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1. Introdução 

O cenário das atividades de exploração e produção (E&P) no Brasil vem se diversificando 
ultimamente com a opção das majors por focar em ativos de classe mundial enquanto pequenas e 
médias empresas assumem cada vez mais ativos que não vinham sendo desenvolvidos ou não 
recebiam investimentos nos últimos anos. 

Existe, hoje, um total de 440 campos de produção e 246 blocos exploratórios contratados, além 
de mais de 1000 blocos e campos selecionados para a oferta permanente. Estas áreas estão 
localizadas em diferentes ambientes e possuem variadas expectativas volumétricas e razões gás-
óleo. Essa variedade de projetos enfrenta desafios distintos no desenvolvimento da produção e 
disponibilização de petróleo e gás natural, relacionados às suas características. 

Neste contexto, a fim de subsidiar estudos da EPE relativos ao planejamento da indústria de 
petróleo e gás natural, torna-se necessário construir e manter atualizadas bases de dados com 
informações de custos e análise de viabilidade para os diferentes projetos. 

Sendo assim, buscou-se selecionar um grupo de projetos que representasse essa diversidade 
de características para estudar os investimentos necessários para o seu desenvolvimento (CAPEX). O 
objetivo foi obter uma lista de projetos típicos com suas respectivas estimativas de CAPEX em 
US$/boe. 

O trabalho foi dividido em oito seções. Além desta primeira, introdutória, a segunda discorre 
sobre as premissas e a metodologia adotada na seleção de projetos típicos e nas estimativas de 
CAPEX. A terceira seção apresenta a análise de três projetos onshore. A quarta e a quinta apresentam 
três projetos offshore no Pré-sal e seis projetos offshore no Pós-sal, respectivamente. A sexta seção 
apresenta e discute os resultados obtidos. Finalmente, na sétima seção encontram-se as conclusões 
do estudo e na oitava, a bibliografia utilizada. 
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2. Metodologia 

Nesta seção serão apresentadas as metodologias de análise simplificada que foram utilizadas 
para estimativa dos projetos selecionados, considerando os seguintes temas: seleção dos projetos 
típicos, definição das premissas de projeto, e estimativas de CAPEX.  

2.1. Seleção dos Projetos Típicos 

A seleção dos projetos típicos considerou áreas em ambientes exploratórios onshore (terrestre) 
e offshore (marítimo) com petróleo e gás associado ou apenas gás não associado, em bacias 
sedimentares que possuem campos produtores com características similares àqueles que serão 
analisados.  

Sendo assim, para o ambiente onshore, foram escolhidos projetos de petróleo e gás associado 
e de gás não associado, sendo que para o último caso foram analisados dois projetos em condições 
terrestres bem diferentes. Já no caso do ambiente offshore, para a camada do Pré-Sal, foram 
analisados um projeto com envio de gás natural diretamente para o litoral, e dois projetos baseados 
em enviar sua produção por tie-back1 para um campo produtor próximo, aproveitando assim a 
infraestrutura de escoamento e processamento já existente.  

Ainda no caso do ambiente offshore, para a camada do Pós-Sal, foram analisados projetos de 
petróleo e gás associado e de gás não associado, localizados em mar costeiro (até 100m de lâmina 
d’água), águas profundas (>300m e < 1.500m de lâmina d’água), e águas ultraprofundas (>1.500m de 
lâmina d’água). 

No total foram analisados 12 casos, sendo 3 em ambiente terrestre e 9 em ambiente marítimo.  

2.2. Definição das Premissas 

Após a seleção dos 3 projetos onshore, 3 projetos offshore no Pré-Sal, e 6 projetos offshore no 
Pós-Sal, buscou-se informações sobre campos produtores brasileiros correspondentes a estes 
ambientes exploratórios, que foram utilizadas para definir as características relevantes de cada 
alternativa. 

As principais premissas relevantes para a análise dos projetos de Desenvolvimento da Produção 
do presente estudo, consideradas com base em similaridade em relação a campos produtores 
existentes foram as seguintes: 

 Profundidade da lâmina d’água (em metros); 
 Distância entre a origem e o destino dos gasodutos (em quilômetros); 
 Vazão de gás natural a ser escoada pelo projeto (em milhões de m³/dia);  
 Diâmetro e espessura da tubulação (definidos com base na vazão e distância). 

