
Opinião
Responsabilidade social e 
sustentabilidade - conceitos úteis 
na atualidade? de Simone Coelho é 
diretora da Tessitura – Conhecimento 
Social, agência especializada em 
implantação e avaliação de projetos 
sociais

Perfil Profissional de Ana Zambelli - 
Ela abraça o desafio

Empresa: Atlanta, o velocino de ouro 
da Enauta

A R T I G O S

O desenvolvimento do pré-sal e o preço do petróleo, por Magda Chambriard

O setor elétrico no contexto da crise do COVID-19, por Ana Karina E. de Souza e Heloísa Zerbinatti Sato

Financiamento de infraestruturas e gasodutos, por Paulo Guardado

ENTREVISTA ESPECIAL
José Eduardo Vinhaes Gerk,

diretor-presidente da PPSA

PPSA: uma empresa 
lucrativa

O PIONEIRO 
FAZ HISTÓRIA

ESPECIAL: PIONEIRO DE LIBRA



sumário   edição nº 131 • 2020

no
ss

as
 r

ed
es

 s
oc

ia
is

Enauta

Atlanta, o velocino
de ouro de Enauta

PPSA: uma empresa 
lucrativa

20

14

28

Entrevista Especial: José Eduardo Vinhaes Gerk 

Especial: FPSO Pioneiro de Libra

O pioneiro
faz história



TN Petróleo 131   3  

CONSELHO EDITORIAL

Affonso Vianna Junior

Alexandre Castanhola Gurgel

Antonio Ricardo Pimentel de Oliveira

Bruno Musso

Colin Foster

David Zylbersztajn

Eduardo Mezzalira

Flávio Franceschetti

Gary A. Logsdon

Gilberto Israel

Ivan Leão

Jean-Paul Terra Prates

João Carlos S. Pacheco

João Luiz de Deus Fernandes

José Fantine

Josué Rocha

Luiz B. Rêgo

Luiz Eduardo Braga Xavier

Márcio Giannini

Márcio Rocha Melo

Marcius Ferrari

Marco Aurélio Latgé

Maria das Graças Silva

Mário Jorge C. dos Santos

Maurício B. Figueiredo

Nathan Medeiros

Paulo Buarque Guimarães

Roberto Alfradique V. de Macedo

Roberto Fainstein

Ronaldo Schubert Sampaio

Rubens Langer

Samuel Barbosa
44  Financiamento de infraestruturas e gasodutos, por Paulo Guardado

48  O setor elétrico no contexto da crise do COVID-19, 
        por Ana Karina E. de Souza e Heloísa Zerbinatti Sato                     

artigos

Ano XXII • Número 131 • 2020
Foto: PPSA

seções

Ela abraça
o desafio

O desenvolvimento
do pré-sal e o preço
do petróleo

Perfil profissional: Ana Zambelli

Artigo técnico 
por Magda Chambriard

 4 editorial

 6 hot news

 8 indicadores

 34 produtos e serviços

   36  perfil profissional

  51   opinião

36

42



4    TN Petróleo 131

O ano começou com uma crise do petróleo, provocada pela 
tensão entre Irã e Estados Unidos, elevando os preços do 
petróleo. Então veio a pandemia de Covid-19,  subestimada 

por governos e nações, ‘derrubou’ preços, abalou economias e fez a 
indústria de óleo e gás pisar no freio.

Seis meses depois, quase 26milhões de infectados e cerca de 
900 mil mortos pelo coronavírus, e PIBs decrescentes pelo mundo 
afora, a indústria petrolífera brasileira dá sinais de que tem muscu-
latura para se reerguer. Afinal, ela foi forjada nas crises de petróleo 
nos anos 1980 e 1990 e tem a ‘têmpera’ dos desafios e paradigmas 
quebrados.

É o que sinalizam as matérias que preparamos para essa edição. 
A reportagem de capa conta como o FPSO Pioneiro de Libra vem 
fazendo história e revelando a incrível produtividade do campo de 
Mero. Temos ainda a entrevista com José Eduardo Vinhaes Gerk, 
presidente da lucrativa Pré-Sal Petróleo S.A, empresa pública 
que já ‘rendeu’ mais de R$4,6 bilhões para à União na gestão dos 
contratos de partilha do pré-sal. Já a Enauta, no pós-sal da bacia 
de Santos, está mostrando que o campo de óleo pesado de Atlanta 
pode ser um velocino de ouro. 

Como se não bastassem as histórias desses empreendimentos 
que vêm reforçando a resiliência dos projetos offshore do Bra-
sil (tema de um seminário digital inédito da SPE Brasil, que a TN 
Petróleo vai apresentar em seu portal essa semana), na seção 
perfil profissional resgatamos uma trajetória incrível, de alguém que 
abraçou os desafios: Ana Zambelli, atual diretora geral da Brookfield 
Equity no Brasil. A engenheira  de campo que em 16 anos em seu 
primeiro emprego chegou ao mais alto posto de comando, confessa 
que  o desafio é o que a alimenta.

É com esse sentimento que apresentamos essa edição, às 
vésperas de completarmos 22 anos. Assim como a indústria de 
óleo e gás, a TN Petróleo também foi forjada em crises sem jamais 
perder a sua essência: ser a grande tribuna, fórum de debates e 
fonte de informação e conhecimento para todos 
os que integram essa rica e complexa cadeia 
produtiva. Hoje, assim há mais de duas décadas, 
acreditamos que é a tecnologia, principalmente a 
transformação digital, que vai fazer essa indústria 
avançar cada vez e consolidar os caminhos da 
sustentabilidade e da transição energética.
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hot news

AS ATIVIDADES DE voluntariado 
agregadas à rotina empresarial se 
tornaram cada vez mais comum, e 
o Instituto Brasileiro de Petróleo e 
Gás (IBP) reúne as organizações do 
setor no mesmo objetivo de impac-
to social, por meio do voluntariado 
corporativo, em parceria com a Ju-
nior Achievement RJ, uma ONG 
de educação empreendedora para 
jovens em idade escolar. Desde 
2017 o IBP já ajudou na educação 
de 7 mil jovens de escolas públi-
cas indo às salas de aula interagir 
com os alunos, e este ano, com o 
distanciamento social, continuam 
impactando por meio do volunta-
riado digital. Mas além de fazer 
o bem para esses estudantes, as 
empresas também são impactadas 
de maneira positiva, melhorando o 
clima organizacional com equipes 
mais motivadas e engajadas no dia 
a dia, e colaboradores mais capaci-
tados, uma vez que, para ajudar os 
estudantes, os voluntários precisam 
dominar os temas sobre empreende-
dorismo, negócios, finanças, gestão, 
e formas de desenvolver novas soft 
skills para o mercado de trabalho.

A parceria com a Junior Achie-
vement consiste na Trilha Empreen-
dedora, um projeto que atende as 
escolas estaduais do Rio de Janeiro 
para contemplar os alunos com uma 
trilha de aprendizados, durante os 
três anos do ensino médio, em em-
preendedorismo, educação finan-
ceira, gestão de projetos e habili-
dades para o mercado de trabalho. 

As instituições petrolíferas, além 
de contribuírem para viabilizar o 
projeto financeiramente, possuem 
um empenho muito forte no volun-
tariado corporativo, envolvendo seus 
colaboradores nas atividades práti-
cas. Esses profissionais recebem o 
treinamento sobre o conteúdo de 
cada programa e vão às salas de 
aula ensinar os alunos e comparti-
lhar suas experiências profissionais. 
Em muitos casos, os voluntários se 
tornam uma fonte de inspiração para 
os jovens e acabam mantendo o con-
tato mais próximo para ajudá-los a 
ingressar no mercado de trabalho 
e continuarem se desenvolvendo. 
"O voluntariado é a melhor forma 
de passar qualquer conhecimento 
para os alunos, seja ele profissio-
nal, experiências de vida ou dúvidas 
práticas sobre os requisitos para in-
gressar em uma área." explica Talita 
Alves, voluntária na Trilha Empreen-
dedora, ex-aluna da Junior Achie-
vement e colaboradora da Repsol 
Sinopec na área de Comunicação 
& Relações Externas.

Atualmente, as ações acontecem 
em formato digital, os voluntários 
disponibilizam um determinado ho-
rário para encontrar os jovens e re-
alizar as mentorias dos assuntos de 
empreendedorismo, compartilhando 
conteúdos e experiências profissio-
nais que se enquadram nas pautas 
do programa vigente. O novo modelo 
de voluntariado facilita, inclusive, a 
participação de pessoas que antes não 

encontravam tempo em sua rotina 
para se dedicar a essas atividades. 
Além das mentorias online, quando 
as aulas presenciais retornarem nas 
escolas com os devidos protocolos de 
segurança, as empresas receberão os 
jovens nas unidades corporativas para 
que eles possam conhecer a rotina 
de trabalho em diversas áreas admi-
nistrativas. Participam das ações de 
voluntariado com a Junior Achieve-
ment organizações associadas ao IBP, 
são elas: Baker Hughes, BP Energy, 
Ipiranga Karoon, Petrobras, Enauta, 
Repsol Sinopec, Shell, Equinor, Total, 
Weatherford, Wilson Sons, Subsea 7, 
Supergasbras, Galp e SBM. Na Trilha 
empreendedora, os voluntário das 
empresas do setor de óleo e gás ainda 
interagem com os colaboradores da 
Fundação Casas Bahia e Michelin, 
empresas que também participam 
do projeto.

Sobre a Junior Achievement
A Junior Achievement é a maior 

e mais antiga ONG de educação em-
preendedora para crianças e jovens 
do mundo, abordando prática em 
negócios, economia e empreendedo-
rismo. Com cem anos de existência, 
ocupa o 7º lugar no ranking NGO 
Advisor que elege as 500 melhores 
ONGs mundiais. Além disso, está 
presente em 120 países e em 24 es-
tados do Brasil. Com apoio de uma 
rede de voluntários, a sede carioca já 
impactou mais de 300 mil estudantes 
nos últimos anos.

Empresas 
do setor 
petrolífero 
se unem 
em prol do 
bem
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A TEMPORADA DE reprodução 
de baleias no litoral brasileiro, 
que começa com o inverno, che-
gou com boas notícias. O projeto 
Baleia Jubarte, patrocinado pela 
Petrobras há 23 anos, registrou, 
até o dia 25/8 (terça-feira), 60 
bebês-baleia da espécie entre 
Salvador e o litoral norte da Bah-
ia, no Banco dos Abrolhos e no 
litoral de Vitória (ES). No entor-
no de Ilhabela (SP), os registros 
foram feitos pelos parceiros do 
Projeto Baleia à Vista e Instituto 
Verde Azul. Faça login para con-
ferir outras fotos.

Antes ameaçadas de extin-
ção pela caça indiscriminada, as 
jubartes hoje vêm sendo motivo 
de celebração entre os pesqui-

sadores pela sua recuperação 
populacional acelerada, graças 
a um trabalho de longo prazo. 
Os registros em Ilhabela podem 
indicar que a região, que já foi 
palco de atividades de caça a ba-
leia nos séculos XVIII e XIX, está 
vendo a reocupação do antigo 
território reprodutivo do Sudeste 
pelas jubartes.

“Este é apenas o início do 
censo de filhotes deste ano”, disse 
o Coordenador de Comunicação 
do Projeto Baleia Jubarte, Enrico 
Marcovaldi. “Com a retomada 
de nossas atividades de campo, 
esperamos poder fazer muito mais 
registros. Esperamos que esta 
seja uma temporada de muitos 
nascimentos, levando a popula-

ção brasileira ainda mais perto da 
recuperação total”, completa.

Os pesquisadores estimam 
que haja perto de 20 mil baleias-
-jubarte frequentando a costa 
brasileira nesta temporada re-
produtiva, um número animador 
quando se compara com os cerca 
de mil animais estimados quando 
a população foi redescoberta no 
Banco dos Abrolhos, em 1988. Es-
tima-se também que nasçam em 
águas brasileiras mais de 1.500 
filhotes a cada temporada.

Projeto Baleia Jubarte da Petrobras registra 
60 filhotes no litoral brasileiro

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS OFFSHORE

20 anos

Sustentabilidade Financeira+
Qualidade+ Segurança+ Parceria+

Saiba mais

Escaneie o QR Code

ArcelorMittal Brasil no topo do Ranking 100 Open 
Startups 2020
A ARCELORMITTAL BRASIL foi 
reconhecida, pela segunda vez 
consecutiva, no Ranking 100 Open 
Startups. Na edição de 2020, a em-
presa alcançou o 2º lugar entre 
1.635 empresas participantes. A 
produtora de aço foi premiada pe-
las iniciativas de inovação aberta 
conduzidas por meio do Açolab 
- 1º hub de inovação da indústria 
do aço no mundo. A empresa foi 

também a líder na categoria "Mi-
neração e Metais". A 100 Open 
Startups é uma plataforma que co-
necta startups, grandes empresas, 
executivos, cientistas e governos, 
alavancando oportunidades de ne-
gócio que geram impacto para os 
desafios reais da sociedade e do 
mercado.

O ranking 100 Open Startups uti-

liza critérios objetivos, vinculados es-

tritamente com as relações de negócios 

estabelecidas entre startups e médias e 

grandes empresas - aquelas com mais 

de 100 funcionários ou faturamento su-

perior a R$ 100 milhões no ano. Segundo 

o levantamento, nos últimos 12 meses, 

1.635 companhias estabeleceram parce-

rias com startups, número que representa 

um crescimento exponencial de 20 vezes 

em cinco anos de dados apresentados 

pelo movimento.
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ANUNCIADA NO DIA 24/08 pela 
Petrobras, a venda do Polo Potiguar re-
aquecerá a atividade de petróleo e gás 
no Rio Grande do Norte. A avaliação 
é da Associação Redepetro RN, que 
congrega empresas do setor. Segundo 
a entidade, a negociação provocará 
reviravolta no mercado: substituirá 
o desinvestimento da Petrobras por 
aportes da iniciativa privada.

A Petrobras iniciou processo 
para venda da totalidade de suas 
participações em um conjunto de 
26 concessões de campos de produ-
ção terrestres e de águas rasas no 
Rio Grande do Norte, que formam 
o Polo Potiguar. O ativo compreende 
os subpolos Canto do Amaro, Alto do 
Rodrigues e Ubarana, com 23 con-
cessões terrestres e três marítimas.

Também inclui acesso a infraes-
trutura de processamento, refino, lo-
gística armazenamento, transporte e 
escoamento de petróleo e gás natural. 
A companhia destacou que está in-
cluída na transação a refinaria Clara 
Camarão, localizada no município 
de Guamaré, que possui capacidade 
instalada de refino de 39,6 mil barris 
de petróleo por dia.

Novo cenário
O presidente da Redepetro RN, 

Gutemberg Dias, avalia que a venda 
consolidará nova realidade da bacia 
potiguar, iniciada com a negociação 
de 46 concessões, a qual movimentou 
cerca de R$ 2,1 bilhões, em sete meses. 
"A saída da Petrobras não significa o 
fim da atividade petrolífera no RN. 
Pelo contrário. Trará oportunidades 
para toda a cadeia produtiva", observa.

Dias cita o exemplo do campo 
Riacho da Forquilha, em Mossoró, re-
centemente adquirido pela empresa 
Potiguar E&P. "Em apenas seis meses 
após assumir o campo, a produção 
aumentou 30%", lembra. Esses e ou-
tros números, segundo ele, transfor-
maram o Rio Grande do Norte em 
referência nacional em revitalização 
de campos terrestres (onshore).

"A decisão da Petrobras não é um 
revés, mas uma virada no mercado. 
No lugar de uma petrolífera sem inte-

resse de investir, chegarão empresas 
de grande porte, decididas a novos 
investimentos", avalia. Essas grandes 
corporações – observa – contratarão 
mão de obra, sublocarão empresas 
menores, comprarão no comércio 
local, enfim, movimentarão a cadeia.

O que a Petrobras precisa esclare-
cer – adverte Gutemberg Dias – é se 
a venda do polo será única ou fracio-
nada. "Seria interessante que várias 
empresas comprassem o ativo potiguar, 
porque novos entrantes gerariam mais 
negócios. Nossa ressalva é que haja 
pluralidade para dinamização do ne-
gócio, e não a venda de todo o polo 
para uma única empresa", pondera.

Associação de empresas vê 
oportunidades para cadeia 
produtiva

Anunciada ontem (24) pela Petro-
bras, a venda do Polo Potiguar rea-
quecerá a atividade de petróleo e gás 
no Rio Grande do Norte. A avaliação 
é da Associação Redepetro RN, que 
congrega empresas do setor. Segun-
do a entidade, a negociação provoca-
rá reviravolta no mercado: substituirá 
o desinvestimento da Petrobras por 
aportes da iniciativa privada.

A Petrobras iniciou processo para 
venda da totalidade de suas par-
ticipações em um conjunto de 26 
concessões de campos de produção 
terrestres e de águas rasas no Rio 
Grande do Norte, que formam o 
Polo Potiguar. O ativo compreende 
os subpolos Canto do Amaro, Alto 
do Rodrigues e Ubarana, com 23 
concessões terrestres e três ma-
rítimas.

