade via regu-
lamentação não é o suficiente, es-
pero que o potencial dos danos seja 
suficiente para mudar a percepção 

1 The State of Industrial Cybersecurity 2018, June 2018 by PAC on behalf of Kaspersky Lab. It is based on a CATI survey of 320 worldwide professionals with 
decision-making power on OT/ICS cybersecurity, as well as 12 expert interviews. This study is an annual study. The first one was carried out in 2017; https://
ics.kaspersky.com/media/2018-Kaspersky-ICS-Whitepaper.pdf 

2 Calculadora de TI: https://calculator.kaspersky.com/ 

dos líderes das companhias com re-
lação a segurança. Diferentemente 
de outros setores que priorizam a 
proteção de dados confidenciais, 
os líderes da área industrial valori-
zam a continuidade dos processos 
e sua consistência. 

Neste sentido, entendo que 
investir em segurança também 
significa garantir que não haverá 
paralisações na produção ou da 
cadeia de suprimentos. E quan-
do digo em investimento, não me 
refiro apenas aos treinamentos 
de conscientização – isto 82% das 
empresas1 já o fazem e mesmo as-
sim elas acham que serão vítimas 
de ciberataques. 

Sobre a questão de custos, te 
convido a entender melhor se seu 
investimento em segurança ciber-
nética está abaixo ou acima da mé-
dia de seu tipo de organização, a 
partir de uma ferramenta que de-
senvolvemos: a Calculadora de TI2.

Mas vamos ao ponto. O que 
está em discussão aqui é o fato 
que menos da metade das or-
ganizações têm implementado 
certificações para toda a equipe 
e mantêm soluções de seguran-
ça nos sistemas de controle e de 
redes, pois são ações como estas 
que irão proteger a companhia e 
mitigar os riscos de infecção. 

E para que a execução atinja 
os resultados desejados, a cola-
boração entre os times de TO e 
TI é essencial – já que cerca de 
62% dos funcionários das indús-
trias acreditam firmemente que 
é necessário usar um software de 
segurança de TI mais sofisticado, 
porém quase metade (49%) das 
indústrias participantes culpa os 
funcionários por não seguir corre-
tamente as políticas de segurança 
de TI, segundo nossa pesquisa 

Anual de Riscos Globais de Segu-
rança de TI de 2017, realizada em 
parceria com B2B International. 

Se mesmo depois de serem 
confrontados com estas estatís-
ticas e relatos, os líderes da sua 
empresa ainda encararem uma 
infecção como um risco pequeno 
ou de baixo impacto, deixo aqui 
um desafio. Peça para eles darem 
uma volta pela planta durante 
uma semana e vejam quantos 
smartphones são carregados via 
cabos USBs conectados em es-
tações de controle ou máquinas 
responsáveis por monitorar as 
operações. Além disso, prestem 
atenção em quantos fornecedores 
têm acesso às máquinas e aca-
bam conectando os sistemas ICS 
à notebooks e celulares destes 
terceirizados durante uma manu-
tenção ou reparo. 

Se ao fim da semana a respos-
ta para estas duas perguntas for 
‘sim, são muitos’, você entenderá 
porque eu disse que as infecções 
são uma questão de tempo e que 
isto não é um exagero!    
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Ali Hage é sócio da 
área de Óleo e Gás do 

Veirano Advogados

Grandes acidentes na indústria de petróleo e gás provaram, ao longo 
dos anos, seu potencial para mudar significativamente o destino de 
empresas, com seus futuros financeiros e reputações profundamen-

te afetados. Após a ocorrência de cada novo Incidente, a regulação se torna 
mais complexa e exigente e a percepção do público em geral sobre empre-
sas envolvidas em indústrias potencialmente poluidoras se deteriora.

Nos cenários atuais e naqueles projetados para o preço e a demanda por 
petróleo, está claro que as empresas nesta indústria precisam conviver com a 
possibilidade de operar seus negócios com base em margens menores, enquan-
to os impactos dos riscos associados à sua atividade permanecem os mesmos. 
Um derramamento de óleo significativo, por exemplo, pode, além de provo-
car imensas perdas relacionadas a penalidades e reparação de danos, ter como 
consequência uma elevação na percepção de risco por investidores, aumentar 
custos operacionais futuros e reduzir o acesso a fontes de financiamento. 