 
1 Projeto de interligação entre um reservatório ou UEP até uma UEP já existente.  
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2.3. Estimativas de CAPEX 

As estimativas de CAPEX de cada uma das alternativas foram calculadas utilizando-se o 
software Que$tor2, da empresa IHS Markit. A base de dados deste software conta com custos 
regionais e informações técnicas para pelo menos 17 bases de custos offshore e 11 onshore, 
estimando os valores de cada grupo de custos do projeto em consonância com as características 
técnicas preenchidas. 

Os custos foram estimados para cada projeto de forma a englobar todos os equipamentos, 
materiais e serviços relacionados às atividades de desenvolvimento da Produção, desde a perfuração 
dos poços até as instalações de coleta ou plataformas, porém não considerando o escoamento e o 
processamento do gás natural3. Foram consideradas as seguintes rubricas para o CAPEX de 
Desenvolvimento da Produção: 

 Perfuração e completação 
 Manifolds ou Subsea 
 Estação de Coleta ou Topsides 
 Infraestrutura de produção  
 Instalações de produção 
 Injeção de água 
 Plataforma ou Tanker 
 Instalações para transferência 
 Dutos de água 
 Dutos de óleo 
 Dutos de condensado 

Considerando a dolarização dos custos de equipamentos geralmente adotada no setor de óleo 
e gás, o CAPEX foi estimado em dólares e posteriormente convertido em reais considerando o câmbio 
de R$ 5,20 /US$4 em todos os casos. Porém, não necessariamente é considerado que os 
equipamentos, materiais e serviços serão importados ou irão utilizar mão de obra estrangeira, 
podendo ser realizadas contratações e compras nacionais sempre que houver capacidade de 
atendimento pela indústria nacional, e que os custos forem iguais ou menores do que as estimativas 
apresentadas. 

A AACE International elaborou um sistema de classificação para estimativa de custos, aplicado 
à engenharia, contratação e construção para processos industriais. Neste trabalho, são classificados 
5 níveis de maturidade para as definições de projetos e atribuída uma faixa de precisão esperada 
para cada nível. Para estudos a nível conceitual, como os aqui descritos, a variação esperada nos 
custos após o detalhamento é de -20% a -50% e de +30% a +100%. Todas as tabelas de CAPEX deste 
estudo são estimativas baseadas na análise de projetos conceituais, com a precisão definida segundo 
AACEI,2016. 

 
2 O Questor é um software da IHS Markit que realiza simulações de estimativas de custos de projetos de E&P, a 

partir de dados de sua base própria ou de outros que possam ser inseridos. 
3 Os custos de escoamento de gás natural para os 12 projetos típicos selecionados são apresentados no Plano 

Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural - PIPE (EPE, 2021). 
4 Câmbio de novembro de 2021. 
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3. Análise de Projetos Onshore 

Nesta Seção serão descritos os 3 projetos onshore analisados, sendo dois deles na Bacia do 
Solimões (um de gás associado próximo a UPGN existente, e um de gás não associado distante da 
infraestrutura atual), e um deles na Bacia do Parnaíba (distante das instalações existentes). 

3.1. Petróleo e Gás Associado Onshore (Bacia do Solimões) 

O projeto de petróleo e gás associado onshore analisado teve como base os projetos existentes 
na Bacia do Solimões que se encontram próximos à UPGN Urucu/AM. O projeto analisado considerou 
1 conjunto de poços incluindo 35 poços produtores, 6 poços injetores de água e 3 poços injetores de 
gás. O modelo de produção levou em conta o uso de uma estação de coleta, onde as correntes de 
petróleo e gás natural seriam separadas. Na Figura 1, o projeto é apresentado esquematicamente. 

 

 
Figura 1. Projeto de Petróleo e Gás Associado Onshore (Bacia do Solimões) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 21 milhões de barris de petróleo e 11 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com plateau de 4 anos e declínio por mais 16 anos, somando 
20 anos de vida útil total. Foi obtida uma produção máxima de 8,2 mil barris/dia de petróleo, e 4,5 
milhões de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 1, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 
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Tabela 1. CAPEX para a alternativa de Petróleo e Gás Associado Onshore (Bacia do Solimões) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 869,4 46% 
 Manifolds ou Subsea 170,6 9% 
 Estação de Coleta ou Topsides 80,6 4% 
 Infraestrutura de produção  54,6 3% 
 Instalações de produção 661,4 35% 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker - - 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo 36,9 2% 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 1.873,5 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 3,57 US$/boe ou 18,55 R$/boe. 