Também inclui acesso a infraes-
trutura de processamento, refino, lo-

gística armazenamento, transporte e 
escoamento de petróleo e gás natural. 
A companhia destacou que está in-
cluída na transação a refinaria Clara 
Camarão, localizada no município 
de Guamaré, que possui capacidade 
instalada de refino de 39,6 mil barris 
de petróleo por dia.

Novo cenário
O presidente da Redepetro RN, 

Gutemberg Dias, avalia que a venda 
consolidará nova realidade da bacia 
potiguar, iniciada com a negociação 
de 46 concessões, a qual movimen-
tou cerca de R$ 2,1 bilhões, em sete 
meses. "A saída da Petrobras não 
significa o fim da atividade petro-
lífera no RN. Pelo contrário. Trará 
oportunidades para toda a cadeia 
produtiva", observa.

Dias cita o exemplo do campo 
Riacho da Forquilha, em Mossoró, 
recentemente adquirido pela em-
presa Potiguar E&P. "Em apenas 
seis meses após assumir o campo, a 
produção aumentou 30%", lembra. 
Esses e outros números, segundo 
ele, transformaram o Rio Grande 
do Norte em referência nacional 
em revitalização de campos ter-
restres (onshore).

Institucional
"A decisão da Petrobras não é 

um revés, mas uma virada no mer-
cado. No lugar de uma petrolífera 
sem interesse de investir, chegarão 
empresas de grande porte, decididas 
a novos investimentos", avalia. Es-
sas grandes corporações – observa – 
contratarão mão de obra, sublocarão 
empresas menores, comprarão no 
comércio local, enfim, movimentarão 
a cadeia.

O que a Petrobras precisa escla-
recer – adverte Gutemberg Dias – é 
se a venda do polo será única ou 
fracionada. "Seria interessante que 
várias empresas comprassem o ativo 
potiguar, porque novos entrantes ge-
rariam mais negócios. Nossa ressalva 
é que haja pluralidade para dinami-
zação do negócio, e não a venda de 
todo o polo para uma única empresa", 
pondera.

Redepetro: venda do Polo Potiguar 
reaquecerá setor
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Por US$ 155 milhões, Petrobras 
conclui venda do Polo Cricaré 
no onshore do ES

A PETROBRAS COMUNICA 
que assinou ontem 27/08, com a 
Karavan SPE Cricaré S.A., uma 
Sociedade de Propósito Específico 
(SPE), contrato para a venda da to-
talidade de sua participação em 27 
concessões terrestres de exploração 
e produção, localizadas no Espírito 
Santo, denominados conjuntamen-
te de Polo Cricaré. A Karavan O&G 
Participações e Consultoria Ltda. 
deterá 51% da SPE, enquanto a 
empresa Seacrest Capital Group 
Limited, que figura como equity 
provider, deterá os demais 49%.

O valor da venda é de US$ 
155 milhões, sendo (a) US$ 11 
milhões pagos na presente data; 
(b) US$ 26 milhões no fechamen-
to da transação e (c) US$ 118 
milhões em pagamentos contin-
gentes previstos em contrato. Os 
valores não consideram os ajustes 
devidos e o fechamento da tran-
sação está sujeito ao cumprimen-
to de condições precedentes, tais 
como a aprovação pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis.

A presente divulgação está de 
acordo com as normas internas da 
Petrobras e com as disposições do 
procedimento especial de cessão 
de direitos de exploração, desen-
volvimento e produção de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos, previsto no Decreto 
9.355/2018.

Essa operação está alinhada à 
estratégia de otimização do por-
tfólio e à melhoria de alocação do 
capital da companhia, passando a 

concentrar cada vez mais os seus 
recursos em águas profundas e 
ultra profundas, onde a Petrobras 
tem demonstrado grande diferen-
cial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Cricaré
O Polo Cricaré compreende 27 

concessões terrestres: campos de 
Biguá, Cacimbas, Campo Grande, 
Córrego Cedro Norte, Córrego 
Cedro Norte Sul, Córrego Doura-
do, Córrego das Pedras, Fazenda 
Cedro, Fazenda Cedro Norte, 
Fazenda Queimadas, Fazenda São 
Jorge, Guriri, Inhambu, Jacutin-

ga, Lagoa Bonita, Lagoa Suru-
aca, Mariricu, Mariricu Norte, 
Rio Itaúnas, Rio Preto, Rio Preto 
Oeste, Rio Preto Sul, Rio São 
Mateus, São Mateus, São Mateus 
Leste, Seriema e Tabuiaiá, que 
estão localizados no estado do 
Espírito Santo, nos municípios de 
São Mateus, Jaguaré, Linhares e 
Conceição da Barra. A Petrobras 
é operadora com 100% de par-
ticipação nessas concessões. A 
produção média do Polo Cricaré 
de janeiro a junho de 2020 foi de 
cerca de 1,7 mil bpd de óleo e 14 
mil m3/dia de gás.
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NO 75º LEILÃO DE BIODIESEL da ANP, 
foram arrematados 1.189.020.000 litros 
de biodiesel para atendimento à mis-
tura obrigatória; não houve arremates 
para mistura voluntária. Desse volume, 
98,10% foram oriundos de produtores 
detentores do Selo Combustível Social. 
O preço médio de negociação foi de R$ 
5,043/L, sem considerar a margem da 
adquirente, e o valor total negociado 
atingiu o patamar de R$ 6 bilhões, refle-
tindo um ágio médio de 20,64% quando 
comparado com a média ponderada 
dos “Preços Máximos de Referência” 
regionais (R$ 4,180/L).

A Etapa de Apresentação das Ofer-
tas para atendimento à mistura obrigató-
ria ocorreu em um único dia (3/8/2020), 
com 42 produtores, disponibilizando um 
volume total de 1.189.020.000 litros de 
biodiesel. Em continuidade ao processo 
do Leilão de Biodiesel, foram arremata-
dos 1.166.420.000 litros de biodiesel na 
primeira Etapa de Seleção das ofertas 
realizada nos dias 20, 21, 24, 25, 26 e 
27 de agosto de 2020. Esse volume foi 
oriundo exclusivamente de Produtores 

detentores do Selo Combustível Social, 
representando 98,10% do total ofertado 
no Leilão.

Na Etapa de Reapresentação das 
Ofertas, realizada em 27/8/2020, foram 
arrematados 22.600.000 litros de biodie-
sel de produtores não detentores de Selo 
Combustível Social, representando em 
torno de 1,90% do total ofertado no Leilão.

Devido à negociação de todo o vo-
lume disponível nas etapas para aten-
dimento à mistura obrigatória, não fo-
ram realizadas as etapas para mistura 
voluntária.

Os leilões de biodiesel destinam-se 
a atender à Lei n.º 13.263, de 23 de mar-
ço 2016, e à Resolução nº 16, de 29 de 
outubro de 2018, para implementação 
do cronograma de evolução da adição 
obrigatória de biodiesel ao óleo diesel 
vendido ao consumidor final.

Ressalta-se que o 75º Leilão (L75) 
visa a garantir o abastecimento de bio-
diesel no mercado nacional durante o 
período de 1º de setembro a 31 de ou-
tubro de 2020, conforme os critérios 
estabelecidos no Edital de Leilão Público 
nº 006/20-ANP.

75º Leilão de Biodiesel negocia 1,19 
bilhão de litros
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Energia solar fotovoltaica ultrapassa 3 gigawatts
SEGUNDO LEVANTAMENTO da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar Foto-
voltaica (ABSOLAR), o Brasil acaba de 
ultrapassar a marca de 3 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte solar 
fotovoltaica em usinas de grande porte. 
No total, a fonte já trouxe mais de R$ 15,9 
bilhões em novos investimentos privados 
no País apenas nesta modalidade, tendo 
gerado cerca de 90 mil empregos acu-
mulados. A arrecadação para os cofres 
públicos no período totaliza R$ 5,2 bilhões.

No segmento de geração centraliza-
da solar fotovoltaica, o Brasil possui o 
equivalente a 1,7% da potência instalada 
da matriz elétrica do País. Os investimen-

tos totais previstos até 2025 referentes 
aos projetos já contratados em leilões de 
energia ultrapassam R$ 25,8 bilhões. Em 
2019, a fonte foi a mais competitiva entre 
as renováveis nos dois Leilões de Ener-
gia Nova, A-4 e A-6, com preços-médios 
abaixo dos US$ 21,00/MWh.

Atualmente, as usinas solares de 
grande porte são a sétima maior fonte 
de geração do Brasil, com 101 empre-
endimentos outorgados e em operação 
em nove estados brasileiros, nas regiões 
Nordeste (Piauí, Ceará, Bahia, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e Paraíba), 
Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e 
Norte (Tocantins).
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ANP faz consulta e audiência públicas 
sobre garantias de descomissionamento 
A ANP INICIOU NO DIA 31/8, consulta 
pública, pelo período de 60 dias, so-
bre a resolução que irá regulamentar 
procedimentos para apresentação de 
garantias e instrumentos que asse-
gurem o descomissionamento de 
instalações de produção em campos 
de petróleo e gás natural. A audiên-
cia pública sobre o tema ocorrerá no 
dia 24/11, por videoconferência. Essa 
regulamentação, bastante aguardada 
pelo mercado, ganhou força no âm-
bito do plano de desinvestimento da 
Petrobras e do processo de cessão da 
ANP para maior segurança jurídica e 
transparência aos investidores.

Os campos de petróleo e gás, ao 
chegarem ao final de sua vida pro-
dutiva (ou seja, quando a produção 
já não é suficiente para sustentar os 
custos de operação), precisam ser 
descomissionados, conforme obriga-
ção contratual. O descomissionamento 
é o conjunto de atividades associadas 
à interrupção definitiva da operação 
das instalações, ao abandono per-
manente e arrasamento de poços, à 
remoção de instalações, à destinação 
adequada de materiais, resíduos e 
rejeitos, à recuperação ambiental da 
área e à preservação das condições de 
segurança de navegação local.

Essas atividades, que requerem 
gastos, ocorrem exatamente no mo-
mento em que o campo já não apre-
senta retorno financeiro. Por isso, 
os contratos para exploração e pro-
dução de petróleo e gás natural tra-
zem cláusulas determinando tanto a 

obrigação de conduzir o abandono e a 
desativação das instalações de acordo 
com a legislação aplicável quanto de 
apresentar garantias financeiras para 
assegurar os recursos necessários 
para este fim.

A ANP estima que o montante ne-
cessário para o descomissionamento 
de todos os campos atualmente em 
desenvolvimento e produção, até o 
encerramento de todos os contratos, 
seria em torno de R$ 158,58 bilhões.

Apesar de os contratos já trazerem 
essas obrigações, a ANP, buscando 
proporcionar maior segurança jurí-
dica e transparência, começou a de-
bater o tema em 2015 e, a partir de 
2018, no âmbito da Tomada Pública 
de Contribuições nº 8/2018, foram 
intensificadas as discussões por meio 
de grupos de trabalho, junto às partes 
interessadas, possibilitando consoli-
dar as modalidades de garantias, a 
metodologia de cálculo do custo do 
descomissionamento e o modelo de 
aporte progressivo com o objetivo 

de assegurar o descomissionamento 
ao Estado.

Adicionalmente, a ANP reforçou as 
discussões com o mercado e colocou 
uma minuta de resolução em consulta 
prévia, em março de 2020. A partir da 
aplicação dos procedimentos previs-
tos na minuta aos casos concretos, a 
ANP fez aprimoramentos na propos-
ta, resultando na minuta que passará 
agora pelo processo de consulta e 
audiência públicas.

A minuta de resolução contém 
nove capítulos, que definem: objeto 
a ser regulamentado e as definições 
utilizadas; os procedimentos e comu-
nicações; o valor total a ser garanti-
do; o modelo de aporte progressivo 
(MAP); as modalidades de garantias; 
o instrumento no qual descomissio-
namento pode ser assegurado pela 
própria contratada; a relação entre 
garantia e descomissionamento e a 
cessão de contratos; a execução das 
garantias e, por fim, as disposições 
finais e transitórias.

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

Uma das grandes dificuldades na 
avaliação da extensão dos danos de 
derramamentos de petróleo e/ou 
seus derivados no meio ambiente é, 
sem dúvida, o intemperismo, pois 
muitos podem ser os processos, tais 
como, evaporação, foto-oxidação, 
biodegradação, entre outros, que 
podem mascarar a composição dos 
h i d r o c a r b o n e t o s  p r o ve n d o 
diferentes perfis de contaminação 
dificultando a identificação do 
produto derramado ou causador da 
contaminação .  A  aná l i se  de 
biomarcadores é uma ferramenta 
essencial e poderosa na avaliação

O Grupo Eurofins do Brasil, através 
de sua unidade Eurofins | IPEX onde 
funciona seu Núcleo de Análises de 
Petróleo e Combustíveis é um 
laboratório referência mundial nas 
análises de biomarcadores em 
suporte a estudos Ambientais e 
Exploração de Petróleo. Com toda a 
t e c n o l o g i a  e  e q u i p a m e n t o s 
n e c e s s á r i o s ,  p r o f i s s i o n a i s 
especializados e experiência em 
diversos estudos na área, a Eurofins 
do Brasil util iza metodologias 
reconhecidas internacionalmente e 
de acordo com exigências técnicas 
e boas práticas determinadas por 
órgãos nac iona is  como ANP 
(Resolução ANP n° 725/2018), 
IBAMA, CETESB, e demais agências 
regulatórias estaduais e municipais, 
bem como, e órgãos internacionais 
como IMO/UNEP, ITOPF e NOAA.

Análise de
Biomarcadores
de Petróleo e Derivados
Eurofins | IPEX é referência nessa tecnologia
e prestação de serviços.

ambiental de hidrocarbonetos, pois 
p e r m i t e  a  c a r a c t e r i z a ç ã o 
inequívoca da origem desses 
compostos, seja ela natural ou 
decorrente de contaminação, e uma 
correlação entre amostras em 
diferentes estágios de degradação.
Biomarcadores são compostos 
orgânicos, que possuem uma fonte 
específica e alta estabil idade 
térmica e molecular, sendo muito 
r e s i s t e n t e s  à  d e g r a d a ç ã o , 
m a n t e n d o  u m a  e s p é c i e  d e 
assinatura química, como um 
f i n g e r p r i n t ,  p e r m i t i n d o  a 
ident i f icação da or igem dos 
hidrocarbonetos de modo unívoco. 
Por essa razão, são popularmente 
denominados “DNA” do petróleo. A 
s u a  u t i l i z a ç ã o  é  d e  g r a n d e 
importância na identificação da 
origem de depósitos petrolíferos e 
evolução de derramamentos no 
a m b i e n t e ,  p o i s  p o s s u e m 
informações relevantes, que podem 
caracterizar o hidrocarboneto, 
avaliar o grau de intemperismo do 
produto no ambiente e sua relação 
com a fonte poluidora. Entre os 
biomarcadores, os hopanos e 
esteranos têm sido utilizados em 
estudos ambientais em função da 
sua alta resistência à degradação. A 
distribuição dos biomarcadores 
pode fornecer dados para distinguir 
rochas geradoras depositadas em 
diferentes ambientes e óleos 
gerados a partir delas. O perfil

O perfil desses compostos e as 
razões entre eles permitem o 
conhec imento  deta lhado do 
ambiente de sua formação e 
origem, mesmo quando presentes 
em ambientes superficiais como 
sedimentos marinhos e águas 
superficiais. Essas características 
representam o alicerce de sua 
aplicação em estudos ambientais de 
hidrocarbonetos, pois permitem o 
conhecimento de sua origem, seja 
ela natural ou antrópica, assim como 
os efeitos ambientais sobre esses 
compostos.
    O Núcleo de Análises de Petróleo, 
Combustíveis da Eurofins do Brasil 
participa dos mais relevantes 
estudos na área de Petróleo e 
derivados e Ambientais em todo o 
Bras i l  e  in ternac iona lmente . 
D e m a n d a s  n e s s a  á r e a  s ã o 
crescentes e as exigências legais 
vinculadas ao meio ambiente 
também estão dando cada vez mais 
valor para esse tipo de análise e 
resultados.
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Ela demorou três anos para sair do papel e outros quatro para ‘gerar’ 
o primeiro óleo para a União. Desde então, a Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A., 
mais conhecida pela sigla PPSA, vem se consolidando como uma das 
mais lucrativas e bem-sucedidas empresas públicas do país. Responsável 
pela gestão dos Contratos de Partilha de Produção (em que parte do 
petróleo extraído fica com a União) e da comercialização de petróleo e 
gás natural, representando a União nos Acordos de Unitização, a PPSA 
acumula números que demonstram a ‘força’ da empresa movida a óleo e 
gás do pré-sal.
Desde o início da produção do campo de Mero (no bloco de Libra), em 
novembro de 2017 até julho de 2020, os três contratos com produção (de 
um total de 17 contratos já firmado) somaram um total de 40,6 milhões 
de barris de petróleo (9,3 milhões somente nos primeiros 6 meses desse 
ano) e 162 milhões de m³ de gás natural. O que assegurou à União 6,5 
milhões de barris de petróleo e 38,6 milhões de m³ de gás natural. Mais 
ainda: a  PPSA já gerou R$2,31 bilhões em arrecadação, mais R$1,33 
bilhão em royalties e quase R$900 milhões em tributos (até maio 2020), 
totalizando mais de 4,6 bilhões. 
“É um excelente resultado para uma empresa jovem e que tem cerca 
de 80 colaboradores (considerando os prestadores de serviço)”, diz o 
diretor-presidente da PPSA,  José Eduardo Vinhaes Gerk, que assumiu o 
comando em abril de 2019. O engenheiro mecânico formado pelo  Instituto 
Militar de Engenharia (IME), com mestrado e doutorado em engenharia 
mecânica pela COPPE/UFRJ e especialização em Engenharia de Petróleo 
pela Universidade Petrobras, e que soma mais de 30 anos de experiência 
na indústria de petróleo e gás, fala sobre os resultados da PPSA nessa 
entrevista exclusiva à TN Petróleo. “A empresa é eficiente e dá retorno 
para a União”, conclui.