A esse respeito, é admirável o esforço da indústria em termos de melhorar 
os padrões de segurança, reduzir o número de acidentes graves, aperfeiçoar 
e padronizar os procedimentos de preparação e resposta, com sistemas como 
os baseados no Incident Command System (ICS) sendo difundidos, com defi-
nição de linhas claras de responsabilidade e protocolos a serem seguidos. O 
conceito por trás de tais sistemas é garantir uniformidade, clareza e fluidez a 
estruturas organizacionais formadas para responder a emergências, evitando 
perda de agilidade, dificuldades de comunicação e confusão de papéis. 

Sistemas ICS não só definem estruturalmente o time de resposta. Pre-
veem listas de ações esperadas dos responsáveis pelas atividades de res-
posta a incidentes, incluindo dos times de operações, planejamento, logís-
tica e finanças, bem como outras funções projetadas para apoiá-los.

A inclusão de membros com responsabilidades pela prestação de su-
porte jurídico nessas estruturas não é definida com a mesma clareza e está 
mais sujeita à discricionariedade e particularidades de cada organização. 
Sistemas ICS tradicionais fazem poucas referências às responsabilidades 
de membros da equipe jurídica, principalmente indicando atribuições ge-
néricas como “a prestação de consultoria jurídica”, “a revisão de docu-
mentos” e “a garantia do cumprimento de contratos, leis e regulamentos”.

Padronizar e antecipar totalmente as atribuições que advogados terão ao 
apoiar atividades de resposta a um incidente é tarefa extremamente desa-
fiadora. Exige-se abordagem sob medida e multidisciplinar, considerando 
várias áreas do Direito. Os desafios e demandas envolvidas dificilmente po-
deriam ser conduzidas por um único advogado ou até mesmo por uma equi-
pe cujas responsabilidades são mais amplas por natureza (como geralmente 
é o caso daqueles advogados que apoiam a operação de um negócio como 

segurança

Apoio jurídico a atividades de 
preparação e resposta a emergências 
no setor de petróleo e gás
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um todo). Demanda-se também 
prontidão, o fornecimento urgente 
de respostas e os profissionais mais 
treinados e qualificados para exer-
cer as atividades jurídicas podem 
simplesmente estar indisponíveis 
para prestar assessoria imediata.

Os responsáveis por colocar em 
ação os planos de resposta a emer-
gências serão chamados a formar 
uma equipe de gestão de incidentes 
(por exemplo, um Incident Mana-
gement Team – IMT), sendo funda-
mental a inclusão de um advogado, 
que será o principal responsável por 
coordenar e garantir o suporte legal 
em todos os aspectos relacionados às 
atividades de resposta (legal officer).

Espera-se que múltiplas dis-
cussões e fluxos de trabalho sejam 
conduzidos ou supervisionados, si-
multaneamente, no curso das ativi-
dades de um IMT, e que o legal of-
ficer não seja apenas chamado para 
aconselhar pontualmente, respon-
dendo sobre questões legais, mas 
também que esteja equipado para 
intervir proativamente e atuar para 
assegurar a todo tempo a aborda-
gem jurídica mais adequada. O 
legal officer deve também equili-
brar a entrega da devida assessoria 
jurídica e a fluidez das atividades 
dos demais membros do IMT, para 
que esses se concentrem nas prio-
ridades das atividades de resposta: 
preservação da vida e do meio am-
biente, mitigação das perdas e re-
cuperação das atividades afetadas. 

No contexto de todos esses desa-
fios há também a complexidade da re-
gulação brasileira. A legislação, juris-
prudência, jurisdições concorrentes 
de autoridades públicas, bem como 
a abordagem adotada por promoto-
res públicos e outras autoridades, 
geralmente resultam em um grande 
número de processos (administra-
tivos ou judiciais) e possíveis réus, 
recorrendo inclusive à aplicação de 
conceitos jurídicos relativos à respon-
sabilização indireta e solidária.

Para ilustrar esse ponto, podemos 
fazer referência às leis ambientais 
brasileiras, que estabelecem um am-
plo e longo alcance de responsabi-
lidade por poluição. Precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça têm, em 
algumas ocasiões, estabelecido que a 
responsabilidade civil por danos am-
bientais se aplica igualmente àque-
les que causaram o dano; aos que 
deixaram de agir quando deveriam 
fazê-lo; aos que permitiram ações 
dos poluidores (expressamente ou 
por omissão); aos que financiaram 
a atividade poluidora; ou aos que se 
beneficiaram das ações dos poluido-
res ou da atividade poluidora.

