Está prevista para o dia 28/09/2018 a realização da sessão pública para
a licitação de blocos exploratórios da 5ª Rodada de licitações no sistema de
Partilha da produção.
Serão ofertados neste certame os seguintes blocos exploratórios:
Saturno, Titã e Pau-Brasil, situados na Bacia de Santos; além do bloco
exploratório de Sudoeste de Tartaruga Verde, situado na Bacia de Campos
(figura 1).

Figura 1:: Blocos ofertados na 5ª rodada de Partilha e blocos da 15ª rodada de Concessão.

Bacia de Santos
As áreas dos blocos de Titã e Saturno incorporaram, respectivamente, as
áreas dos blocos SM- 534 e SM- 65 e foram retiradas do certame da 15ª Rodada
de Licitações pelo regime de Concessão, por decisão TCU. Posteriormente,
foram declaradas as áreas estratégicas pelo CNPE dando a condição legal para
serem licitadas no regime de partilha da produção, uma vez que as mesmas
estão situadas fora do polígono do pré-sal.
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A Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis
(ANP,2018 a), através da avaliação dos dados sísmicos desses blocos, estimou
para os campos de Saturno e Titã um volume in situ não riscado1de 12,2 bilhões
de barris de óleo. Assim, foram estimados 3,9 bilhões de barris na estrutura de
Titã e 8,3 bilhões de barris in situ não riscados nas estruturas de Saturno e Dione,
ambas no bloco de Saturno. Para o bloco de Saturno foi estimado o valor de 800
metros de rocha reservatório, enquanto no Bloco de Titã essa medida foi de 700
metros. Todas essas estruturas encontram-se abaixo da camada de sal, que
funciona como selante dos sistemas petrolíferos.
Já na estrutura do bloco Pau-Brasil foi estimada uma espessura de rocha
reservatório de 500 metros, selada pela camada de sal e com um volume in situ
não riscado de aproximadamente 3,9 bilhões de barris de óleo. O total para
essas três áreas é de uma reserva in situ não riscado de 16,1 bilhões de barris
de petróleo. Para efeito de comparação, este valor representaria 125,8% das
reservas totais de petróleo provadas no país em 2017, quando foram totalizados
12,8 bilhões de barris (ANP, 2018 b).

Bacia de Campos
Na Bacia de Campos será ofertado o bloco exploratório de Sudoeste de
Tartaruga Verde. Esse bloco já havia sido ofertado na 2ª Rodada da Partilha,
quando não foi arrematado. Está situado entre as cotas batimétricas de 400 e
1200 metros de profundidade a uma distância aproximada de 125 km do
município de Macaé.
Nesse bloco, além da estrutura de Tartaruga Mestiça, foram identificadas
quatro novas estruturas geológicas: Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo.
Além disto, houve a ampliação da área do bloco em relação a que foi ofertada
durante a segunda rodada da Partilha (figura 2).

1

Volume estimado através de interpretação de dados estatísticos e de interpretação das estruturas
geológicas identificadas através de métodos indiretos.
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Figura 2: Prospectos situados no bloco de Sudoeste de Tartaruga Verde (pós sal). (ANP,2018 b)
Adapatado pelo autor.

Na estimativa de volume realizada pela ANP chegou-se a um volume de
óleo in place (VOIP) não riscado de 1,29 bilhões de barris de petróleo para esses
quatro novos prospectos (P50)2. Sendo que na área do prospecto de Tartaruga
Mestiça, situada no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, o valor de VOIP é de
160 milhões de barris de petróleo.
Tendo como base essas informações, é esperado que ocorra um grande
interesse das operadoras em relação a tais blocos. Isto porque os volumes
estimados para os 4 blocos licitados (Pau-Brasil, Saturno, Titã e Sudoeste de
2

“O teorema do limite central indica que a estimativa P50 tem mais chance de ocorrer do que as
estimativas P90 e P10.”. Fonte: COOPER Energy. Disponível em https://www.cooperenergy.com.au/ouroperations/glossary/p50-and-p90-mean-expected-and-p10 . Acesso em 17 de agosto de 2018.
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Tartaruga Verde) superam os 17 bilhões de barris de petróleo in place não
riscado. Ademais, vale destacar a limitação para encontrar oportunidades como
essa no mercado mundial.
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