PPSA: uma empresa 
lucrativa por Beatriz Cardoso
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José Eduardo Vinhaes Gerk, diretor-presidente da PPSA

TN Petróleo - Criada há sete anos 
(agosto de 2013), a PPSA gerencia 
hoje 17 contratos de partilha de 
produção, dos quais há três em pro-
dução: Área de Desenvolvimento de 
Mero (Libra), Entorno de Sapinhoá 
e Sudoeste de Tartaruga Verde, 
somando um total de 18 poços 
interligado a 4 FPSOs. A produção 
excedente, que vai para a União, 
em dois anos e meio alcançou 6,5 
milhões de barris de petróleo e 
38,6 milhões de m³ de gás natural 
e recursos financeiros da ordem de 
quase R$4,7 bilhões. Um resul-
tado que poucas empresas têm 
capacidade de apresentar aos seus 

‘acionistas’. No caso, a União. Pode 
se dizer que a PPSA é efetivamente 
uma “empresa lucrativa”?
José Eduardo Vinhaes Gerk - Sem 
dúvida. Do ponto de vista contábil, 
a empresa nunca deu prejuízo. Mas, 
no nosso entendimento, o ‘lucro’ 
mais significativo é o resultado que 
apresentamos para a União. Vamos 
fazer sete anos em novembro e, até 
o momento, arrecadamos direta-
mente para a União R$ 2,41 bilhões 
com a comercialização de petróleo 
e gás e as conciliações financeiras 
decorrentes dos acordos de indi-
vidualização da produção. Quando 
falamos em resultados para o país, 

se somarmos esta arrecadação aos 
royalties e impostos federais pagos 
pelos três contratos que estão em 
produção, as participações gover-
namentais em contratos sob gestão 
da PPSA somam cerca de R$ 4,68 
bilhões. É um excelente resultado 
para uma empresa jovem e que tem 
cerca de 80 colaboradores (consi-
derando os prestadores de serviço). 

Quais os grandes marcos nestes 
sete anos?  
Eu ressaltaria pelo menos três 
marcos: a assinatura do contrato 
de Libra, o primeiro em regime de 
partilha de produção;  a primeira 
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comercialização do óleo da União, 
de Mero;  e a primeira Equalização 
de Gastos e Volumes, que foi rea-
lizada em Entorno de Sapinhoá  e 
arrecadou mais de R$ 800 milhões. 
No ano passado tivemos ainda um 
marco importante que foi o aumento 
da estrutura da empresa. Quando 
cheguei, em abril de 2019, tínhamos 
44 empregados e uma expectativa 
de novas demandas, que viriam, 
principalmente, com o até então 
previsto Leilão dos Volumes Exce-
dentes da Cessão Onerosa. Conse-
guimos aumentar o efetivo, adqui-
rimos novas licenças de softwares 
especialistas e demos continuidade 
ao nosso plano de transformação 
digital, que tem como projeto mais 
expressivo o Sistema de Gestão 
de Gastos de Partilha de Produção 
(SGPP), lançado em março de 2019. 
Estas conquistas foram funda-
mentais para que continuássemos 
cumprindo nossas atribuições de 
forma eficiente. 
  
Qual a expectativa da PPSA de ter 
a produção da União aumentada e, 
consequentemente, a arrecadação 
para a União nos próximos dois 
anos, frente à crise deflagrada pela 
pandemia e a queda nos preços do 
petróleo?
Apesar da pandemia ter causado 
alguns impactos, principalmen-
te nos planos de exploração de 
alguns consórcios, aqueles que 

já se encontravam na etapa de 
desenvolvimento da produção con-
seguiram prosseguir sem grandes 
atrasos em seus planejamentos 
originais. Além disso, temos 
convicção de que os operadores 
irão trabalhar para eventualmente 
recuperar seus cronogramas. Pa-
ralelamente a tudo isso, os preços 
do petróleo estão se recuperando 
e trazendo algum incentivo adicio-
nal. E, por fim, há a expectativa de 
assinarmos, até o final do ano, o 
acordo de coparticipação de Bú-
zios, que dará cerca de 6 mil bar-
ris de petróleo por dia adicionais 
à União. A tendência, portanto, em 
dois anos, continua sendo positiva 
em relação à arrecadação. 

E quanto aos Acordos de Individu-
alização da Produção (AIP), que 
geram recursos a partir das con-
ciliações financeiras (Equalização 
de Gastos e Volumes)? Já foram 
celebrados sete AIPs. Quais foram 
os principais desafios nessa conci-
liação e a aprendizagem adquirida? 
Os recursos recebidos em uma 
Equalização de Gastos e Volumes 
são resultantes de conciliação 
financeira entre a receita do petró-
leo e gás natural que a União teve 
direito e a dedução das despesas 
incorridas no período, consideran-
do o percentual de participação na 
jazida. Quando fizemos as primeiras 
equalizações, tivemos várias dis-

cussões sobre quais itens deveriam 
ser considerados dentro da base de 
gastos. O desafio foi a criação do 
modelo. Uma vez que acertamos 
a modelagem, levamos esta lição 
aprendida para os demais acordos, 
que foram realizados com base 
nesse entendimento sem maiores 
dificuldades.

O que representaram, em números 
e resultados, esses AIPs para a 
União?
Para a União, as conciliações finan-
ceiras geraram uma arrecadação de 
R$ 1,3 bi até o momento.

Há quatro AIPs em andamento 
(Carcará, Gato do Mato, Forno e 
Sagitário). E outros 13 casos po-
tenciais em avaliação. Quais são e 
em que bacias? Quais as expectati-
vas de AIPs até o final do ano?
 Temos sete AIPS assinados. Com 
exceção de Mero, todos estão 
aprovados pela ANP. Temos outros 
13 AIPs em avaliação, sendo que 
Jubarte, na Bacia de Campos, e 
Bacalhau (Carcará) e Sul do Gato 
do Mato, na Bacia de Santos, estão 
com negociações mais adiantadas. 
Nossa expectativa é concluir estes 
acordos em 2021. Para este ano, 
temos a expectativa de ter aprova-
do, pela ANP, o AIP de Mero.

E os contratos de comercialização 
de petróleo e gás com a Petrobras? 
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Quais os volumes já comercializa-
dos pela PPSA e qual a expectativa 
para os próximos anos?
Estamos comercializando o petró-
leo de Mero e Sapinhoá para a Pe-
trobras, conforme venda realizada 
no leilão que fizemos na B3 em 
2018. Também comercializamos o 
gás de Lula, Entorno de Sapinhoá 
e Tartaruga Verde Sudoeste para 
a Petrobras. Estamos avaliando 
alternativas de comercialização 
para o futuro. Até julho, comercia-
lizamos cerca de 4,4 milhões de 
barris de petróleo. Para o próximo 
ano vamos seguir comercializando 
o petróleo de Mero e Entorno de 
Sapinhoá e devemos ter óleo tam-
bém de Tartaruga Verde Sudoeste, 
Búzios e de Lula.

A PPSA tinha em meados de 2019 
pouco mais de 40 funcionários. 
Havia expectativa de ampliar o qua-
dro. Quais são os números atuais 
e quais as expectativas? Quando 
você acha que a demanda colocará 
em situação crítica a capacidade de 
atendimento, se começar a produ-
ção de outros contratos?
Não vislumbramos nenhuma si-
tuação crítica em relação à nossa 
capacidade de atendimento. Hoje 
temos um efetivo de cerca de 80 
pessoas, além dos quatro diretores. 
Mesmo considerando a possibi-
lidade de novos contratos, esse 

efetivo permite que a empresa 
continue cumprindo regularmente 
suas atribuições até pelo menos 
2022, quando é a nossa previsão 
de ingresso de profissionais por 
concurso público. 

Hoje, qual a situação dos contratos 
de cessão onerosa: já há definição 
quanto às compensações financei-
ras que serão dadas a Petrobras em 
relação aos volumes excedentes 
das áreas de Sépia e Atapu? Quais 
os valores da compensação?
Ainda não. Estamos finalizando a 
avaliação e a referida negociação 
concernentes às participações do 
contrato de partilha de produção e 
do contrato de cessão onerosa nas 
futuras áreas coparticipadas dos 

Campos de Sépia e Atapu. Espera-
mos que até o final do ano apre-
sentemos não só os valores dessas 
participações, mas também aqueles 
das respectivas compensações ao 
Ministério de Minas e Energia. Esta 
atribuição foi consignada à PPSA 
pela Portaria MME nº 23/2020, 
como consequência de determina-
ção do TCU no Acórdão 2430/2020. 
Por último: o senhor acredita que 
a PPSA está na pauta de privati-
zações ou é uma empresa rentável 
para o Governo e deve ser mantida? 
José Eduardo Vinhaes Gerk - A em-
presa é eficiente e dá retorno para 
a União. Manter ou não a companhia 
é uma decisão do governo. Estamos 
trabalhando com o mesmo empenho 
para seguir maximizando os resul-
tados econômicos dos contratos de 
partilha de produção para a União. 

O que você acredita que deixará 
como legado de sua gestão?
Que a PPSA seja reconhecida, na 
qualidade de sócia dos consórcios, 
pela eficiência na gestão e viabi-
lização econômica dos projetos, 
conciliando os interesses da União 
com o avanço da indústria nacio-
nal e o desenvolvimento social. 
Ou seja, que nosso legado, meu e 
da diretoria executiva, seja, exata-
mente, a concretização do que hoje 
temos estabelecida como Visão da 
companhia.
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indicadores tn

Linha do tempo
2010 
2 de agosto - sancionada a Lei Nº 12.304, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denomina-
da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA)
22  de dezembro – sancionada a Lei Nº 12.351, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal

2012
30 de novembro – sancionada a Lei Nº 12.734, que estipula novas regras de distribuições de Royalties e Partici-
pação Especial entre os entes federativos e fixa a alíquota de Royalties no regime de Partilha de Produção.

2013
1º de agosto - Decreto Nº 8.063, cria a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA, aprova o seu Estatuto Social, e dá outras providên-
cias.
21 de outubro -  A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) realiza a 1ª Rodada de Partilha 
de Produção, na qual o bloco de Libra é arrematado pela Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC, com bônus de 
assinatura de R$15 bilhões e 41,65% de excedente de óleo para a União.

Contratos vigentes na PPSA
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O PIONEIRO O PIONEIRO 
FAZ HISTÓRIAFAZ HISTÓRIA  
O FPSO Pioneiro de Libra tornou-se um dos 
principais protagonistas de um dos mais emble-
máticos projetos offshore do Brasil: o do campo 
de Mero, cujos reservatórios no pré-sal têm 
colunas de óleo de mais de 400 metros (equi-
valente à altura do Pão de Açúcar).  Esse ‘pio-
neiro’ tem possibilitado a quebra de novos 
paradigmas em projetos offshore, entrando de-
finitivamente para os anais da indústria mundial 
de petróleo. 

Por Beatriz Cardoso
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O FPSO Pioneiro de Libra 
vem registrando números 
que refletem o sucesso do 

primeiro projeto de desenvolvimen-
to no gigantesco bloco de Libra 
(que tem uma área total de 1.550 
km², equivalente ao tamanho da 
maior cidade do país, São Paulo). 

Com tecnologias embarcadas, 
às quais se somam soluções de 
ponta no arranjo submarino, na en-
genharia de poço e na ancoragem 
com turret, o FPSO (Floating Pro-
duction Storage and Offloading) 
unidade flutuante de produção, 
armazenamento e transferência) 
‘transforma’ em números o enorme 
potencial desse reservatório. 

E faz isso em grande ‘velocida-
de’, ainda que seja uma unidade 
estacionária de produção em águas 
de mais de 2 mil metros de profun-
didade. Afretado e operado pela 
joint-venture formada pela Ocyan 
e a Altera Infrastructure (ex-Teekay 
Offshore) por um período de 12 
anos, o FPSO confirmou, em pouco 
tempo de operação, que Libra é 
uma das maiores jazidas do pré-sal.

Arrematado pelo consórcio for-
mado pelas empresas Petrobras 
(operadora, com 40%), Total (20%), 
Shell (20%), CNPC (10%) e CNOOC 
Limited (10%) no primeiro leilão do 
pré-sal em regime de partilha, em 
outubro de 2013, o bloco produziria 
o primeiro óleo por meio do FPSO 
pioneiro, apenas quatro anos depois 
(e oito poços perfurados, com pro-
fundidas de até mais e 5 mil metros 
no subsolo).

O que ajudou a agilizar esse 
primeiro óleo foi  realização do pri-
meiro pré-lançamento de linhas 
flexíveis com flutuadores em águas 
ultraprofundas na implantação do 
TLD. O método antecipou em 43 
dias o início da produção do poço, 
quando comparado a um cenário 
sem pré-lançamento das linhas.

Os resultados foram tão expres-
sivos que o consórcio declarou a 

comercialidade do campo no mês 
seguinte (11/2017). Surgia assim 
o campo de Mero, com área cor-
respondente a um quarto de Libra, 
com um volume recuperável esti-
mado de 5 bilhões de barris de óleo 
equivalente (boe).

Primeiro FPSO dedicado a 
testes de longa duração (TLDs) 
equipado com sistema de reinje-
ção de gás, com um único poço de 
produção interligado a ele, o pio-
neiro produziu nada menos que 9 
milhões de barris de petróleo equi-
valente (boe) no primeiro ano de 
operação. E superou a marca de 
20 milhões de boed até meados 
desse ano. 

A reinjeção, que eliminação a 
queima contínua de gás, minimi-
zando a emissão de CO2 na at-
mosfera, viabiliza a produção dos 
poços no seu potencial máximo 
em um reservatório promissor, com 
colunas de óleo de mais de 400 
metros, equivalente à altura do Pão 
de Açúcar. 

Em apenas seis meses de opera-
ção do FPSO, o consórcio registras-
se produções históricas do poço de 
Mero, que, com o início da injeção 
de gás, superou a marca recorde de 
60mil boe/dia, em junho de 2019. 

Alta produtividade
Operando em águas ultra-

profundas, em lâmina d’água de 
aproximadamente 2.000 metros, o 
FPSO Pioneiro de Libra tem gerado 
ganhos para o consórcio bem como 
para a União. A unidade, mesmo 
com um único poço produtor, vem 
assegurando que Mero responda 
pela maior parte da produção atual 
sob regime de partilha. 

Segundo boletim de junho da 
Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), em-
presa pública gestora dos contratos 
de partilha, “ainda que atividades 
de Mero tenham sido interrom-
pidas em cinco dias por conta de 
condições meteoceanográficas 

(ondas acima de quatro metros) e 
uma queda da geração principal 
no FPSO”, o campo responde por 
60% da produção total em regime 
de partilha. 

Um dos três contratos de par-
tilha em produção (os outros 14 
estão em fase exploratória), Mero 
gerou 26 dos 46 mil barris de petró-
leo por dia (bpd) – o restante veio 
do Entorno de Sapinhoá e Sudoes-
te de Tartaruga Verde. Nesse mes-
mo mês, Mero foi o sétimo maior 
produtor do pré-sal, segundo da-
dos de julho da ANP. Os números 
surpreendentes são fruto de uma 
série de fatores, segundo a gerente 

executiva de Libra, 
Mariana Cavassin 
Paes.

“A campanha ex-
ploratória e os testes 
de produção de lon-

ga duração, tanto os TLDs como os 
SPAs (Sistemas de Produção Ante-
cipada ), confirmaram que o campo 
de Mero possui um reservatório do 
pré-sal de excelentes características 
permoporosas e a presença de pe-
tróleo de alta qualidade”, observa a 
gerente da petroleira. 

Ela frisa que a atuação de uma 
equipe integrada, “com talentos 
internos da Petrobras e dos parcei-
ros Shell Brasil, Total, CNOOC Li-
mited e CNODC, e a contribuições 
de especialistas dos consorciados 
e das companhias de serviços”, 
agilizou o desenvolvimento e per-
mitiu a implantação de soluções 
tecnológicas que agregaram valor 
ao projeto. 