3.2. Gás Não Associado Onshore (Bacia do Parnaíba) 

O primeiro projeto de gás não associado onshore analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia do Parnaíba que se encontram próximos à UPGN em Santo Antônio dos 
Lopes/MA. O projeto analisado considerou 2 conjuntos de poços incluindo 6 poços produtores. O 
modelo de produção levou em conta o uso de uma estação de coleta, da qual o gás natural e o 
condensado seriam enviados conjuntamente para uma UPGN. Na Figura 2, o projeto é apresentado 
esquematicamente. 

Foi considerada a produção de 13 mil barris de condensado e 2,1 bilhões de m³ de gás natural 
ao longo da vida útil do projeto, com plateau de 2 anos e declínio por mais 7 anos, somando 9 anos 
de vida útil total. Foi obtida uma produção máxima de 12,6 barris/dia de condensado, e 1,5 milhão 
de m³/dia de gás natural.  
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Figura 2. Projeto de Gás Não Associado Onshore (Bacia do Parnaíba)  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na Tabela 2, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 

 

Tabela 2. CAPEX para a alternativa de Gás Não Associado Onshore (Bacia do Parnaíba) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 105,0 70% 
 Manifolds ou Subsea 17,7 12% 
 Estação de Coleta ou Topsides - - 
 Infraestrutura de produção  10,4 7% 
 Instalações de produção 15,6 10% 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker - - 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 148,7 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 1,97 US$/boe ou 10,27 R$/boe. 
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3.3. Gás Não Associado Onshore (Bacia do Solimões) 

O segundo projeto de gás não associado onshore analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia do Solimões que se encontram distanciados da UPGN Urucu/AM, tendo estes 
sido objeto de diversos estudos ao longo dos anos, com troca de titularidade entre empresas desde 
o primeiro leilão de áreas exploratórias em que foram arrematados. O projeto analisado considerou 
1 conjunto de poços incluindo 13 poços produtores. O modelo de produção levou em conta o uso de 
uma estação de coleta, de onde as correntes de gás e condensado seriam enviadas para uma UPGN 
e um Terminal Fluvial, respectivamente. Na Figura 3. Projeto de Gás Não Associado Onshore (Bacia 
do Solimões), o projeto é apresentado esquematicamente. 

 

 
Figura 3. Projeto de Gás Não Associado Onshore (Bacia do Solimões) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 136 mil barris de condensado e 3,64 bilhões de m³ de gás natural 
ao longo da vida útil do projeto, com 1 ano de crescimento da produção, plateau de 4 anos e declínio 
por mais 10 anos, somando 15 anos de vida útil total. A produção máxima alcançada seria de 44 
barris/dia de condensado, e 1,2 milhão de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 3, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 
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Tabela 3. CAPEX para a alternativa de Gás Não Associado Onshore (Bacia do Solimões) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 299,0 46% 
 Manifolds ou Subsea 32,8 5% 
 Estação de Coleta ou Topsides 44,7 7% 
 Infraestrutura de produção  18,7 3% 
 Instalações de produção 249,1 38% 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker - - 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado 12,0 2% 

INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 656,2 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 4,93 US$/boe ou 25,66 R$/boe. 
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4. Análise de Projetos Offshore no Pré-Sal 

Nesta Seção, serão descritos os 3 projetos analisados de petróleo e gás associado no Pré-Sal, 
considerando as características típicas dos campos produtores nas Bacias de Campos e Santos.  

4.1. Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Campos) 

O primeiro projeto de petróleo e gás associado no Pré-Sal analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia de Campos que se encontram próximos ao bloco BM-C-33, com características 
geológicas e de composição do gás natural aproximadas às das descobertas de Pão de Açúcar, Gávea 
e Seat. O projeto analisado considerou 3 conjuntos de poços incluindo 12 poços produtores e 3 poços 
injetores de gás. O modelo de produção levou em conta o uso de uma plataforma do tipo FPSO, onde 
as correntes seriam separadas e tratadas. Na Figura 4, o projeto é apresentado esquematicamente. 