Portanto, prevenção e resposta 
eficientes devem ser do interesse 
de todos os agentes envolvidos em 
atividades potencialmente poluido-
ras, como toda a cadeia de valor da 
indústria de petróleo e gás. Os de-
tentores de licenças ou concessões 
(operadores e não operadores), 
proprietários e operadores de na-
vios e instalações, proprietários de 
cargas, fornecedores e provedores 
de serviços podem precisar desem-
penhar ações ou gerenciar riscos 
associados a incidentes.

Com todos esses desafios em 
mente, o Veirano Advogados desen-

volveu o VA Response. Ele oferece 
apoio imediato e multidisciplinar a 
seus clientes, não apenas definindo 
protocolos de ativação para a mobi-
lização de uma equipe de advogados 
experientes e qualificados que esta-
rão a postos para ajudar em poucos 
minutos, mas também fornecendo 
ferramentas e base de conhecimento 
preventivo que responderá às per-
guntas iniciais, recomendará ações e 
dará visibilidade sobre o que esperar 
sob uma perspectiva legal e regu-
latória. Ao disponibilizar todo esse 
conteúdo em um website dedicado 
e aplicativo móvel, o VA Response 
também colabora significativamente 
para o processo de preparação inter-
na dos clientes do escritório. 

Embora todos os Incidentes e 
organizações tenham suas próprias 
particularidades - e ajustes para 
utilização em cada caso serão ne-
cessários -, o conteúdo do VA Res-
ponse deve ajudar advogados e 
demais pessoas envolvidas em ati-
vidades de resposta a emergências 
a pensar proativamente nos desa-
fios que aparecerão em um cenário 
de incidente, bem como a estar em 
condições de tomar medidas ur-
gentes de forma coordenada e efi-
caz durante um cenário de crise.  
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A EXPOSIÇÃO
UMA JORNADA DO ESBOÇO À TELA

Trolls.
Artistas: Timothy Lamb e Pricilla Wong
© 2019 DreamWorks Animation LLC.
Todos os direitos reservados.

Como Treinar o Seu Dragão. 
Artista: Pierre Olivier Vincent
© 2019 DreamWorks Animation LLC.
Todos os direitos reservados.

DREAMWORKS ANIMATION: 
A EXPOSIÇÃO – UMA JORNADA 
DO ESBOÇO À TELA
CCBB Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro,  

Rio de Janeiro – RJ, 20010-000

Data: De 06 de fevereiro a 15 de abril

Horário: de segunda a quarta, das 9 às 21h

coffee break
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Com mais de 400 itens, dentre eles desenhos raros 
e nunca vistos pelo público que refletem os conceitos 
iniciais dos filmes, modelos e obras de arte originais, 
entrevistas e displays interativos das animações 
clássicas preferidas e mais amadas da DreamWorks.

EMBARQUE NESTA FASCINANTE E INTERESSANTE jornada que se desenrola a 
partir de esboços originais de ogros ranzinzas e dragões amigáveis até chegar 

às fantásticas histórias e mundos incríveis levados às telas de cinema pelos 
premiados artistas da DreamWorks.

A exposição, resultado da parceria inédita entre o estúdio de animação 
norte-americano DreamWorks Animation e o museu Australian Centre for the 

Moving Image, revela todo o processo criativo desde a inspiração e os primeiros 
rabiscos até o produto final. São 400 itens de acervo – desenhos, storyboards, 
máscaras, mapas, fotografias, pôsteres, pinturas e artes originais – dos filmes 
FormiguinhaZ (1998), Shrek (2001), Madagascar (2005), Kung 
Fu Panda (2008), Como Treinar Seu Dragão (2010), Trolls 

(2016), entre outras produções do estúdio.
A mostra está dividida em quatro seções: Characters 

traz a evolução dos personagens do conceito original 
dos desenhos e sketches às personalidades totalmente 

construídas; Story apresenta o processo de construção de uma 
história completa; World leva o visitante para sobrevoar a cidade 
viking de Berk a partir das costas de um dragão em uma projeção 
180 graus; e Drawing Room, onde o público pode criar um curta 
animado, a partir da tecnologia do estúdio DreamWorks Animation.    

Madagascar. 
Artista: Craig Kellman
© 2019 DreamWorks Animation LLC. Todos os direitos reservados.