As tecnologias desenvolvidas 
pela Petrobras para o TLD, rece-
beram o prêmio Distinguished 
Achievement Award da Offshore 
Technology Conference (OTC), em 
2019. “Essas soluções pioneiras 
permitiram não só redução dos cus-
tos operacionais, como também o 
aumento da produtividade e efici-
ência na produção da jazida, com 
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potencial de serem aplicadas em 
projetos futuros da companhia”, 
frisa Mariana Cavassin. 

O prêmio foi o reconhecimento 
da abordagem inovadora do TLD, 
que permitiu realizar simultanea-
mente o monitoramento da pressão 
do campo, por meio de dispositivos 
remotos, a produção de petróleo 
e a injeção de gás. “O TLD de Li-
bra levou o conceito de avaliação 
dinâmica a uma nova dimensão”, 
ressaltou a organização na época. 

Importante aprendisado
Mariana Cavassin Paes expli-

ca que o TLD utilizando as novas 

tecnologias possibilitou a obtenção 
de dados dinâmicos de alta qua-
lidade e de informações impor-
tantes sobre o comportamento da 
produção em uma jazida com as 
dimensões de Mero. 

E um dos trunfos foi o FPSO com 
sistema de reinjeção do gás produzi-
do, bem como a utilização de linhas 
flexíveis de 8 polegadas (pela primei-
ra vez, pois o usual é 6 polegadas) 
no poço produtor, que viabilizaram 
elevadas vazões, trazendo informa-
ções sobre os potenciais de produção 
e de injeção da área.

Em fim de abril e maio desse 
ano, de acordo com o boletim de 

junho da PPSA, houve paradas 
de atividades para a troca da li-
nha de 8 polegadas pela linha de 
serviço de 6 polegadas. A gestora 
do contrato informou ainda que a 
produção seguiria limitada até que 
a segunda linha, de 6 polegadas, 
seja instalada (o que está previsto 
para o quarto trimestre de 2020). 
Mariana Cavassin Paes frisa que 
a troca da linha foi estava plane-
jado, baseada em critérios técni-
cos e econômicos e requisitos de 
integridade do sistema de coleta 
submarino.

A gerente executiva de Libra 
ressalta que, por meio do moni-

Capacidade de produção: 50.000 barris de óleo/dia e compressão/reinjeção de 4 milhões 
m3/dia de gás.
Profundidade para operação: lâmina d´água de até 2.400 metros
Local de operação: Bacia de Santos 
Propriedade da joint venture formada pela Ocyan e Altera Infrastructure (ex-Teekay Offshore)
Operação: afretado por 12 anos para Testes de Longa Duração no Bloco de Libra 
Investimentos: aproximadamente US$ 1 bilhão 
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toramento de pressão nos poços 
observadores durante a produção 
do TLD, foi possível avaliar a co-
municação hidráulica da jazida. E 
garante que o uso de completação 
inteligente possibilitou avaliar di-
ferentes estratégias de injeção e 
produção, trazendo informações 
sobre a comunicação vertical do 
reservatório e a efetividade da rein-
jeção de gás como método de recu-
peração e manutenção de pressão. 

“A incorporação destes dados 
no modelo geológico reduzirá as 
incertezas e proporcionará maior 
robustez aos projetos de desenvol-
vimento do campo, possibilitando 
uma melhor definição do plano de 

drenagem da área e agregando 
maior confiabilidade às previsões 
de produção”, pontua. 

Monitoramento da integridade
Confiabilidade operacional é 

uma das preocupações nesse proje-
to, que vem incorporando tecnolo-
gias já testadas. Segundo Mariana 
Cavassin, o consórcio busca  sem-
pre oportunidades para otimizar 
os sistemas de produção com o 
objetivo de maximizar a geração 
de valor. 

“Opções técnicas para otimizar 
o sistema de risers do FPSO Pio-
neiro de Libra estão em avaliação, 
incluindo o detalhamento do sistema 
de monitoração da vida útil ao longo 
da vida do período de produção. É 
previsto que este sistema utilize a 
infraestrutura (cabos óticos e pai-
néis) já existente no FPSO”, informa.

Uma das tecnologias testada e 
premiada é o MODA (Monitora-
mento Óptico Direto no Arame), 
fornecido pela brasileira Ouro Ne-
gro. Desenvolvido em parceria com 
a PUC-Rio e certificado pela Petro-
bras, a solução vem sendo utilizada 
para  o monitoramento em tempo 
real da integridade de risers. 

“O MODA é uma das inovações 
que vão contribuir para o desen-
volvimento cada vez mais seguro 
e eficiente de projetos offshore da 
indústria mundial”, destaca o CEO 
da Ouro Negro, Eduardo Costa, 
comemorando a renovação da par-
ceria com a Petrobras em meados 
deste ano.

A solução fornecida pela Ouro 
Negro está entre as 10 tecnologias 
utilizadas no pré-sal premiadas 

pela Offshore Technology Confe-
rence (OTC), em 2015, e vem sen-
do utilizada em FPSO em opera-
ção nas bacias brasileiras. Já são 
mais de 314 sistemas instalados, 
somando mais de 15mil sensores. 
No total, o MODA está monitoran-
do 64 risers de 24 UEPs (Unidade 
Estacionária de Produção) nas ba-
cias de Santos e Campos. “Temos 
mais de 3 mil terabytes de dados 
processados em mais de 2500 dias 
de monitoramento em tempo real, 
um dos serviços oferecidos no pa-
cote de soluções tecnológicas da 
Ouro Negro”, conclui o executivo 
da Ouro Negro. 

P&D gera tecnologias
Mariana Cavassin Paes destaca 

que o consórcio de Libra possui 
uma extensa carteira de projetos 
de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (PD&I), que contempla 
diversos projetos, os quais vão de 
digitalização à estudos de como 
os fatores humanos impactam na 
segurança operacional. 

“O consórcio de Libra considera 
o processo de digitalização como 
uma oportunidade para geração 
de valor e redução de custos por 
meio da otimização dos proces-
sos”, afirma. Assim, alinhados com 
as diretrizes de transformação di-
gital da Petrobras, Libra tem um 
programa tecnológico específico, 
denominado Libr@ Digital, no qual 
foram priorizadas as tecnologias 
com maior valor para o projeto, 
dentre elas o Digital Twin. 

“Esta tecnologia busca o de-
senvolvimento de soluções para 
manutenção da continuidade ope-
racional, redução do tempo e cus-
to de paradas não programadas, 
otimização e aumento da produ-
ção, tomada de decisão baseada 
em dados de forma mais ágil, bem 
como no aumento da segurança de 
nossas operações”, enumera a ge-

Imagem no link: 
https://petrobras.com.br/
fatos-e-dados/ganhamos-
-premio-internacional-por-tec-
nologias-inovadoras-no-bloco-
-de-libra-no-pre-sal.htm
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rente executiva do ativo. O progra-
ma Libr@ Digital também possui 
ações em avaliação e desenvolvi-
mento nas áreas de blockchain, 
wearables, inteligência artificial, 
realidade virtual, big data, machine 
learning e robótica.

Dentro dessa estratégia tecnoló-
gica,  no fim de 2019, a Petrobras e 
parceiros investiram R$ 63 milhões 
na ampliação da capacidade de 
processamento do supercomputa-

dor Santos Dumont, que passou a 
liderar o ranking dos computado-
res de mais alto desempenho da 
América Latina. 

A tecnologia será aplicada 
em pesquisas de exploração e 
produção de petróleo e gás e na 
análise de grandes massas de da-
dos (geofísicos, geológicos e de 
engenharia) que demandem alta 
capacidade computacional para 
cálculos científicos, baseados em 

ferramentas de inteligência arti-
ficial e deep learning. 

“A ênfase será sobre estudos nas 
áreas de processamento sísmico e de 
simulação de reservatórios, além da 
otimização da perfuração de poços e 
dos projetos de produção – no pré-sal 
da bacia de Santos e, em especial, no 
campo de Mero”, esclarece Mariana 
Cavassin. A potência computacional 
da máquina reduzirá de 10 a 50 ve-
zes o tempo de processamento sís-
mico, permitindo reduzir incertezas 
geológicas e aumentar o índice de 
sucesso exploratório. 

Com isso, a expectativa é con-
tribuir não apenas para acelerar os 
projetos, como também aumentar 
a precisão das atividades e a se-
gurança operacional. “O Santos 
Dumont poderá ser utilizado pela 
Petrobras, pelos parceiros tecnoló-
gicos do consórcio de Libra e por 
toda a comunidade científica bra-
sileira”, revela a gerente executiva 
de Libra. 

 
"MERO TEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL nas previsões de 
produção, e consequente faturamento, para a União. Hoje há uma 
unidade em produção operando na área, o FPSO Pioneiro de Libra, 
com produ-
ção de cerca de 43.000 bopd/dia. Os planos para os próximos 3 anos 
incluem a entrada em operação do FPSO Guanabara (Mero 1) e do 
FPSO Sepetiba (Mero 2),  que acrescentarão uma capacidade de pro-
dução total de 360.000 bpd à Mero.

Outra grande expectativa que temos nesse desenvolvimento de Mero 
diz respeito à confirmação definitiva de diversas novas tecnologias que o 
projeto traz e que poderão ser empregadas também em outras áreas com 
benefícios para todos. Desse rol fazem parte a produção com linhas de 
grande diâmetro para aumento de produção, também utilizadas no Pio-
neiro de Libra, o emprego do CTV (Cargo Transfer Vessel) que permitirá 
a retirada das cargas de óleo sem necessidade de embarcações com Posi-
cionamento Dinâmico, o emprego do método WAG (Water Alternate Gas) 
que deverá aumentar a recuperação de óleo no campo, o desenvolvimento da tecnologia Hi-Sep, que permite 
a separação do gás produzido no fundo do mar e sua re-injeção sem passar pelo FPSO, desenvolvimento de 
tecnologias de transformação digital para gestão do projeto, etc.

Mero não deixa de ser um laboratório para várias tecnologias, que são incorporadas ao projeto à medida 
que são disponibilizadas, e que podem, sem dúvida, auxiliar também em muitos outros projetos.  Há também 
um grande esforço para redução de custos e aumento da eficiência do projeto, através do Programa Libra #35, 
que tem alcançado ótimos resultados, em benefício de todos os Consorciados, incluindo a União", destacou 
Osmond Coelho Junior, diretor de Gestão de Contratos da PPSA. 
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Alta pressão 
Ela pontua que entre as tecno-

logias em desenvolvimento para 
utilização no campo de Mero, 
destaca-se a de High Pressure 
Separation (separação em alta 
pressão) – já patenteada como 
HISEP® -, desenvolvida pela Pe-
trobras. O teste-piloto deverá ser 
feito na área de Mero 3. “Esses 
equipamentos submarinos vão se-
parar e reinjetar, por meio do uso 
de bombas centrífugas, boa parte 
do gás com alto índice de dióxi-
do de carbono (CO2) produzido 
junto com o petróleo, permitindo 
‘desafogar ’ a planta de proces-
samento de petróleo no FPSO e, 
consequentemente, possibilitando 
o aumento da produção de óleo”, 
diz Mariana Cavassin. O HISEP® 
atualmente está em fase de defi-
nição e de testes.

Ela lembra ainda que algumas 
tecnologias pioneiras utilizadas em 
Mero já estão sendo replicadas em 
outros projetos de águas profun-
das da Petrobras. “Na disciplina 
de Engenharia de Poços, vale des-
tacar o pioneirismo da utilização 

de equipamentos de completação 
inteligente para aquisição massiva 
de dados de reservatório já na fase 
de TLD”, ressalta.

Ela lembra que o uso pioneiro 
de linha flexível de 8 polegadas 
de produção ajudou a comprovar 
a viabilidade técnica de produção 
com elevadas vazões continuamen-
te, habilitando os projetos da Petro-
bras a ter essa opção entre as alter-
nativas de desenvolvimento. Sem 
falar bem no pré-lançamento das 

linhas do sistema submarino com 
flutuadores, que reduziu o tempo 
necessário para disponibilizar o 
poço para iniciar sua produção ou 
injeção, e pode ser aplicado em 
outros projetos.

“Outro aspecto positivo e di-
ferencial do TLD de Libra é o fato 
de ser atualmente o único sistema 
dedicado a testes de longa dura-
ção que reinjeta gás produzido, 
contribuindo para a redução da 
emissão de gases para o efeito es-
tufa”, observa.

Parte integrante de uma campa-
nha de aquisição de dados dinâmicos 
de produção, composta pelo TLD, ini-
ciado em 2017, e pelos SPAs que o 
sucederam, o FPSO tem atividades 
previstas no campo de Mero até 2029. 
De acordo com o plano estratégico da 
Petrobras para o período de 2020 a 
2024, a primeira unidade de produção 
definitiva de Mero, o FPSO Guanaba-
ra, deve produzir o primeiro óleo em 
2021.  “O PE prevê para o período de 
2020 a 2024, um FPSO para Mero 1, 
em 2021; Mero 2, em 2023; e Mero 
3, em 2024”, confirma Mariana 
Cavassin.

Visão Submarina do HISEP Visão Submarina do HISEP Cortesia: AkerSolutionsCortesia: AkerSolutions
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O papel do pioneiro no de-
senvolvimento de Mero, 
gerando tecnologia e conhe-

cimento que poderá ser aplicado em 
outros projetos offshore, é destacado 
também pelos parceiros do consór-
cio, as petroleiras Shell e Total, bem 
como pelo operador da unidade.  

SHELL: REDUÇÃO DE RISCOS
“O FPSO Pioneiro de Libra, no 

campo de Mero, tem sido funda-
mental para comprovar a viabili-
dade de longo prazo do conceito 
de desenvolvimento proposto pelo 
consórcio do qual a Shell Bra-
sil tem orgulho de fazer parte”, 
pontua a empresa em comunicado 
enviado à TN Petróleo. 

Segundo a operadora, a uni-
dade também ajudou os sócios a 
reduzirem os riscos da estratégia 
de desenvolvimento ao criar uma 
conectividade de longo alcance em 
todo o campo, permitindo assim a 
flexibilidade dos futuros poços.

“Graças à sua capacidade de 
reinjeção de gás, o Pioneiro de 
Libra permitiu ao consórcio colher 
informações fundamentais sobre a 
dinâmica dos fluidos reinjetados no 
reservatório através da injeção de 
rastreadores no gás reinjetado e do 
acompanhamento da resposta no 
poço produtor num período de tem-
po e numa escala de comprimento 
relevantes”, afirma a companhia. 

Tais resultados, segundo a Shell, 
demonstram ainda mais a necessi-
dade do uso da tecnologia de poços 
inteligentes e a tecnologia de separa-
ção subsea (HiSEP) para mitigar os 
riscos de passagem indevida de gás e 
água no decorrer da vida do campo.

TOTAL: SOMA DE EXPERTISES
A francesa Total reforça que 

Libra é um ativo com grande 

potencial e um dos principais 
projetos do portfólio da companhia 
no Brasil. “Está alinhado à nossa 
estratégia de crescimento em 
águas profundas no país, com foco 
em projetos gigantes que possibi-
litam a produção a custos compe-
titivos, de forma resiliente diante 
do cenário de volatilidade do preço 
do petróleo”, diz a petroleira em 
comunicado. 

Segundo a petroleira, a Libra já 
contribui e contribuirá ainda mais 
para a meta de produção da Total 
no Brasil, de atingir 150.000 barris/
dia até 2025, através das diferentes 
fases de desenvolvimento do campo 
de Mero.

“A combinação do conheci-
mento e da experiência global das 
empresas parceiras do consórcio 
de Libra é um dos grandes dife-
renciais. O consórcio tem sido 
bem-sucedido ao desenvolver e 
implementar soluções inovado-
ras para desafios tecnológicos e 
operacionais que fazem parte de 
um projeto dessa complexidade”, 
afirma a companhia. “Ao otimizar 
custos, aumentar a eficiência ope-
racional e implementar inovações 
pioneiras ao longo dos últimos 
anos, o consórcio está gerando 
valor, não apenas para o projeto 
de Libra, mas deixando um legado 
para a indústria de O&G no Bra-
sil”, conclui.

OCYAN: UMA GRANDE 
OPORTUNIDADE

“Estar presente em Libra com 
o primeiro grande investimento 
nesta nova fronteira da indús-
tria do óleo e gás do Brasil é um 
desafio e uma grande oportuni-
dade”, afirma o vice-presidente 
de Serviços Integrados da Ocyan, 
Jorge Mitidieri. “ Nosso FPSO 

vem registrando índices de segu-
rança, meio ambiente e disponibi-
lidade operacional que destacam 
a qualidade da embarcação e da 
operação, cuja produção atingiu 
mais de 20 milhões de barris de 
petróleo desde o primeiro óleo, 
em novembro de 2017”, comemo-
ra o executivo.