 
Figura 4. Projeto de Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Campos) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 622 milhões de barris de petróleo e 174 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 5 anos de crescimento da produção, plateau de 16 anos 
e declínio por mais 18 anos, somando 39 anos de vida útil total. Foi obtida uma produção máxima de 
57,2 mil barris/dia de petróleo, e 16 milhões de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 4Erro! Fonte de referência não encontrada., é apresentado o resumo dos custos 
para esta alternativa. 
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Tabela 4. CAPEX para a alternativa de Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Campos) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 6.941,0 32% 
 Manifolds ou Subsea 6.953,4 32% 
 Estação de Coleta ou Topsides 4.960,8 23% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 2.874,0 13% 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 21.729,7 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 2,27 US$/boe ou 11,82 R$/boe. 

4.2. Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 1 

O segundo projeto de petróleo e gás associado no Pré-Sal analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia de Santos que se encontram próximos ao Campo de Sépia, com características 
geológicas e de composição do gás natural aproximadas. Neste caso, considerou-se que o gás natural 
seria conectado por meio de tie-back a uma plataforma próxima, que procederia o envio do gás para 
a terra seguido de seu processamento. O projeto analisado considerou 2 conjuntos de poços 
incluindo 9 poços produtores, 6 poços injetores de água e 1 poço injetor de gás. Na Figura 5, o projeto 
é apresentado esquematicamente. 

Foi considerada a produção de 595 milhões de barris de petróleo e 18 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 2 anos de crescimento da produção, plateau de 5 anos 
e declínio por mais 13 anos, somando 20 anos de vida útil total. Estimou-se uma produção máxima 
de 162,2 mil barris/dia de petróleo, e 4,8 milhões de m³/dia de gás natural.  
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Figura 5. Projeto de Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 1 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na Tabela 5, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 

 

Tabela 5. CAPEX para a alternativa de Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 1 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 5.336,8 29% 
 Manifolds ou Subsea 5.408,0 29% 
 Estação de Coleta ou Topsides 4.515,7 25% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 3.094,5 17% 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 18.355,0 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 4,91 US$/boe ou 25,52 R$/boe. 
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4.3. Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 2 

O terceiro projeto de petróleo e gás associado no Pré-Sal analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia de Santos que se encontram próximos ao Campo de Atapu, com características 
geológicas e de composição do gás natural aproximadas. Neste caso, considerou-se que o gás natural 
seria conectado por meio de tie-back a uma plataforma próxima, que procederia o envio do gás para 
a terra seguido de seu processamento. O projeto analisado considerou 2 conjuntos de poços 
incluindo 8 poços produtores, 8 poços injetores de água e 1 poço injetor de gás. Na Figura 6, o projeto 
é apresentado esquematicamente. 

 

 
Figura 6. Projeto de Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 2 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 524 milhões de barris de petróleo e 19 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 2 anos de crescimento da produção, plateau de 5 anos 
e declínio por mais 13 anos, somando 20 anos de vida útil total. A produção máxima estimada foi de 
121,4 mil barris/dia de petróleo, e 4,2 milhões de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 6, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 
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Tabela 6. CAPEX para a alternativa de Petróleo e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 2 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 5.532,3 33% 
 Manifolds ou Subsea 4.705,0 28% 
 Estação de Coleta ou Topsides 3.557,3 21% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 2.869,9 17% 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 16.665,1 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
Nota: estimativas baseadas na análise de projetos conceituais, com precisão de -20% a -50% e +30% de +100%. 

 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 4,86 US$/boe ou 25,56 R$/boe. 
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5. Análise de Projetos Offshore no Pós-Sal 

Nesta Seção, serão descritos os 6 projetos offshore analisados, localizados nas bacias de 
Campos, Camamu-Almada, Espírito Santo e Sergipe-Alagoas. Foram analisados projetos 
considerando petróleo e gás natural associado e somente gás não associado em mar costeiro, águas 
profundas e águas ultraprofundas.  