Kung Fu Panda
Artistas: Nicolas Marlet e Tang Heng
© 2019 DreamWorks Animation LLC. 
Todos os direitos reservados.

Os Croods
Artistas: Takao Noguchi (personagem), Dominque Louis (cor)

© 2019 DreamWorks Animation LLC. Todos os direitos reservados.

Kung Fu Panda
Artistas:  Nico Marlet (personagem)  
e Raymond Zibach (cor)
© 2019 DreamWorks Animation LLC.
Todos os direitos reservados.
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feiras & congressos

feiras e congressos

2018

24 a 27 – Brasil
Rio Oil & Gas 2018
Local: Rio de Janeiro
e-mail: eventos@ibp.org.br
http://www.riooilgas.com.br/

25 a 26 - EUA
International Refining & Petrochemical 
Conference (IRPC)
Local: Houston, TX
Hortensia.Barroso@GulfEnergyInfo.com
goo.gl/PrC7kM

INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.
Para você curtir!

www.facebook.com/tnpetroleo
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A recente política de estímulo 
ao setor de petróleo e gás e a 
nova configuração da cláusula 
de P&D

Osetor de petróleo e gás (P&G) brasileiro 
tem sido contemplado com dispositivos de 
incentivo ao seu crescimento e ampliação 
da inovação nos segmentos da sua cadeia 

produtiva ao longo das duas últimas décadas.
Esses mecanismos de estímulo integram planos 

governamentais, sendo as mais recentes iniciativas 
os dispositivos destinados à indústria petrolífera que 
constam no Plano Brasil Maior (PBM), abarcando o 
Inova Petro, a cláusula de investimento em pesquisa 
e desenvolvimento constante nos contratos de con-
cessão para exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural, e os programas setoriais 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). 

Diante dessas novas iniciativas, é fundamental 
a discussão sobre seus mecanismos de estímulo à 
indústria de P&G. i

Inova Petro
No bojo do antigo PBM está o Inova Petro, im-

plantado em 2012, sendo uma iniciativa que reúne 
a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com 
recursos do CT-Petro1, criado em 1999 – componente 
do Fundo Nacional da Ciência e Tecnologia (FNDCT) 
– e o BNDES, com o apoio técnico da Petrobras. 

O programa foi criado com o objetivo de fomentar 
projetos de pesquisa, desenvolvimento, engenharia 
e/ou absorção tecnológica, produção e comercializa-
ção de produtos, processos e/ou serviços inovadores, 
através do financiamento e concessão de recursos a 
fundo perdido. 

O dispositivo busca apoiar o desenvolvimento 
de fornecedores brasileiros para a cadeia produtiva 
da indústria de petróleo e gás natural, colaborando 
para a política de aumento de conteúdo local e para a 

competitividade e sustentabilidade da cadeia nacional 
de fornecedores. 

Os recursos do programa são da ordem de R$ 3 
bilhões, que deveriam ser gastos até 2017. O primeiro 
edital de seleção de projetos para serem fomentados 
foi lançado em 2012, disponibilizando R$ 353 milhões 
em recursos. 

Vale ressaltar que o setor de petróleo e gás não é 
mais contemplado com aportes de incentivo à inovação 
realizados pelo CT- Petro ao FNDCT, pois a partir de 
2014 os seus recursos passaram a ser direcionados 
ao fundo social criado pela nova lei acerca da desti-
nação dos royalties de petróleo. O que acabou com o 
direcionamento específico para a inovação setorial, 
representando a perda de um dispositivo importante 
para a ampliação da competitividade na indústria 
de P&G.  

Conteúdo local
Abarcado pelo PBM há também o plano de con-

tinuidade da política de conteúdo local, conjugando 

Aldren Vernersbach, economista, especialista e consultor na indústria do Petróleo e Gás (P&G) opinião
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opinião

dispositivos fiscais, de crédito, os destinados ao 
desenvolvimento de tecnologia e os incentivadores 
do investimento em qualificação profissional e de-
senvolvimento de fornecedores. 

Os percentuais de conteúdo local (CL) funcio-
naram como critérios de avaliação nos leilões da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) desde 1999, passando por ajustes, 
tornando-se vigente a partir de 2005 a discriminação 
de sistemas e subsistemas de serviços e equipa-
mentos, requisitos mínimos/máximos de conteúdo 
específicos e a exigência de certificação por empresas 
credenciadas pelo órgão regulador. 