Ele enumera alguns feitos con-
sagrados na operação. “Um dos in-
dicadores de destaque é a marca de 
dois anos sem acidentes registráveis 
a bordo, o que reforça a qualidade 
da nossa equipe e a robustez do nos-
so Sistema de Gestão”, diz Mitidieri, 
lembrando que o TLD é conside-
rado uma referência no mercado 
offshore. Ele destaca ainda o ganho 
ambiental com o reaproveitamento 
e reinjeção de todo o gás produzido, 
solução que possibilitou executar o 
TLD sem queimar o gás excedente 
no meio ambiente. 

Lembra também que devido às 
cargas impostas linhas de 8 pole-
gadas, o FPSO Pioneiro de Libra 
possui um esquema de ancoragem 
(turret) externo com maior supor-
te de carga vertical da indústria 
mundial, com capacidade de 700 
toneladas por linha submarina 
(riser), o equivalente ao peso de 4 
Boeings 747. Esse equipamento é 
responsável pelo suporte de carga 
de nove linhas em profundidade 
d'água de até 2.400 metros. 

“Como resultado de todas 
essas inovações, a 
Unidade alcançou 
uma das maiores 
médias mensais 
de produção em 
um único poço em 

águas profundas da história do 
setor, com recorde de 61,619 mil 
barris de óleo equivalente (boe). 
A Altera&Ocyan se orgulha muito 
de todos esses resultados”, con-
clui o vice-presidente de Servi-
ços Integrados da Ocyan, Jorge 
Mitidieri.

Parceiros comemoram sucesso 
do empreendimento
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ATLANTA, O VELOCINO 
DE OURO DA ENAUTA
A origem da palavra é atribuída à Atlântida, o continente 
perdido sob as águas do mar (possivelmente, o Mediter-
râneo). Mito ou não, o nome lendário de Atlanta parece 
ser perfeito para o campo que posicionou a brasileira 
Enauta Energia como a quinta maior operadora e a oita-
va maior produtora de óleo e gás no País, segundo da-
dos de junho da Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP). 
E assim como os argonautas, heróis e semideuses mito-
lógicos que participaram da perigosa expedição em bus-
ca do tosão de ouro (velocino), a Enauta obteve sucesso 
onde grandes oil companies falharam. E está avançan-
do na produção de óleo pesado nos pós-sal da bacia de 
Santos, na qual a maioria absoluta das apostas estão 
concentradas no pré-sal. Na realidade, é o única empre-
sa privada brasileira em operação na zona de exclusão 
do pré-sal daquela bacia.
Os bons números da produção e os resultados obtidos 
pela companhia independente, que desde 2012 (então 
como Queiroz Galvão Exploração e Produção - QGEP) 
opera o campo que produziu o primeiro óleo em maio 
de 2018, sinalizam que Atlanta é o velocino de ouro da 
Enauta, que pretende singrar a mesma rota de sucesso 
na bacia de Sergipe-Alagoas.

Por Beatriz Cardoso
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A Navegar em cenários 
desafiadores parece ser 
a vocação da Enauta 
Energia, que encerrou 

o segundo trimestre de 2020 com um 
lucro de R$ 127 milhões (um salto de 
526% em relação ao mesmo período 
de 2019) e aumento da produção di-
ária no campo de Atlanta, que fez da 
Enauta, a primeira empresa privada 
brasileira a operar na área de exclu-
são do pré-sal. Resultados mais do 
que impactantes em um período em 
que a pandemia de Covid-19 atingiu 
seu ápice impactando as operações 
da indústria de óleo e gás, no Brasil 
e no mundo.

“O campo de Atlanta, nosso prin-
cipal ativo, registrou produção mé-
dia de 25,2 mil barris de óleo por dia 
nesse período, praticamente o dobro 
do volume produzido no segundo 

trimestre de 2019 (quando se deu 
a entrada em produção do tercei-
ro poço do campo)”, comemora o 
CEO da companhia, 
Lincoln Rumenos 
Guardado.

Ele observa que 
o lucro líquido no 
segundo trimestre 
teve como fatores principais não só 
o aumento da produção em Atlanta 
como a redução dos custos opera-
cionais, que foi da ordem de 11%, 
compensando, em parte, a redução 
do preço do óleo. “Deve-se salientar 
o efeito não recorrente da incorpo-
ração de 20% de participação na 
Atlanta Field B.V. e do crédito fiscal 
referente à exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS e COFINS 
a partir de 2011. Contribui também 
a operação de hedge de preços do 

Brent realizado pela companhia”, 
complementa o CEO da empresa.

Poços horizontais quebram 
ceticismo

O fato é que Atlanta, que a Enau-
ta controla junto com a sócia Barra 
Energia, vem se tornando um projeto 
emblemático nas franjas do pré-sal, 
no antigo bloco B-S-4 (concedido na 
Rodada 0, em 1998), onde também 
está o campo de Oliva (em processo 
de evolução). Com a comercialida-
de declarada em dezembro de 2006, 
quando ainda estava sob controle da 
Shell e Petrobras, Atlanta só teria o 
primeiro poço produtor perfurado 
em 2014, dois anos depois da Enauta 
ter assumido a operação, junto com 
a Barra Energia. 

Localizado a cerca de 1.500m de 
lâmina d'água, o poço foi perfurado a 
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uma profundidade total de 3.502m, 
com uma seção horizontal de 750m 
na zona de óleo, que consiste em 
reservatórios arenosos do Eoceno 
de alta qualidade, com porosidade 
média de 38%. Ainda em 2014, foi 
afretado junto à Teekay Offshore, o 
FPSO Petrojarl I, para Sistema An-
tecipado de Produção. 

Três anos depois, em 2017, foi 
perfurado o segundo poço horizontal, 
com uma seção de 835m, com um 
índice de Produtividade (IP) maior 
do que o esperado, com base nos 
estudos preliminares de simulação de 
reservatório, projetando uma produ-
ção de óleo de 6.000 a 12.000 bopd. 
Em meados de 2019, o terceiro poço 
foi concluído, com o mesmo grau de 
sucesso, desafiando o ceticismo de 
quem não quis seguir com a aposta 
no campo, com reservas certifica-
das pela Gaffney Cline & Associates 
(GCA), em fevereiro desse ano, de 
181 milhões de boe.

De acordo com Guardado, o 
quarto poço já estava aprovado para 
ser perfurado no primeiro trimes-
tre de 2021. “Devido aos efeitos da 
queda do preço do óleo e sobretudo 
da crise econômica provocada pela 
pandemia do Covid-19, que agrava-
ram a demanda e, portanto o preço 
do Brent, resolvemos adiar esta per-
furação até que se tivesse alguma 
visibilidade quanto à recuperação 
do preço do óleo no mercado inter-
nacional. Atualmente, estamos em 
discussões com o sócio para aprovar 
o retorno dos procedimentos para 
perfuração deste poço”, revela o 
CEO da Enauta.

Estratégia campeã
Ele pontua que para enfrentar os 

desafios únicos do campo de Atlanta 
(óleo pesado e viscoso, localização 
em um reservatório não consolidado 
e com baixo recobrimento sedimen-
tar), foram traçados alguns conceitos 
chaves. Primeiro, a perfuração de 
poços com longa extensão horizontal, 

para garantir maior produtividade, 
bem como a completação dos poços 
com telas de contenção de areia e 
gravel pack, para assegurar a inte-
gridade desses equipamentos. 

Também foi definido a instalação 
de bombas centrífugas submersas 
submarinas de alta potência nos po-
ços, capazes de transportar o óleo até 
a superfície, e adotados rigorosos 
procedimentos operacionais para 
garantir o escoamento do óleo até 
a superfície. “Utilizamos ainda li-
nhas submarinas e risers com alto 
isolamento térmico, minimizando 
a perda de calor para o ambiente 
marinho para manter a viscosidade 
do óleo em valores que permitam 
seu transporte”, salientou Lincoln 
Guardado. 

Em maio de 2018, o FPSO Petro-
jarl iniciou a produção em Atlanta, 
impulsionando a receita líquida da 
companhia, que alcançou cerca de 
R$ 800 milhões em 2018. E ala-
vancaria a posição da empresa no 
mercado: em dois anos ela passou 
a integrar ranking das cinco maio-
res operadoras e das dez maiores 
produtoras de óleo e gás. O CEO 
observa que o baixo teor de enxofre 
encontrado no óleo de Atlanta tem 
despertado o interesse pelo mercado 
em função da IMO 2020, que melho-
rou as condições de comercialização 
desse óleo. 

A aquisições de equipamentos 
para o Sistema de Desenvolvimen-
to Pleno, para o qual obtiveram fi-
nanciamento de R$ 266 milhões da 
Finep (Financiadora de Estudos e 
Projetos) também começa avançar. 
“Estamos preparando o BID para a 
contratação do FPSO, que representa 
em torno de 40% de todo o CAPEX 
do sistema definitivo. A licitação foi 
adiada no início do ano em função 
da pandemia, porém continuamos 
pesquisando o mercado para avalia-
ção do tempo e da demanda para os 
equipamentos de subsea necessários 
a esta atividade”, afirma o CEO.

O plano de desenvolvimento da 
produção, que previa a perfuração 
de poços adicionais, totalizando um 
sistema com 12 poços horizontais co-
nectados a um FPSO com capacidade 
para 80 kbpd, pode sofrer alterações. 
“Esse arranjo de produção foi apre-
sentado quando da declaração de 
comercialidade do campo e com um 
cenário de Brent acima de U$ 100 / 
barril. Em função das variações ob-
servadas ao longo dos últimos anos 
no preço do Brent, estamos otimi-
zando este desenho de produção de 
forma a dar resiliência econômica ao 
Sistema Definitivo do Campo. Por 
isso, estamos em discussão com os 
órgãos reguladores para a revisão do 
projeto de produção”, revela Lincoln 
Guardado.

Venda de Manati
O outro ativo em produção é 

o campo de Manati, na bacia de 
Camamu-Almada(Nordeste), com 
45% de participação, na qual está 
associada à Petrobras, a operadora, 
que em março interrompeu a pro-
dução do ativo, por ‘motivo de força 
maior’, suspendendo os pagamentos 
mínimos estipulados na cláusula de 
“take-or-pay” (compromissos míni-
mos de compra de gás). 

Em agosto a Enauta anunciou a 
venda sua participação para a Gas 
Bridge S.A., empresa brasileira cria-
da em 2019 com foco na cadeia de 
gás natural. O que deverá ter reflexos 
nos números da empresa. Segundo 
Lincoln Guardado, a venda do ati-
vo poderá impactar a produção em 
2020, que deverá ser parcialmente 
compensada no próximo ano, se o 
quarto poço for completado, no se-
gundo semestre. 

“Ao receber a oferta de compra, 
foi levado em consideração o tem-
po de produção preconizado para 
este campo e identificou-se que esta 
oportunidade proverá um reforço de 
caixa que poderá alavancar eventu-
ais aquisições e ajudará na alocação 
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de capital para o sistema definitivo 
de Atlanta, assim como na campanha 
exploratória de Sergipe-Alagoas”, 
observa Guardado. 

Segundo ele, a queda de pro-
dução esperada durante o ano de 
2021, se dará em função do limite da 
capacidade de tratamento de água 
da planta do FPSO Petrojarl I. “O 
que nos levará a reduzir a produção 
dos poços. Neste momento, esta-
mos nas fases finais dos estudos e 
pretendemos ainda este ano, caso 

a recuperação do preço do Brent se 
mantenha, lançar a licitação do novo 
FPSO para o sistema definitivo”, 
complementa o CEO.

Portfólio robusto
As perspectivas de Lincoln Ru-

menos Guardado são altamente posi-
tivas e vão mais além de Atlanta, em 
função do portfólio de ativos na etapa 
de exploração, em cinco bacias: Cea-
rá, Espírito Santo, Foz do Amazonas, 
Pará-Maranhão e Sergipe-Alagoas. 

“O campo de Atlanta é nosso 
principal ativo em produção. Con-
tudo, a bacia Sergipe-Alagoas, na 
qual iniciamos as aquisições em 
2015, representam o principal ati-
vo exploratório da Companhia pelo 
número de blocos (9) e, principal-
mente, pela alta prospectividade já 
demonstrada pelas descobertas re-
alizadas pela Petrobras na região”, 
frisa o executivo.
Segundo ele, a empresa prevê a 
perfuração em SE-AL em meados 
de 2021 e na bacia do Pará Mara-

Clique no link para conferir as informações de cada ativo: https://www.enauta.com.br/
onde-estamos/mapa-interativo/
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nhão em 2022/2023, dependendo 
da liberação das licenças de opera-
ção pelas autoridades ambientais. 
“Somos um player de mercado pre-
sente em áreas estratégicas, como 
SEAL, considerada pelo mercado 
como a fronteira exploratória brasi-
leira mais promissora desde o pré-
-sal. Seguimos focados em nossa 
estratégia de longo prazo, na busca 
de ativos que estejam em fase ini-
cial de produção e localizados no 
Brasil”, conclui o executivo. 

enauta

Pandemia e transição energética stratégia campeã

O CEO da Enauta, Lincoln Guardado afirma que a empresa tem 
mantido, desde o início da pandemia, uma postura prudente e técnica 
em suas decisões, monitorando diariamente os desdobramentos do 
mercado e cenários futuros. 
“Estamos convictos de que a nossa solidez financeira e resiliên-
cia ao longo dos anos nos mantêm em posição privilegiada para 
atravessar estes tempos de crise e volatilidade”, frisa. Ele observa 
que adicionalmente à política voltada à mitigação do risco cambial, a 
empresa iniciou a construção de posições de hedge para o Brent logo 
no início da produção do campo de Atlanta.
“Falando de nossos ativos e projetos, podemos afirmar que, apesar 
do adiamento geral do Capex em 2020, parte do planejamento da 
empresa permaneceu sem mudanças, como é o caso de Sergipe-
-Alagoas, com previsão de perfuração para meados de 2021”, agrega 
o CEO. 
Com relação à transição energética, ele lembra que a mudança de 
marca feita pela companhia simboliza a disposição da Enauta em 
explorar novos formas de gerar energia para a sociedade. “Acre-
ditamos que é possível que a pandemia tenha acelerado o ritmo de 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Entretanto, nossa 
avaliação é de que, a curto e médio prazo, a coexistência de diferen-
tes matrizes - junto com petróleo e gás - é o cenário mais realista, 
até que outras fontes se tornem economicamente viáveis”, conclui.
ocados em nossa estratégia de longo prazo, na busca de ativos que 
estejam em fase inicial de produção e localizados no Brasil”, conclui 
o executivo. 
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A PESA CATARINENSE S.A 
(PESA), revenda Caterpillar e Berg 
Propulsion para o Sul do Brasil, 
realizará em outubro deste ano, a 
entrega técnica do seu primeiro 
sistema de propulsão da fabricante 
sueca.

Os equipamentos, dois con-
juntos de eixos de propulsão com 
hélices de passo variável de 2.5 
m de diâmetro, modelo MPP620F, 
projetados para uma potência con-
tínua de 1520 kW @ 1600 rpm e 
caixa de redução Reintjes modelo 

LAF 873, equiparão o mais novo 
Wellboat 2000 (Live Fish Carrier) 
do grupo Detroit.

Trata-se de uma embarcação 
destinada ao transporte de salmão 
vivo. O Wellboat irá coletar os 
peixes em fazendas submarinas 
no Chile e transportá-los vivos até 
a indústria de processamento na 
costa. O projeto é desenvolvido 
pelo próprio grupo e está em fase 
de acabamento no cais do estaleiro 
Detroit Brasil em Itajaí, SC. Uma 
segunda embarcação já foi con-

tratada e tem sua entrega prevista 
para 2021.

Há 74 anos no mercado, A 
PESA é uma empresa líder onde 
atua. Trabalha com vendas, 
locação e prestação de serviços 
no segmento de máquinas e 
Equipamentos. Como distribui-
dor Caterpillar, atua em todos os 
estados da região Sul do país, e 
com locação de equipamentos em 
todo o território nacional, apre-
sentando expressivo crescimento 
no mercado nacional.

PESA

PESA entrega sistema de 
propulsão da Berg Propulsion AB

produtos e serviços
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Coppe desenvolve sistemas de controle 
para monitoramento offshore com 
veículos autônomos
PESQUISADORES DA COPPE/UFRJ 

estão desenvolvendo um sistema capaz 

de identificar vazamento de óleo nos 

oceanos usando uma embarcação não 

tripulada. Batizado de Ariel (acrônimo 

para Autonomous Robot for Identifica-

tion of Emulsified Liquids), o sistema 

é resultado de uma parceria da Coppe 

com as empresas TideWise e Farol.

 Ariel é um sistema que combina 

embarcação autônoma (ASV) e veículo 

aéreo não tripulado (drone). Equipado 

com câmeras visuais para localização 

de vazamentos, e de câmeras visual e 

térmica para detecção de óleo, o drone 

decola de uma plataforma instalada na 

embarcação, denominada USV Tupan, 

da Tidewise, uma empresa formada por 

ex-alunos da Coppe.