5.1. Petróleo e Gás Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 

O projeto de petróleo e gás associado em mar costeiro analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia de Camamu-Almada que se encontram próximos ao Campo de Manati, com 
características geológicas e de composição do gás natural aproximadas. O projeto analisado 
considerou 1 conjunto de poços incluindo 6 poços produtores e 3 poços injetores de água. O modelo 
de produção levou em conta o uso de uma plataforma fixa, onde as correntes de petróleo e gás 
natural seriam separadas. Na Figura 7, o projeto é apresentado esquematicamente. 

 

 
Figura 7. Projeto de Petróleo e  Gás Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 

 
Foi considerada a produção de 40 milhões de barris de petróleo e 0,48 bilhão de m³ de gás 

natural ao longo da vida útil do projeto, com 1 ano de crescimento da produção, plateau de 3 anos e 
declínio por mais 16 anos, somando 20 anos de vida útil total. Estimou-se uma produção máxima de 
13,2 mil barris/dia de petróleo, e 156 mil m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 7, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 
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Tabela 7. CAPEX para a alternativa de Petróleo e Gás Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 811,7 38% 
 Manifolds ou Subsea - - 
 Estação de Coleta ou Topsides 891,3 42% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água 207,0 10% 
 Plataforma ou Tanker - - 
 Instalações para transferência 145,1 7% 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo 59,3 3% 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 2.114,8 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico igual 
a 9,38 US$/boe ou 48,77 R$/boe. 

 

5.2. Gás Não Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 

O projeto de gás não associado em mar costeiro analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia de Camamu-Almada que se encontram próximos ao Campo de Manati, com 
características geológicas e de composição do gás natural aproximadas. O projeto analisado 
considerou 1 conjunto de poços incluindo 6 poços produtores, sem poços injetores de gás ou água. 
O modelo de produção levou em conta o uso de uma plataforma fixa, onde as correntes de 
condensado e gás natural seriam tratadas e enviadas em conjunto para a terra. Na Figura 8, o projeto 
é apresentado esquematicamente. 

 
Figura 8. Projeto de Gás Não Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Foi considerada a produção de 3 milhões de barris de condensado e 29 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 1 ano de crescimento da produção, plateau de 6 anos e 
declínio por mais 13 anos, somando 20 anos de vida útil total. Foi estimada uma produção máxima 
de 660 barris/dia de condensado, e 7 milhões de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 8, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 

 

Tabela 8. CAPEX para a alternativa de Gás Não Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 611,5 27% 
 Manifolds ou Subsea - - 
 Estação de Coleta ou Topsides 1.365,5 61% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 269,9 12% 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 2.246,8 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 2,09 US$/boe ou 10,84 R$/boe. 

5.3. Petróleo e Gás Associado Água Profunda (Bacia do Espírito Santo) 

O projeto de petróleo e gás associado em água profunda analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia do Espírito-Santo que se encontram próximos ao Campo de Golfinho, com 
características geológicas e de composição do gás natural aproximadas. O projeto analisado 
considerou 1 conjunto de poços incluindo 8 poços produtores e 2 poços injetores de água. O modelo 
de produção levou em conta o uso de uma plataforma do tipo FPSO, onde as correntes de petróleo 
e gás natural seriam separadas. Na Figura 9, o projeto é apresentado esquematicamente. 
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Figura 9. Gás Associado Água Profunda (Bacia do Espírito Santo) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 186 milhões de barris de petróleo e 4,26 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 1 ano de crescimento da produção, plateau de 5 anos e 
declínio por mais 10 anos, somando 16 anos de vida útil total, com uma produção máxima de 49,7 
mil barris/dia de petróleo, e 1,1 milhão de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 9, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 

 

Tabela 9. CAPEX para a alternativa de Petróleo e Gás Associado Água Profunda (Bacia do Espírito Santo) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 1.948,4 27% 
 Manifolds ou Subsea 1.708,2 24% 
 Estação de Coleta ou Topsides 1.668,7 23% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 1.554,8 21% 
 Instalações para transferência 366,6 5% 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 7.247,8 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
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Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 6,46 US$/boe ou 33,59 R$/boe. 