No interior da política de conteúdo local foi criada 
a cláusula de investimento obrigatório em P&D, a 
cláusula de investimento em pesquisa e desenvol-
vimento, constante dos contratos de concessão para 
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 
e/ou gás natural, desde a primeira rodada de licita-
ções de blocos exploratórios de petróleo e gás – foi 
regulamentada pela ANP em 2005.  

Recentemente, por meio da Resolução nº 1, de 28 
de março de 2017, o Programa de Estímulo à Compe-
titividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento 
e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de 
Petróleo e Gás Natural (Pedefor), propôs um novo 
direcionamento de percentuais de CL.

Destina de 30% até 40% para a contratação de 
P&D junto a universidades ou institutos de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico nacionais; 30% até 
40% à programas tecnológicos para desenvolvimento 
e capacitação de fornecedores nacionais, incluindo 
implantação de novo produto ou processo e fabri-
cação-piloto; e o percentual restante a atividades 
desenvolvidas em instalações do próprio concessio-
nário ou suas afiliadas, localizadas no Brasil. 

Essas sugestões ainda precisam ser regulamen-
tadas pelo Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) e pela ANP, mas o advento das especifica-
ções na cláusula de investimento de 1% da receita 
em P&D proporciona o início da estruturação de um 
novo mecanismo de incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico e fortalecimento da cadeia de fornece-
dores nacionais do setor de P&G, com consideráveis 
volumes de recursos para a inovação – em 2017 foi 
gerada a obrigação de investimento de R$ 1,292 
bilhão em pesquisas. 

Uma forma de avaliar os efeitos proporcionados 
por esses dispositivos de estímulo ao desenvolvi-
mento industrial e incentivo à inovação no setor 
de P&G é analisar os dados trienais da Pesquisa de 
Inovação (Pintec). 

Comparando a Pintec 2014 com a Pintec 2011, 
os dispêndios realizados nas atividades internas 
de P&D continuaram a se elevar, registrando um 
crescimento de 9%, com R$ 2.620,630 bilhões des-
tinados à P&D desenvolvidos internamente nas 
empresas do setor. 

Entretanto, a incidência dos dispêndios em P&D 
sobre as vendas líquidas apresentou retração de 
-22,13% em comparação à Pintec 2011, atingindo 
0,95%. A taxa de inovação também registrou uma 
redução de -3,32%, chegando a 52,4%. A queda da 
incidência dos dispêndios em P&D sobre as vendas 
líquidas indica o não acompanhamento dos investi-
mentos em pesquisa e desenvolvimento – geradores 
de inovação – em relação à atividade econômica 
das empresas. 

Os gastos com P&D devem seguir trajetória as-
cendente, a fim de ampliar a competitividade da 
cadeia de fornecedores locais do setor de Petróleo e 
Gás. A redução da taxa de inovação corrobora o ar-
refecimento da vinculação de investimentos em P&D 
ao desenvolvimento da cadeia produtiva nacional.

O advento da nova regulamentação da cláusula 
de investimento de 1% da receita em P&D poderá 
proporcionar a estruturação de um novo mecanis-
mo de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e 
fortalecimento da cadeia de fornecedores nacionais 
do setor petrolífero. 

Ao definir o direcionamento de recursos para 
as pesquisas realizadas por empresas brasileiras 
credenciadas à ANP, criam-se as prerrogativas do 
avanço tecnológico, qualificando as empresas na-
cionais e ensejando a sua aproximação da fronteira 
tecnológica do setor. 

Consequentemente, promove-se o aumento da 
competitividade dessas empresas, o que por sua 
vez possibilita uma maior inserção na cadeia de 
fornecedores da indústria de P&G. Vale salien-
tar que os ganhos promovidos pelo investimento 
em pesquisas transbordam para toda a economia 
nacional, promovendo o encadeamento do desen-
volvimento. 

A inovação setorial é o indicador do avanço da 
indústria petrolífera no seu processo produtivo. Por-
tanto, é basilar a ampliação dos dispositivos de in-
centivo à inovação destinados à indústria de P&G, 
para que seu nível de competitividade seja elevado 
e a indústria se mantenha na fronteira tecnológica 
do setor.    

Este artigo é a síntese de estudo publicado na Rio Oil and 
Gas 2018 (VERNERSBACH, 2018).
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