Desenvolvido por pesquisadores do 

Laboratório de Controle e Automação, 

Engenharia de Aplicação e Desenvol-

vimento (Lead), o sistema de controle 

e pouso para drone foi testado com su-

cesso em ambiente externo, na Coppe. 

O projeto foi contratado pela Repsol 

Sinopec Brasil, com recursos da cláu-

sula de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP).

 "Em breve, o sistema será testado 

no mar. O drone fará a primeira etapa 

de detecção de manchas de óleo usan-

do câmera térmica. O resultado pode 

ser confirmado por sensores embutidos 

na embarcação autônoma, que detec-

tam o óleo por contato", explicou o pro-

fessor Alessandro Jacoud, do Programa 

de Engenharia Elétrica da Coppe.

 Os veículos trabalham de forma 

autônoma e colaborativa, e o sistema 

integrado permite o monitoramento 

contínuo e a detecção rápida de vaza-

mentos de óleo no mar.  A integração de 

sensores meteoceanográficos possibilita 

integrá-los aos modelos de dispersão de 

óleo existentes, possibilitando análises 

preditivas. Além disso, a dupla verifica-

ção feita pelo Ariel permite uma análise 

mais confiável do que o método mais 

utilizado pela indústria do petróleo, que 

usa imagens de satélite.

  "Outro grande ganho do projeto 

é eliminar alarmes falsos de qualquer 

incidente de vazamento de óleo, evi-

tando, assim, os custos desnecessários 

de mobilização da equipe de conten-

ção e limpeza", complementa Marcelo 

Andreotti, gerente de Pesquisas em 

Instalações de Produção e Operações 

da Repsol Sinopec Brasil e responsável 

pelo projeto na empresa.

Manutenção ganha força durante pandemia
COM A PANDEMIA DA COVID-19, a 

manutenção tornou-se um ponto cha-

ve para manter as plantas operantes 

mesmo sem novos investimentos. No 

momento delicado que atravessamos, 

as empresas estão muito mais seleti-

vas para investir em novos produtos e 

projetos, e com isso mantêm o mínimo 

das operações industriais em funcio-

namento.

Para que a boa manutenção garanta 

o aumento da vida útil das máquinas, 

é importante seguir algumas orienta-

ções. Primeiro, saber que a modalidade 

preventiva é aquela planejada para 

ocorrer num determinado intervalo de 

tempo. Já a preditiva, que também pode 

ser planejada periodicamente, utiliza 

medições por aparelhos para verificar 

a condição do equipamento e eventuais 

necessidades de troca.

"O mercado está se adaptando a uma 

nova realidade, e hoje, mais do que nun-

ca, as empresas estão percebendo que a 

manutenção é essencial para a durabi-

lidade e qualidade dos seus produtos. 

Hoje, com os orçamentos reduzidos, uma 

indústria com válvulas de qualidade e 

manutenção em dia pode economizar uma 

boa parte do orçamento", explica o gerente 

geral de vendas da área industrial da 

GEMÜ Válvulas, Sistemas de Medição 

e Controle, Mateus Souza.

É importante lembrar que cada perfil 

industrial requer um tipo de planejamento 

de atualizações e trocas. O engenheiro da 

GEMÜ também sinaliza que erros na ma-

nutenção industrial podem ser prejudiciais 

para o ambiente de produção.

COPPE/UFRJ
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A trajetória da carioca Ana Zambelli, diretora geral da Brookfield 
Private Equity do Brasil, reflete a profissional multifacetada que decidiu 
fazer engenharia mecânica quando lhe disseram que não era área para 
mulheres. “Desafios me motivam, não me colocam para baixo”, frisa a 
executiva que descobriu a vocação para liderar no trabalho de campo. 
Uma das primeiras mulheres, oriundas da área operacional da indústria 
de petróleo e gás, a integrar  o conselho administrativo da Petrobras e da 
Braskem, Ana Zambelli vem demonstrando, na prática, que a diversidade 
de gênero agrega um valor imensurável às organizações. E que o 
empoderamento começa por quem se propõe a abraçar o desafio.

perfil profissional

Ela abraça 
o desafio por Beatriz Cardoso

ÚNICA ENGENHEIRA da famí-
lia, a carioca Ana Zambelli, 47 
anos, seguiu uma trajetória dife-
rente de toda uma geração que fez 
carreira na indústria de óleo e gás. 
A começar pelo fato de que nun-
ca pensou em trabalhar no setor. 
E optou por engenharia mecâni-
ca, na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), depois de 
conversar com um professor que 
lhe disse: mecânica não era para 
mulheres. 

“Sai da sala dele, entrei na se-
cretaria e optei por mecânica!”, 
revela. “Dizer que mecânica era 
difícil para as mulheres  foi um 
argumento preconceituoso e sem 
nenhum embasamento técnico. 
Isso só meu deu mais vontade 
de mostrar o quanto ele estava 
errado. Mulheres e homens são 

diferentes, não melhores ou piores. 
Desafios me motivam, não me colo-
cam para baixo”, complementa. 

No final do curso, quando pensa-
va na possibilidade de trabalhar na 
Fórmula-1 (era fã de Ayrton Senna) 
e era trainee na oficina central de 
manutenção da Bayer, começou a 
listar empresas para se inscrever em 
processo de seleção. Foi quando um 
professor sugeriu tentar a Schlum-
berger, observando que o setor de 
O&G pagava bem e oferecia carreira 
internacional.

“Nem conhecia a Schlumber-
ger, mas me inscrevi. O processo 
de seleção foi super empolgante: 
passamos um fim de semana intei-
ro na base da empresa, em Macaé. 
Depois que entrei me apaixonei pela 
empresa e pela indústria”, afirma 
Ana Zambelli. 
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Local e data de nascimento: Rio de Janeiro/RJ, 25/11/72 

Casada? Tem filhos?  Divorciada – 1 filho, Lucas, 14 anos

Quais livros você está lendo?  

Sempre leio alguns ao mesmo tempo, e dependendo de como foi o dia escolho o 
que ler... Gosto muito de biografias e livros mais técnicos que falem de liderança, 
inteligência emocional. Acabo escolhendo mais autores do que o livro. Atualmente 
estou lendo My own Words, de Ruth Bader Ginsburg (meu preferido no momento), 
Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman (relendo); Coach the Person, Not the 
Problem, de Marcia Reynolds e Valuation: Measuring & Managing the Value of Companies 
(McKinsey & Company).

Qual livro de cabeceira ou que você relê de vez em quando? 

Gosto do livros que tem reflexões diárias e curtas tipo: The Daily Stoic, 365 Tao Daily 
Meditations, Yes, And... Daily Meditations.

O que gosta de fazer nas horas de folga?  

Adoro assistir filmes com meu filho, viajar, almoçar ou jantar fora com amigos e 
família, receber amigos em casa para jantar ou tomar um bom vinho! Sou bem mais 
introvertida nos momentos pessoais e valorizo muito estar com família e amigos 
próximos.

Qual o seu hobby? 

Gosto de correr, em especial ao ar livre. Quando corro sinto meu corpo e alma livres, 
pensamentos fluem com muita facilidade. São meus momentos de maior criatividade.

Música predileta? 

Gosto de muitos estilos depende do momento. Não tenho uma música predileta, mas gosto de alguns grupos e cantores. Curto 
quase tudo, até opera, mas não curto funk, sertanejo e nem essas de ‘sofrência’. Curto muito os atuais: Marrom 5, Lady Gaga.... 
pois gosto de dançar. Mas tem dois grupos que adoro ouvir, não importa o momento: Legião Urbana e Queen. É incrível que a 
música deles, apesar de escrita a tantos anos, ainda continuem atuais. Parece que foram escritas ontem!

Uma viagem especial?

Acho que todas as viagens que faço com o Lucas são especiais. Já fomos à Disney e Ski na California até Pantanal, mas tenho um 
carinho especial pela nossa viagem à África do Sul quando ele tinha 6 anos, quando fizemos vários safaris.

Um sonho ainda não realizado? 

Meu “bucket list” é enorme, mas sou feliz com tudo que já realizei.

Ainda que trabalhar em multina-
cional fosse um sonho para qualquer 
formando, pois além de melhores 
treinamentos, havia possibilidades 
de viagem, a engenheira confessa 
que nunca imaginou que estava in-
gressando em “uma empresa multi-
cultural, com diversidade real, e com 
possibilidade de experimentar coisas 
novas: locais, culturas, trabalhos di-
ferentes o tempo todo”. 

Mão na massa
O primeiro aprendizado na 

empresa foi durante o trabalho de 
campo,  em projetos em terra e no 

mar, no Nordeste brasileiro. “Aprendi 
muitas coisas. A primeira foi valorizar 
o trabalho de campo. A experiencia 
com a ‘mão na massa’ não pode ser 
substituída por livros. Só vivendo as 
dificuldades que as equipes passa-
vam durante as operações no campo, 
eu pude tomar decisões certas no 
futuro, quando tive que liderar os 
times que executavam essas ativi-
dades”, afirma. 

“É no trabalho de campo que de 
fato entendemos a necessidade de 
se planejar com precisão, antecipar 
possíveis problemas e se preparar 
com antecedência em como resolvê-

-los. Aprendemos a importância de 
seguir rigorosamente as regras de 
segurança, meio ambiente e saúde. 
É nas atividades de campo que o ge-
renciamento de risco sai do papel e é 
colocado em prática”, frisa Zambelli..

Também foi nesse período que 
ela acabou tendo a primeira experi-
ência fora do Brasil: morou durante 
seis meses em Laredo, no sul do Te-
xas, ainda em operações onshore, 
onde aprendendo sobre faturamento 
hidráulico. Quando voltou para o 
Brasil, ficou um ano e meio como 
engenheira encarregada da base de 
Aracaju da empresa. 
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Depois começaria um período no 
exterior, sempre em funções geren-
ciais na área de Operações (onshore 
e offshore) e QHSE (sigla em in-
glês para Qualidade & Saúde, Se-
gurança e Meio Ambiente). Morou 
em Houston (Texas) e Bossier-City 
(Louisiana), nos Estados Unidos. De 
lá foi para Angola e depois, Escócia 
(Reino Unido), de onde se especia-
lizou em gerenciamento de projetos 
pela APM (Association of Project 
Management), e voltou ao Rio, para 
comandar as operações da empresa 
no Cone Sul. 

No comando
Em 2006, Ana Zambelli foi para 

a matriz, em Paris, assumir uma ge-
rência na área de recursos huma-
nos, para retornar um ano e meio 
depois ao Brasil, já como presiden-
te da Schlumberger no país, aos 34 
anos de idade. Atingiu o posto mais 
alto no primeiro emprego. Uma rara 
conquista.

Contudo, ela confessa que não 
tinha a sensação de ser tão nova para 
a posição pois isso não era um tabu 
na Schlumberger. Na Schlumber-
ger éramos sempre estimulados a 
trocar de trabalho com frequência 
e superar os obstáculos. Só perce-
beu essa diferença na convivência 
com outros executivos, entre clientes 
e concorrentes. “No convívio com 
meus pares descobri que eles se co-
nheciam desde a época de campo, 
em Macaé, onde os filhos estudaram 
juntos. Quando vi que os filhos deles 
estavam terminando o ensino médio 
e indo para faculdade enquanto o 
meu estava no jardim de infância, 
me dei conta da diferença de gera-
ção”, lembra.

Mas não houve conf l i tos . 
“Quando somos mais novos pre-
cisamos demonstrar respeito pela 
experiência enquanto mostramos o 
valor de novas ideias e a energia 
para persuadir as pessoas. Acho 
que conquistei o respeito dos mais 

sêniores ao executar um bom traba-
lho à frente da Schlumberger, que 
viu a receita crescer quatro vezes 
em três anos e meio”, 

Para Ana Zambelli, a Schlumber-
ger foi uma grande escola, na qual 
construiu a base de quem é como 
profissional. “A cada novo trabalho e 
desafio, sinto que cresço como profis-
sional e como ser humano. Aprendi 
a gostar dos desafios e fazer deles a 
minha maior fortaleza. Eles me mo-
tivam e me fazem trabalhar, estudar 
mais e me empenhar mais ainda”, 
diz com simplicidade. 

Experiência multiáreas
A experiência em várias áre-

as foi uma rica aprendizagem. “A 
Schlumberger acredita que para 
formar executivos competentes eles 
têm que passar por operações, fun-
ções de suporte, para aprenderem 
a exercer liderança por influência e 
não somente pelo ‘poder’, do cargo”, 
analisa Zambelli. “Ou seja: que só 
se aprende fazendo. Por isso passar 
por diferentes cargos e áreas é fun-
damental”.

Ana Zambelli dá como exemplo a 
própria trajetória: em RH aprendeu 
a identificar talentos, montar times 
efetivos, elaborar planos de sucessão 
robustos. Na área de QHSE, a real 
importância da segurança e excelên-
cia em tudo que fazemos. 

“Comandar operações é ser res-
ponsável não somente pela perfor-
mance do trabalho de alta qualidade 
prestado ao cliente, mas também pela 
vida das pessoas, pelo meio ambiente 
no qual operamos e a comunidade 
que está no entorno. Errar não é uma 
opção. Quando você coloca a cabeça 
no travesseiro quer dormir tranquila 
todas as noites, então tem que ser 
diligente o tempo todo”, ressalta.

Nos mais de 16 anos de Schlum-
berger, ampliou seu conhecimento 
dentro e fora da empresa. Fez mes-
trado em Engenharia do Petróleo 
na Heriot-Watt University (Escócia) 

obteve o Advanced Certificate for 
Executives in Management, Inno-
vation, Strategy and Technology, no 
emblemático MIT - Massachusetts 
Institute of Technology. 

“Julguei importante ter diplo-
mas internacionais que validassem 
o meu conhecimento. Além disso, 
quando você faz mestrado após já 
está no mercado, seu aprendizado 
se multiplica exponencialmente. É 
a teoria com a prática”, afirma a en-
genheira. Embora a Schlumberger 
seja uma empresa que valoriza trei-
namento e proficiência, Ana confes-
sa, rindo, que sempre foi estudiosa. 
“Cresci ouvindo da minha mãe: tirou 
9? Porque não 10? Então sempre 
puxei os meus próprios limites e 
acreditei que podia ir além se me 
dedicasse mais”, agrega

Novos desafios
A decisão de sair da Schlum-

berger foi pessoal: queria avançar 
na carreira, mas ficando um tempo 
no Brasil para que o filho, Lucas, 
então com 5 anos, tivesse mais con-
tato com a língua e cultura da terra 
natal. Decidiu aceitar o convite da 
Transocean, que lhe ofereceu um 
trabalho internacional, de direto-
ra geral para América do Sul, mas 
que lhe permitia ficar baseada no 
Brasil. Iniciou também no seu pri-
meiro trabalho em conselhos, como 
conselheira consultiva da Alcoa na 
América Latina. Após pouco mais 
de um ano assumiu a posição de 
VP para Operações submarinas na 
Transocean, ainda baseada no Rio. 
Pensou ter equacionado a questão 
até ouvir o filho, então com 7 anos, 
reclamar. “Mamãe, assim não dá. 
Você nunca está aqui ou então está 
muito cansada para fazermos coisas 
legais”. Ela se deu conta de que a 
família morava no Rio, mas ela tra-
balhava em Houston, onde ficava 
a maior parte do tempo. “ Decidiu 
retomar a vida internacional, mas 
com a família ao lado, me mudei para 

perfil profissional
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Houston, base certa para o trabalho 
que já exercia.”

Mas o trabalho em diferentes fu-
sos horários, para cobrir as atividades 
globais da empresa, que tem sede na 
Suíça, passou a gerar um enorme 
sacrifico familiar. Diante disso e em 
meio à crise crescente no setor de 
óleo e gás, decidiu abraçar um novo 
desafio: assumir a área comercial da 
Maersk, na Dinamarca.

“Como vice-presidente Comer-
cial e de Estratégia, era responsável 
por buscar boas oportunidades de 
crescimento orgânico, e inorgânico 
através de fusão e aquisição. Mesmo 
no segmento de serviços de O&G, no 
grupo dinamarquês poderia expandir 
para a operadora – Maersk Oil – ou 
para outras áreas marítimas. Na Ma-

ersk, 95% das próximas opções de 
carreira seriam no país, que é um 
dos melhores para se viver em termo 
de qualidade e equilíbrio de vida 
pessoal e profissional, além de alta 
segurança e qualidade educacional”, 
pontua Ana Zambelli. 

“A parte de estratégia e comercial 
era o único skills que me faltava para 
ser CEO de algum business”, com-
plementa. “Quero aprender mais e de 
forma mais abrangente para ser uma 
CEO ainda mais completa no futuro. 
Foi liderando pessoas e times, ideais 
e projetos, estratégias e planos que 
ela foi se apaixonando por cada uma 
das funções de um executivo. “Mas 
a maior satisfação mesmo vem com 
as vitórias do time. Fazer parte disso 
é um prazer inexplicável”, afiança.