5.4. Gás Não Associado Água Profunda (Bacia de Sergipe-Alagoas) 

O projeto de gás não associado em água profunda analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia do Sergipe-Alagoas que se encontram próximos ao bloco BM-SEAL-4A, com 
características geológicas e de composição do gás natural aproximadas. O projeto analisado 
considerou 1 conjunto de poços incluindo 4 poços produtores, sem poços injetores de gás ou água. 
O modelo de produção levou em conta o uso de uma plataforma do tipo FPSO, com envio do gás 
natural e condensado de forma conjunta para a UPGN. Na Figura 10, o projeto é apresentado 
esquematicamente. 

 

 
Figura 10. Projeto de Gás Não Associado Água Profunda (Bacia de Sergipe-Alagoas) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 40 milhões de barris de condensado e 8 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 1 ano de crescimento da produção, plateau de 3 anos e 
declínio por mais 13 anos, somando 17 anos de vida útil total, com uma produção máxima de 4,57 
mil barris/dia de condensado, e 2,2 milhões de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 10, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 
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Tabela 10. CAPEX para a alternativa de Gás Não Associado Água Profunda (Bacia de Sergipe-Alagoas) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 890,8 26% 
 Manifolds ou Subsea 678,6 20% 
 Estação de Coleta ou Topsides 666,6 20% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 1.140,4 34% 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 3.376,9 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 6,77 US$/boe ou 34,42 R$/boe. 

5.5. Petróleo e Gás Associado Água Ultraprofunda (Bacia de Campos) 

O projeto de petróleo e gás associado em água ultraprofunda analisado teve como base os 
projetos existentes na Bacia de Campos que se encontram próximos ao Campo de Frade, com 
características geológicas e de composição do gás natural aproximadas. O projeto analisado 
considerou 4 conjuntos de poços incluindo 11 poços produtores e 5 poços injetores de água. O 
modelo de produção levou em conta o uso de uma plataforma do tipo FPSO, com envio do petróleo 
para um aliviador e do gás natural para uma conexão a malha de escoamento existente para posterior 
processamento em terra. Na Figura 11, o projeto é apresentado esquematicamente. 
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Figura 11. Projeto de Petróleo e Gás Associado Água Ultraprofunda (Bacia de Campos) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 213 milhões de barris de petróleo e 1,98 bilhão de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 1 anos de crescimento da produção, plateau de 12 anos 
e declínio por mais 27 anos, somando 40 anos de vida útil total, com uma produção máxima de 9,9 
mil barris/dia de petróleo, e 214 mil m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 11, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 

 

Tabela 11. CAPEX para a alternativa de Gás Associado Água Ultraprofunda (Bacia de Campos) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 2.092,5 27% 
 Manifolds ou Subsea 1.435,2 19% 
 Estação de Coleta ou Topsides 1.068,1 14% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água 1.380,6 18% 
 Plataforma ou Tanker 1.352,5 18% 
 Instalações para transferência 181,5 2% 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo 143,5 2% 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 7.653,6 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
Nota: estimativas baseadas na análise de projetos conceituais, com precisão de -20% a -50% e +30% de +100%. 
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Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 6,49 US$/boe ou 33,74 R$/boe. 

5.6. Gás Não Associado Água Ultraprofunda (Bacia do Espírito Santo) 

O projeto de gás não associado em água ultraprofunda analisado teve como base os projetos 
existentes na Bacia do Espírito Santo que se encontram próximos ao Campo de Canapu, com 
características geológicas e de composição do gás natural aproximadas. O projeto analisado 
considerou 1 conjunto de poços incluindo 1 poço produtor, sem poços injetores de gás ou de água. 
O modelo de produção levou em conta o uso de uma plataforma do tipo FPSO, com envio do gás 
natural e condensado no mesmo duto até a UPGN. Na Figura 12, o projeto é apresentado 
esquematicamente. 

 

 
Figura 12. Projeto de Gás Não Associado Água Ultraprofunda (Bacia do Espírito Santo) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi considerada a produção de 2 milhões de barris de condensado e 3,4 bilhões de m³ de gás 
natural ao longo da vida útil do projeto, com 1 ano de crescimento da produção, plateau de 3 anos e 
declínio por mais 7 anos, somando 11 anos de vida útil total, com uma produção máxima de 823 
barris/dia de condensado, e 1,4 milhão de m³/dia de gás natural.  

Na Tabela 12, é apresentado o resumo dos custos para esta alternativa. 
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Tabela 12. CAPEX para a alternativa de Gás Não Associado Água Ultraprofunda (Bacia do Espírito Santo) 
Descrição R$ mi  

  Perfuração e completação 216,8 7% 
 Manifolds ou Subsea 271,4 9% 
 Estação de Coleta ou Topsides 1.276,6 44% 
 Infraestrutura de produção  - - 
 Instalações de produção - - 
 Injeção de água - - 
 Plataforma ou Tanker 1.155,4 40% 
 Instalações para transferência - - 
 Dutos de água - - 
 Dutos de óleo - - 
  Dutos de condensado - - 
INVESTIMENTO TOTAL (data-base jun/21) 2.919,8 100% 

Fonte: Elaboração EPE. 
 

Com base na produção esperada para o projeto, obteve-se uma estimativa de CAPEX específico 
igual a 21,79 US$/boe ou 113,31 R$/boe. 
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6. Resultados e Discussão 

Conforme abordado no documento, foram estudados na presente Nota Técnica um total de 12 
projetos, englobando 2,2 bilhões de barris de petróleo recuperável, e 276 bilhões de metros cúbicos 
de produção esperada de gás natural. Os projetos somam um total de R$ 85 bilhões em 
investimentos, considerando os valores envolvidos na etapa de desenvolvimento da produção, 
incluindo os equipamentos e instalações necessários para a produção do petróleo e do gás natural, 
porém não incluindo gasodutos de escoamento e UPGNs. 

 Na Tabela 13Erro! Fonte de referência não encontrada., são apresentados resumidamente 
os projetos estudados, assim como suas principais características técnicas e custos estimados. 

 

Tabela 13. Resumo dos Projetos analisados  

Projeto 
Produção 
de óleo 

(MMbbl) 

Produção 
de gás 
(bcm) 

CAPEX total 
(R$ bilhões) 

CAPEX por 
barril 

equivalente 
(U$$/boe) 

Projetos em Ambiente Terrestre     

Pet. e Gás Associado (Bacia do Solimões) 20,7 11,5 1.873,5 3,57 
Gás Não Associado (Bacia do Parnaíba) 0,013 2,1 148,7 1,97 
Gás Não Associado (Bacia do Solimões) 0,136 3,6 656,2 4,93 
Projetos em Ambiente Marítimo (Pré-Sal)     
Pet. e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Campos) 621,6 174,0 21.729,7 2,27 
Pet. e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 1 595,0 17,8 18.355,0 4,91 
Pet. e Gás Associado no Pré-Sal (Bacia de Santos) tie-back 2 524,0 19,4 16.665,1 4,86 
Projetos em Ambiente Marítimo (Pós-Sal)     
Pet. e Gás Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 40,0 0,5 2.114,8 9,38 
Gás Não Associado Mar Costeiro (Bacia de Camamu-Almada) 2,9 29,2 2.246,8 2,09 
Pet. e Gás Associado Água Profunda (Bacia do Espírito Santo) 186,0 4,3 7.247,8 6,46 
Gás Não Associado Água Profunda (Bacia de Sergipe-Alagoas) 40,0 8,0 3.376,9 6,77 
Pet. e Gás Associado Água Ultraprofunda (Bacia de Campos) 213,0 2,0 7.653,6 6,49 
Gás Não Associado Água Ultraprofunda (Bacia do Espírito Santo) 2,0 3,4 2.919,8 21,79 
TOTAL 2.245,4 275,7 84.987,8 N.A. 

Fonte: elaboração própria EPE. 

 

Os projetos foram analisados de forma a abarcarem premissas e características típicas para 
dado ambiente exploratório, tipo de gás natural (associado ou não ao petróleo) e bacia sedimentar, 
tendo como base dados técnicos de campos produtores próximos, principalmente aqueles cujo 
Sumário Executivo dos Planos de Desenvolvimento foi disponibilizado no site da ANP (ANP, 2021). 