Vocação para liderar
Ana Zambelli afirma que foi no 

trabalho de campo, no início de car-
reira,  que descobriu o que realmente 
gostava de fazer, liderar. “Nas ope-
rações de campo cada um tem uma 
função e uma especialidade, mas é 
a coordenação bem executada entre 
todas as atividades que garante o 
sucesso da operação. Com o tempo, 
os times foram ficando maiores, os 
objetivos mais complexos, mas era 
sempre através da liderança que atin-
gíamos nossos gols”, analisa. 

Nas três multinacionais, o maior 
aprendizado foi identificar que 
existem vários tipos de liderança 
- autocrática, democrática e libe-
ral – e que todas podem ser bem 
sucedidas. “O estilo de liderança 
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perfil profissional

está muito associado à cultura da 
empresa, do país.  É fundamental 
aprender as diversas formas e es-
tilos de liderança e entender que 
o líder é quem deve saber quando 
aplicar cada  estilo”, frisa.

Ela agrega ainda que embora as 
multinacionais sejam reconhecidas 
pela rigorosidade nos processos de 
governança e conformidade, não foi 
o grande diferencial na experiência 
de mais de duas décadas em em-
presas estrangeiras. “Trabalhando 
posteriormente com empresas na-
cionais, vi um grande foco nessas 
áreas também”.

Nas três empresas teve grandes 
satisfações, como líder.  Durante a 
gestão dela, a Schlumberger foi a pri-
meira empresa de serviços de O&G 
no Brasil a abrir um centro de pesqui-
sa, no Parque Tecnológico da UFRJ, 
no Rio de janeiro, além de inaugurar 
em Macaé a maior base integrada do 
grupo no mundo. No primeiro ano 
na gestão da Transocean na America 
do Sul, a empresa  ganhou o prêmio 
de mundial de HSE e inaugurou o 
primeiro centro de treinamento no 
Hemisfério Sul.

Ana Zambelli orgulha-se também 
de, juntamente com outras executivas 
da indústria, ter fundado, em 2018, 
o comitê de diversidade do Instituto 
Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), 
que no ano passado lançou o 1o pro-
grama de mentoria multi-empresas, 
focado no desenvolvimentos de ta-
lentos femininos da indústria.  

Ela ressalta que durante a 
carreira percebeu que muitos não 
conseguiam enxergar o valor que a 
diversidade trazia e que as geração 
de mulheres que vinham atrás dela 
enfrentariam os mesmos obstácu-
los. “Estava mais que na hora de 
mudar esse status-quo. As mulhe-

res precisavam sair do papel de 
coadjuvante e serem protagonista 
da sua própria história. E eu podia 
ajudar”, conta. 

Na avaliação de Ana Zambelli,  
os resultados têm sido positivos, mas 
ainda não são suficientes. “O Brasil 
ainda é um país com muitas carac-
terísticas machistas e as mulheres 
ainda enfrentam barreiras para serem 
reconhecidas como profissionais qua-
lificadas e competir de forma igua-
litária com os homens. Queremos 
uma sociedade  em que as meninas 
deixem de serem chamadas de man-
donas quando tomam a liderança. 
E que sejam estimuladas a exercê-
-la!”, conclama a engenheira que foi 
eleita pelo Valor Econômico como um 
das dez executivas mais influentes 
no país por dois anos consecutivos 
(2010 e 2011).

No final de 2019, Ana Zambelli 
recebeu da Society of Petroleum 
Engineers - SPE Brasil, o Prêmio 
Promoção da Diversidade na Indús-
tria de E&P. Um reconhecimento a 
quem foi uma das primeiras mu-
lheres do conselho de administra-
ção da Petrobras que veio da área 
operacional da indústria de óleo e 
gás, e a única mulher no conselho 
da Braskem. 

“Os conselhos de administra-
ção têm como principal papel o 
desenvolvimento da estratégia da 
empresa, encontrar oportunidades 
de crescimento através de fusão e 
aquisição, bem como supervisionar 
e avaliar o time executivo, zelando 
pela governança e compliance da 
empresa. Um conselho diverso, com 
membros de experiências diferentes 
e complementares é fundamental. 
Operações, finanças, estratégia, 
gerenciamento, liderança e gover-
nança são habilidades que não po-

dem faltar em nenhum conselho”, 
salienta Ana Zambelli.

“A visão diferenciada de homens 
e mulheres agrega para pensarmos 
de forma mais ampla sobre todos os 
desafios da empresa. E resultam em 
soluções mais criativas e  abran-
gentes”, complementa a executiva, 
que obteve certificação de conse-
lheira no renomado Instituto Bra-
sileiro de Governança Corporativa 
(IBGC). Depois ganhou uma bolsa 
do Santander para fazer um curso 
de especialização em Conselheiras 
de Administração na UCLA (Univer-
sidade da Califórnia). Sempre com 
sede de conhecimento e antenada 
com os novos tempos, também fez 
pós-graduação em Digital Business 
& Transformation pela Columbia 
University (New York).

Diretora geral da Brookfield Pri-
vate Equity Inc, desde abril desse 
ano, ela acredita ter encerrado o ci-
clo no setor de óleo e gás. Embora 
goste da indústria, acredita que a 
experiência em conselhos de ad-
ministração e o conhecimento 
consolidado podem ser utilizadas 
em novos negócios. “O trabalho 
na Brookfield Private Equity é 
fascinante. Focamos na aquisição 
e operação de empreendimentos 
e indústrias com alta qualidade, 
buscando, por meio de nossa vi-
são estratégica, melhorar a efici-
ência e rentabilidade do negócio. 
Nosso portifólio é diversificado e 
extremamente interessante. Acre-
dito ter muito para aprender e 
agregar nesse novo mercado”, 
conclui Ana Zambelli. Mesmo 
com uma agenda complexa, ela 
ainda encontra tempo para a cul-
tura: é vice-presidente do Museu 
do Amanhã. Afinal, é uma mulher 
com visão de futuro.
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Lower for longer é a assertiva que vem refletindo as expectati-
vas do mercado em relação ao futuro próximo dos preços do 
petróleo cru.

Depois de uma queda histórica, que resultou em preços 
do petróleo do tipo Brent inferiores a US$ 20/barril em abril de 2020 
e do WTI a preços negativos para entrega em abril, a flexibilização 
do isolamento social e os cortes da OPEP+ vêm contribuindo para a 
estabilização do mercado e a recuperação dos preços.

No entanto, uma segunda onda da pandemia do COVID-19 e as 
incertezas a ela associadas têm se traduzido em dificuldades para se 
ultrapassar o patamar entre US$ 40/barril e US$ 45/barril.

O fato é que as previsões da Agência Internacional de Energia, 
da OPEP e da US Energy Information Administration coincidem ao 
afirmar que os preços do petróleo não irão retornar aos níveis de 2019 
antes de 2022.

Nesse momento, portanto, especula-se sobre o impacto desse ce-
nário no potencial produtivo do Brasil.

Não é segredo que a recente queda do petróleo trouxe sérias 
perdas para as majors do setor. Apenas no primeiro trimestre de 2020, 
ConnocoPhillips, Equinor, Eni, ExxonMobil, Petrobras e Shell juntas 
tiveram um prejuízo de US$ 17,49 bilhões.

Globalmente esse ano, investimentos estimados para a indústria 
do petróleo sofreram uma redução de quase 30%. A própria Petrobras 
anunciou redução de US$ 12 bilhões para US$ 8,5 bilhões.

Também não é segredo que, em uma condição como essa, o esfor-
ço de proteção ao caixa enseja a postergação ou o cancelamento de 
projetos de maior risco, como os exploratórios e os de pesquisa e de-
senvolvimento, e a priorização de projetos geradores de receita, como 
os de desenvolvimento da produção, principalmente os do primeiro 
quartil da carteira de projetos das companhias.

É nesse contexto que se analisa um possível impacto da pandemia 
do COVID-19 na produção de petróleo brasileira.

Para além do Plano de Negócios 2020-2024 da Petrobras e 
do desenvolvimento do campo de Bacalhau (prospecto Carcará), 
operado pela Equinor, se vislumbra o desenvolvimento da produ-
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ção de áreas que já contam com 
descobertas realizadas pela 
Petrobras, como por exemplo o 
campo de Búzios, para o qual 
a empresa acaba de anunciar a 
instalação de novas plataformas 
de produção do tipo FPSO.

No mais, restam investi-
mentos exploratórios vultosos a 
serem realizados em áreas arre-
matadas em leilões recentes da 
ANP, algumas delas adquiridas 
com bônus bilionários.

Vai ficando claro, portanto, 
que a extensão do impacto do 
COVID-19 e a resiliência das 
empresas, ao longo desse perí-
odo, serão decisivas para que 
se chegue a 2030 superando a 

marca dos 4 milhões de barris 
por dia de petróleo no país.

Entre o já comprometido pela 
Petrobras e a Equinor e o anuncia-
do, aí incluindo áreas para que a 
Petrobras já providencia licencia-
mento ambiental, vai se configu-
rando a possibilidade de o Brasil 
contar com cerca de três novas 
plataformas do tipo FPSO por ano.

Além dessas, precisar-se-á 
contar com esforços exploratórios 
das demais operadoras, vencedo-
ras do leilão e, principalmente, 
com suas resiliências aos efeitos 
do COVID-19.

O certo é que, no que diz 
respeito ao Brasil, sua competi-
tividade no setor petróleo resta 

comprovada pelo resultado 
bilionário obtido nos leilões da 
ANP, principalmente em bônus 
de assinatura. Também resta 
comprovado o apetite de inves-
timento da Petrobras e o imenso 
potencial do pré-sal.

A ver agora o desempenho 
operacional das majors aqui atu-
antes, face ao desafio da pande-
mia. Essa será a diferença entre 
atingir a marca dos 4 milhões de 
barris por dia de petróleo com 
sacrifício, ou superá-la em muito, 
com a possibilidade de se chegar 
perto dos 5 milhões de barris por 
dia, em 2030.

Garantida a resiliência à cri-
se, o pré-sal não vai falhar!
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Desenvolvimento 
de infraestruturas 
e gasodutos

gasodutos

Uma análise sobre o conceito do financiamento 
de infraestruturas versus a possibilidade de expansão 
dos gasodutos de transportes no Brasil.

Com a discussão da nova lei (PL 6407/13) e do novo mercado 
de gás, também veio à tona a discussão sobre a construção de 
novos gasodutos de transporte.

A expansão da malha de transporte de gás, permitiria a in-
teriorização da oferta de gás natural para Estados e regiões que ainda 
não são abastecidas por gás natural. Nessa categoria, existem grandes 
potenciais de expansão econômica e de aproveitamento do gás natural. 
O Estado de Goiás e a região do triângulo mineiro, por exemplo, que têm 
forte presença do agronegócio, são regiões não atendidas por gasoduto 
e não há dúvida que a oferta de gás  natural nesses locais traria grandes 
benefícios e econômicos e sociais.

Criando novas demandas para o gás  natural, também se potencializa 
o estimulo à produção e à oferta de mais gás  natural, seja offshore no 
pré-sal, ou onshore. Esse círculo virtuoso permite pensar, em projetos 
mais ousados, como o Rota 4 e conexões entre regiões produtoras e 
novos centros de consumo.

Mas qual é o problema que impede o crescimento da malha de 
transporte? Porque há mais de 10 anos que não se constrói nenhum 
novo gasoduto de transporte? O principal problema é o financiamento 
dessa infraestrutura!

Virou moda e palavra comum para alguns setores, dizer que os in-
vestimentos têm que ser privados, com risco total de mercado e que o 
Estado não deve interferir, que não deve haver nenhum tipo de incentivo 
para construção de gasodutos. 

Essa é uma visão bastante liberal, até desejável, mas que não en-
contra paralelo quando se fala de infraestruturas nem no Brasil, nem 
no resto do mundo. Esse discurso ou demonstra desconhecimento das 
estruturas econômicas para projetos de infraestrutura ou não pretende 
discutir o assunto pragmaticamente. Não resta dúvida que os investi-
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mentos serão privados, como têm 
sido os de linhas de transmissão, 
de terminais de GNL e de Usinas 
Termelétricas. Entretanto esses em-
preendimentos, com investimentos 
privados, são lastreados por con-
tratos de longo prazo, com recebí-
veis de qualidade, que permitem 
aos seus empreendedores usá-los 
como garantia de financiamentos, 
também de longo prazo. 

Os recentes terminais de GNL e 
usinas térmicas foram viabilizados 
por contratos de venda de energia 
(PPA- Power Purchase Agreement) 
de 25 anos no Ambiente de Con-
tratação Regulado (ACR), o em-
preendedor corre o risco do desen-
volvimento, da implantação e da 
operação, mas não corre o risco da 
demanda mínima de viabilização, 

a receita desses contratos tem alta 
previsibilidade e o custo é diluído 
na conta de todos os usuários, a 
contraparte disso é que a tarifa é 
regulada, ou seja existe um equi-
líbrio entre lucro e risco, dentro de 
um ambiente regulado.

Da mesma forma, e em um 
ambiente com as mesmas macro 
premissas, ambiente regulado e 
monopólio natural, as linhas de 
transmissão têm atraído muitos in-
vestidores para os leilões de trans-
missão, isso ocorre principalmente 
pela previsibilidade dos fluxos de 
caixa, a receita (RAP – Receita 
Anula Permitida) é garantida pela 
disponibilidade da linha e não pelo 
seu uso, essa receita é rateada na 
tarifa de todos os usuários de ener-
gia, em contraparte é uma tarifa 

regulada, estabelecesse assim o 
equilíbrio lucro x risco, os investi-
dores aceitam uma taxa de retorno 
menor em troca de um baixo risco 
de receita. 

Note-se que não se vê nenhum 
movimento para que os investi-
mentos em Linhas de Transmissão 
sejam feitos com o empreendedor 
tomando risco da receita, como se 
pretende com os de gasodutos de 
transporte.

Em outros tipos de infraestru-
tura não é diferente, recentemente 
foram anunciados vultuosos in-
vestimentos em ferrovias e o novo 
marco regulatório do saneamento. 
Os novos investimentos em ferro-
vias estão ancorados na renovação 
de contratos existentes, ou seja, já 
existe uma receita previsível que 
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permite ao atual concessionário 
financiar novos investimentos. 

Os novos investimentos em 
saneamento também serão diluí-
dos na base tarifária existente, en-
quanto se investe para expandir 
a oferta e aumentar o número de 
consumidores, trazendo benefício 
para o conjunto de consumidores, 
é um círculo virtuoso.

E não é só no Brasil que os 
grandes projetos de infraestrutu-
ra são garantidos por contratos de 
longo prazo com recebíveis de qua-
lidade, por mecanismos de “take or 
pay”, de RAP ou diluição da tari-
fa, isso acontece em todo mundo. 
Quem tiver interesse pode estudar 
como os projetos de gasodutos de 
transporte na Europa foram viabi-
lizados e verá a forte participação 
dos Estados na garantia de receitas 
e na criação do ambiente regulató-
rio adequado, o que não impediu, 
ao contrário, ajudou a abertura do 
mercado e a forte participação de 

investimentos privados, mas dentro 
de modelos e regras que permitem 
financiabilidade.

Mas o discurso atual no Bra-
sil, parece que desconsidera essa 
lógica e pretende reinventar o 
modelo, apenas para os gasodu-
tos de transporte, se espera que a 
iniciativa privada invista bilhões 
em gasodutos sem garantia de re-
ceita, sem qualquer mecanismo 
que garanta o financiamento e que 
os investimentos simplesmente se-
jam viabilizados pelo “mercado”. 
Um modelo onde o risco é todo do 
empreendedor, mas a tarifa é re-
gulada, ou seja, o risco é total e o 
lucro é limitado, um modelo que 
comprovadamente não funciona, 
mas que parece ser um discurso 
fácil para postergar a questão.

O ambiente que se espera do 
novo mercado de gás, trará ainda 
mais dificuldades para o financia-
mento de infraestruturas de maior 
porte, o novo mercado indica um 

de aumento do número de consu-
midores livres e aumento liquidez, 
mais agentes comprando e carre-
gando gás natural, porém contra-
tos menores e de curto prazo. Esse 
ambiente, pode ser ideal para que 
exista concorrência no preço da 
molécula de gás , mas é ineficiente 
para gerar recebíveis que permi-
tam financiar infraestruturas de 
grande porte.

Muito comentada, a mudança 
na Lei do gás  do regime de Con-
cessão para regime de autorização, 
para os gasodutos de transporte, 
não vai destravar investimentos, 
porque não é isso que impede os 
investimentos.

Resumindo para viabilizar 
grandes projetos, os empreen-
dedores precisam de contratos de 
longo prazo com previsibilidade 
de receita só assim conseguirão 
financiar tais obras, por outro 
lado, o mercado caminha para 
demanda pulverizada, contratos 
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menores e de curto prazo, o que 
nos leva a crer que se assim for, 
ficaremos mais 10, 20... anos es-
perando pela expansão da malha 
de transporte. 