Sendo assim, é importante ressaltar que as características dos projetos específicos, uma vez 
que forem detalhados pelos agentes, podem variar consideravelmente. Ademais, devido às 
estimativas terem sido realizadas em uma metodologia compatível com estudos a nível conceitual, 
espera-se uma variação de -50% a +100% nos custos após detalhamento, faixa indicada por AACEI 
(AACEI, 2016) para este tipo de análise.  
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7. Considerações Finais 

Os projetos estudados no presente documento foram selecionados de modo a representar 
aqueles tipicamente ocorrentes no Brasil. Dessa maneira, os custos das atividades de 
desenvolvimento da produção obtidos de projetos típicos podem, por analogia e de forma 
aproximada, ser utilizados em estimativas de custos de oportunidades de projetos planejados ou com 
carência de informações. 

Os projetos típicos foram definidos para os ambientes onshore e offshore propiciando que os 
custos estimados envolvessem as especificidades de cada ambiente exploratório. De modo geral, os 
volumes recuperáveis que nortearam as estimativas de custos podem ser considerados baixos, em 
especial para petróleo, com exceção dos projetos típicos do Pré-Sal, que se aproximam de volumes 
médios de 580 milhões de barris, considerados campos gigantes. No caso do gás natural, os volumes 
recuperáveis para estimativas de custos também são relativamente baixos, o que pode representar 
um ponto crítico de atenção nos casos em que as taxas de CAPEX são maiores. 

No caso onshore, os exemplos típicos que favoreceram a caracterização dos projetos foram de 
campos das bacias do Solimões e Parnaíba. As estimativas de CAPEX para as oportunidades de 
desenvolvimento da produção neste ambiente exploratório variaram de 1,97 a 4,93 US$/boe, a 
depender das características dos projetos guias. 

O projeto típico offhsore caracterizado pelo Pré-Sal, exemplificado pelos campos de petróleo e 
gás associado da Bacia de Campos, apresentou o CAPEX de 2,27 US$/boe. Os projetos de campos de 
petróleo e gás associado, tipificados pelos exemplos da Bacia de Santos, com desenvolvimento 
baseado em tie-back, apresentaram CAPEX que variou entre 4,86 e 4,91 US$/boe de acordo com os 
campos usados por analogia. 

Os projetos offhsore do Pós-Sal, que representam a maior parte dos projetos brasileiros, foram 
analisados por ambiente exploratório, de acordo com a profundidade da lâmina d’água em mar 
costeiro, água profunda e água ultraprofunda. O custo do desenvolvimento da produção em mar 
costeiro alcança o CAPEX de 9,38 US$/boe para projetos de campos de petróleo e gás e 2,09 US$/boe 
para projetos de campos de gás não associado. Projetos típicos para petróleo e gás associado e gás 
não associado, em ambiente de águas profundas, apresentam taxa de CAPEX aproximadas entre si 
de 6,46 US$/boe e 6,77 US$/boe, respectivamente. Para águas ultraprofundas, nota-se uma grande 
variação nas taxas de CAPEX nos projetos típicos de acordo com o tipo de campo analisado, seja de 
petróleo e gás ou gás não associado, com custos de 6,49 US$/boe e 21,79 US$/boe, respectivamente. 
Esse resultado, em especial para campos de gás não associado em água ultraprofunda, pode refletir 
a complexidade no desenvolvimento da produção dos campos que possuírem tal perfil típico. 

Os custos estimados para atividade de desenvolvimento da produção a partir de perfis típicos 
que representam as caraterísticas de ambientes exploratórios brasileiros podem basear estudos de 
planejamento do setor de petróleo e gás natural, aprimorando o assessoramento ao MME e às 
entidades responsáveis pela formulação da Política Energética Nacional. 

Por fim, é relevante destacar que os resultados apresentados neste estudo têm por objetivo 
apresentar projetos de desenvolvimento de produção em nível conceitual, cujas análises técnico-
econômicas e socioambientais deverão ser detalhadas e comparadas com outras alternativas de 
monetização pelos agentes de mercado para avaliação da FID (Final Investment Decision). Assim faz-
se necessário definir os projetos a serem efetivamente construídos dentre as opções mapeadas pela 
EPE, estando, as alternativas apresentadas nesta Nota Técnica de Custos de Desenvolvimento da 
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Produção de Petróleo e Gás Natural bem como no Plano Indicativo de Processamento e Escoamento 
de Gás Natural (PIPE), sujeitas a alterações (tais como traçado, características do reservatório, etc) 
em favor de projetos ou modelos de negócios que melhor se adequem às decisões estratégicas dos 
produtores quanto à monetização de suas produções.  
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