O novo mercado de gás, po-
derá ser muito bom para a malha 
existente e conectada, Sudeste e a 
parte litorânea do Nordeste, mas 
será inócuo para cerca de 90% do 
território nacional, não trará bene-
fícios significativos para importan-
tes cadeias produtivas como as do 
agronegócio e mineração que estão 
essencialmente em áreas onde não 
chegam os gasodutos.

Se se é entendimento comum, 
amplamente alardeado que o gás  
natural pode ser o grande propul-
sor da retomada da economia, vetor 
de um novo desenvolvimento in-
dustrial, é justo que alguns Esta-

dos e regiões se beneficiem disso 
e outras fiquem excluídas?

Existe solução? Sim, diversas, 
basta olhar para o modelo da ener-
gia elétrica, o mercado cada vez 
mais livre e líquido e a infraes-
trutura em contínua expansão, a 
exemplo das Linhas de Transmis-
são, já demonstrado acima.

Outra opção, são as térmicas 
locacionais em locais determina-
dos que gerem benefícios para o 
sistema elétrico e possam servir 
de indutores para novos gasodu-
tos de escoamento e transporte, 
através de receitas de transpor-
te de gás com previsibilidade, 
fundamento essencial para o 
financiamento desse tipo de in-
fraestrutura.

É notório que várias mudan-
ças regulatórias foram feitas para 

viabilizar os investimentos em 
Térmicas e terminais de GNL, 
criando condições especificas 
nos leilões de energia, e assim 
permitindo que os contratos de 
longo prazo viabilizassem o fi-
nanciamento desses terminais e 
térmicas. 

É fato que nenhum terminal 
privado foi construído sem que es-
tivesse lastreado nos PPAs do ACR 
e é fato que foi criado o ambiente 
adequado para isso, o mesmo pode 
ser aplicado para expansão da ma-
lha de gasodutos.

Ao final, deveríamos discutir 
se vamos ou não ter interiorização 
do uso do gás  natural e conse-
quentemente novos gasodutos de 
transportes, se a opção for sim, 
é necessário que o modelo que 
garanta financiabilidade.
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Desde o início da crise do COVID-19 no Brasil, o setor elétri-
co obteve respostas rápidas do Poder Executivo e da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As ações desta 
última, especificamente, ratificaram seu compromisso, como 

agência reguladora, em endereçar alguns dos desafios impostos ao 
setor, em prol da continuidade da prestação dos serviços públicos de 
energia e da segurança jurídica do setor elétrico brasileiro. Entretan-
to, ainda há muito a fazer, em especial tendo em vista que os efeitos 
da pandemia ainda são incertos e não podem ser mensurados em sua 
totalidade.  

Já no fim de março de 2020, buscando garantir o atendimento das 
necessidades dos consumidores de energia elétrica em época de crise 
e contribuir para as medidas de isolamento social, a ANEEL publicou 
a Resolução Normativa nº 878/2020, que estabeleceu, por 90 dias, 
medidas para a preservação da prestação do serviço público de dis-
tribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública 
atinente à pandemia de COVID-19, incluindo a proibição de suspen-
são do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras.

No início da crise do COVID-19, as distribuidoras de energia 
elétrica sinalizaram ao setor grande preocupação com seus fluxos de 
caixa e a manutenção dos serviços de energia, diante do aumento da 
inadimplência e da queda de consumo, que chegou a 12% no mês de 
abril/2020. As distribuidoras são os grandes agentes de toda a cadeia 
de fornecimento de energia elétrica do mercado regulado, o qual, 
segundo a ANEEL, representa 70% do mercado de energia elétrica do 
Brasil nos dias de hoje. Algumas distribuidoras (grupos Enel, Equa-
torial e Light) chegaram a enviar notificações de caso fortuito e força 
maior a seus geradores e ao órgão regulador. Diante desse cenário, 
ficou evidente ao Poder Executivo federal e à Agência que o problema 
de fluxo de caixa das distribuidoras poderia causar graves desequilí-
brios estruturais, se não solucionados rapidamente.

Para responder a estes desafios, o Poder Executivo Federal, já 
no início do mês de abril de 2020, editou as Medidas Provisórias nº 
949 e 950. Tais medidas provisórias abriram crédito extraordinário às 
distribuidoras no valor de R$ 900.000.000,00, com recursos da CDE, e 
criaram a conta-COVID, mecanismo de alívio financeiro orquestrado 
por financiamento bancário levantado pela Câmara de Comercializa-
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ção de Energia Elétrica (CCEE) 
em benefício das concessionárias 
de distribuição de energia.

Posteriormente, em 18 de 
maio, o Executivo publicou o 
Decreto nº 10.350, que regula-
menta a conta-COVID. Estabe-
leceu-se que a Conta-COVID 
receberia recursos oriundos da 
contratação de operações de 
crédito com instituições finan-
ceiras, com o objetivo de cobrir 
déficits e antecipar receitas às 
concessionárias de distribuição 
de energia. Entretanto, para 
receber os recursos da conta-
-COVID, as distribuidoras terão 
de cumprir com algumas condi-
ções, tais como (a) a vedação de 
requerimentos de suspensão ou 
redução dos volumes de energia 
elétrica adquiridos por contratos 
de compra e venda de energia 
elétrica até dezembro de 2020; 
(b) a limitação, em caso de ina-
dimplemento intrassetorial, da 
distribuição de dividendos e dos 
pagamentos de juros sobre capi-
tal próprio ao percentual mínimo 

legal de 25% do lucro líquido; (c) 
a possibilidade de ressarcimento, 
pelas distribuidoras, dos custos 
administrativos e financeiros in-
corridos nas operações de crédito 
e suportados pelos consumido-
res, observados determinados 
requisitos; e (d) a renúncia ao 
direito de discussão, em âmbito 
judicial ou arbitral.

Depois da publicação de re-
ferido decreto, a ANEEL publi-
cou a Resolução Normativa nº 
885/2020, que operacionalizou a 
Conta-COVID. Em 3 de julho de 
2020, prazo final para manifesta-
ção de adesão das distribuidoras 
à referida conta, 50 das 53 con-
cessionárias de distribuição de 
energia elétrica no país manifes-
taram sua adesão, o que signi-
ficou a necessidade de volume 
total financeiro de empréstimo 
de R$ 15,2 bilhões. A Conta-CO-
VID receberá recursos decorren-
tes da contratação pela CCEE 
de operações de crédito junto a 
16 instituições financeiras, com 
taxa definida de 3,79% + CDI. 

Os empréstimos serão pagos 
pelas distribuidoras por meio de 
aumento tarifário, com carência 
até junho de 2021 e vencimento 
em dezembro de 2025.

A atuação do Poder Executivo 
Federal e da ANEEL, no entan-
to, não impediu que houvesse 
judicialização dos contratos 
de compra e venda de energia 
elétrica, principalmente daque-
les pertencentes ao mercado 
regulado. No setor elétrico, os 
contratos de compra e venda 
de energia elétrica do mercado 
regulado firmados por grandes 
consumidores, denominados 
“consumidores do Grupo A”, tem 
seus faturamentos baseados no 
maior valor entre a demanda de 
energia contratada e a demanda 
de energia medida. Quando da 
publicação de diversos decretos 
estaduais que determinaram a 
suspensão de algumas atividades 
comerciais, estes grandes con-
sumidores, em meio à negativa 
das distribuidoras aos pedidos de 
redução da demanda contratada, 
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resolveram pleitear judicialmen-
te a suspensão da obrigação de 
pagamento de suas faturas de 
energia, com base na alegação 
de caso fortuito e força maior. Os 
precedentes judiciais, entretanto, 
não são conclusivos, na medida 
em que existem precedentes que 
reconhecem situação de caso 
fortuito e força maior ¹ e outros 
que a negam². 

De toda forma, ainda não 
é possível mensurar todas as 
consequências econômico-fi-
nanceiras do COVID-19 ao setor 
elétrico. O Ministério de Minas 
e Energia (MME) ainda discute 
como ocorrerão as revisões tari-
fárias das distribuidoras de modo 
a não onerar o consumidor. Além 
disso, a ANEEL aprovou, em 18 
de agosto de 2020, a abertura 
da segunda fase da Consulta 

Pública nº 35/2020, com vistas a 
colher subsídios e informações 
adicionais para o aprimoramen-
to da proposta de regulamen-
tação do art. 6º do Decreto nº 
10.350/2020, que dispõe sobre 
os impactos da pandemia de 
COVID-19 no equilíbrio econô-
mico e financeiro dos contratos 
de concessão e permissão de dis-
tribuição de energia elétrica. As 
discussões sobre como ocorrerão 
as revisões tarifárias e a regula-
mentação dos reequilíbrios eco-
nômico-financeiros são pontos 
sensíveis, pois podem acarretar 
aumentos tarifários significativos 
ao consumidor.

Por fim, ainda não se sabe 
quando ocorrerão os leilões de 
energia, os quais foram posterga-
dos, no fim de março, por prazo 
indeterminado. Tampouco se 

sabe como o MME e a ANEEL 
endereçarão o problema da 
queda da demanda por energia 
nos próximos leilões de gera-
ção. Sobre isso, os agentes do 
setor temem que haja redução 
do montante de energia a ser 
contratado nos leilões. Apesar da 
aprovação recente, pela ANEEL, 
do edital do leilão de transmis-
são nº 01/2020, a atividade de 
transmissão foi a menos afetada 
pela pandemia, permanecendo 
incerta a situação dos geradores.

Apesar de as ações do Poder 
Executivo Federal e da ANEEL 
terem corroborado a seguran-
ça jurídica do setor elétrico em 
alguns assuntos, permanece 
ainda a incerteza sobre as con-
sequências da pandemia para os 
geradores de energia elétrica e 
para os consumidores.

¹ “Assim, porquanto evidente que tais medidas [suspensão das atividades de shopping centers no Estado do Paraná], externas à pessoa jurídica autora, 
trouxeram como efeito a redução drástica no consumo de energia elétrica no centro comercial administrado pela demandante e, ainda, perda significativa na 
arrecadação de receitas pela demandante, é de ser reconhecida a situação de força maior apta a justificar a suspensão da obrigação de pagamento na forma 
como anteriormente pactuado pelas partes.” (TJPR - 4 ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Ação Ordinária nº 0001494 66 2010 8 16 0004 - Buena Vista 
Administradora de Bens Ltda x Copel Distribuição S.A. - Decisão em 23/04/2020)

² “É certo que a pandemia atingiu toda a sociedade e toda a economia e, pelo menos por enquanto, não há como dimensionar os efeitos em cada setor. Assim, 
privilegiar uma parte, em detrimento da outra, sem que haja a necessária fase probatória para que se verifique, em concreto, qual foi o impacto, e se este real-
mente justifica a flexibilização de alguma cláusula contratual, mostra se demasiadamente temerário. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, de-
firo o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada.” (TRF1 - 6 ª Turma - Agravo de Instrumento nº 1013966-47.2020.4.01.0000 
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. x SMARTFIT e outras, Decisão em 26/05/2020)

energia elétrica
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 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E SUSTENTABILIDADE 

– CONCEITOS ÚTEIS NA 
ATUALIDADE? 

Simone Coelho é diretora da Tessitura – Conhecimento Social, agência 
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Nos últimos anos, os conceitos de responsabili-
dade social e sustentabilidade têm aparecido 
associados, em geral, nas discussões sobre 
políticas e ações sociais. A bem da verdade, 

essa associação é fruto do entendimento de que um 
desenvolvimento econômico, que perdure no tempo 
e beneficie as próximas gerações, deve se haver com 
as questões sociais e ambientais, sob pena de se es-
gotar recursos naturais e gerar um empobrecimento 
social que não produz consumidores das riquezas 
produzidas.  

Paralelamente, a crise econômica mundial e, 
especialmente, a de financiamento do Estado, 
tornou evidente que ele é incapaz de dar, sozi-
nho, respostas às necessidades sociais. Assim 
sendo, as empresas são convocadas a cumprir 
um papel social, assumindo responsabilidades 
junto às comunidades em que atuam. Trata-se 
não apenas de uma questão ética, mas também 
de enfrentar os impactos negativos de suas pró-
prias atividades, como a degradação ambiental, 
a exploração do trabalho, o abuso econômico e a 
concorrência desleal. 

Responsabilidade social passou, assim, a ser 
vista como parte do negócio nas diferentes es-
feras. E legislações de incentivo e de regulação 
desse tipo de atuação, passaram a ser imple-
mentadas em todos os níveis governamentais. 
A discussão não é mais se deve-se ou não atuar 

social e ambientalmente, mas sim qual a exten-
são dessa atuação. 

Dessa forma, no cálculo dos lucros a serem 
obtidos, passa a entrar na equação os recursos 
para ações de desenvolvimento social e de pre-
servação ambiental. Nesse sentido, vale ressal-
tar, a existência de uma enorme pressão interna-
cional atrelando-se financiamentos a cláusulas 
de execução de ações desse tipo.

O conceito de sustentabilidade, principal-
mente quando associado à responsabilidade 
social, ressalta a importância dessa atuação a 
longo prazo. Por outro lado, é um termo ge-
nérico, quase entendido como um ‘ideal a ser 
alcançado’, como afirmam alguns especialistas. 
Já o desenvolvimento sustentável, que está em 
pauta desde os anos 1990, incorpora a ideia de 
responsabilidade social empresarial.

 
Mas por que esses conceitos voltam a ser am-
plamente utilizados? 

O ano de 2020 ficará marcado na história da 
humanidade não apenas pela pandemia, mas 
também pelos esforços de toda a sociedade na 
sua superação e no combate de seus efeitos. 
Apesar da consequente crise econômica, empre-
sas são chamadas a participar do esforço coleti-
vo e a cumprirem com seu papel social – e estão 
respondendo positivamente. 
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Num processo de emergência social, ações 
assistenciais pontuais se tornam imperativas, 
significando muitas vezes vida ou morte de uma 
população vulnerável. A necessidade de ações 
rápidas e imediatas das empresas não permite 
grandes planejamentos, monitoramento de exe-
cução e avaliação de resultados. 

O momento impõe presteza e confiança... 
Confiança de que seus esforços e recursos 
chegarão a quem de fato precisa. Nesse senti-
do, uma estratégia tem sido utilizar empresas 
e ONGs, que já trabalham com essa população 
vulnerável, têm uma relação com lideranças 
locais e podem intermediar e garantir a entrega 
de produtos e doações.

Em São Paulo, por exemplo, a COBRAPE 
– Companhia Brasileira de Projetos e Empreen-
dimentos, gerenciadora social que atua há mais 
de 10 anos em urbanização de favelas, tem 
organizado e realizado a distribuição de doa-
ções de cestas básicas e materiais de limpeza, 
instalação de pias comunitárias e a produção de 
ações educativas com orientações e divulgação 
de informações de prevenção. E está associada 
às agências públicas que cumprirão um pa-
pel importante nos processos de testagem da 

população para o COVID 19 e ainda de futura 
vacinação. 
Todavia, essas ações não são sustentáveis no 
tempo. 

Empresas, gerenciadoras sociais e agências 
governamentais têm uma tarefa hercúlea pela 
frente: atuarem com responsabilidade e de forma 
estrutural. 

Além da crise econômica, que desarticulou 
vários setores e cadeias produtivas, temos duas 
áreas que abrigam iniciativas privadas de modo 
mais consistente e sustentável:  a educação, 
que neste ano sofreu um ‘apagão’, impactando 
diretamente não apenas na aquisição do co-
nhecimento, mas também no desenvolvimento 
científico e tecnológico; e a ambiental, que pelo 
descaso governamental tem sofrido sanções 
internacionais. 

Intervenções sustentáveis e que impactem 
em questões estruturais exigem planejamento e 
conhecimento. As organizações e gerenciadoras 
sociais, que já atuam junto à população vulnerá-
vel, são parceiros importantes na maximização 
de resultados. O tempo urge e os problemas se 
agravam. Agilidade e eficiência também são ne-
cessárias nas ações de responsabilidade social.
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DE 1 A 3 DE DEZEMBRO

A Rio Oil & Gas sempre foi sinônimo de inovação e prova 
mais uma vez estar na vanguarda da indús tria ao apresentar 
um novo conceito para o evento. 

Um formato inteiramente digital, em uma plataforma Um formato inteiramente digital, em uma plataforma 
exclusiva, para três dias de atividades imersivas, conteúdos 
específicos, troca de expertise, geração de negócios e muito 
networking que terão continuidade ano que vem em uma 
edição híbrida.

Não fique de fora desse marco his tórico do maior evento de 
petróleo e gás da América Latina e participe.

DESCUBRA MAIS DETALHES

ENERGIA PARA UM MUNDO 
EM TRANSFORMAÇÃO

UMA NOVA DATA. 
UM FORMATO INÉDITO.
A EXCELÊNCIA DE SEMPRE. 

https://www.riooilgas.com.br/rio-oil-gas-esta-confirmada-para-dezembro-de-2020-em-plataforma-online-exclusiva/
https://www.riooilgas.com.br/



