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Este relatório de reservas foi elaborado pela Gaffney, Cline & Associates (GCA) e emitido em 03 de
janeiro de 2018 a pedido da Parnaiba Gas Natural S.A. (PGNSA ou "Cliente”).
A PGNSA opera e detém 100% de participação em diversos campos de gás localizados em terra na
bacia do Parnaíba, Brasil. A companhia é subsidiária integral da ENEVA S.A. (ENEVA). A ENEVA é uma
companhia de energia totalmente integrada, com negócios em geração e comercialização de energia
e exploração e produção de óleo e gás.
A GCA vem desde 2013 periodicamente certificando as reservas dos campos da Parnaíba Gás Natural.
O último relatório elaborado pela GCA, “Relatório de Atualização da Certificação das Reservas da
Parnaíba Gás Natural na Bacia do Parnaíba, Brasil”, foi emitido em 15 de maio de 2017.
Este relatório foi elaborado visando atender especificamente o escopo previsto na Proposta de
Serviço, e posteriormente acordado após revisões e conforme as condições assumidas e descritas
abaixo. O relatório deve ser considerado no seu total teor e deve ser usado apenas nas condições
para os quais foi elaborado.
Este relatório de certificação abordou oito campos de gás da PGNSA, quais sejam: Gavião Real (GVR),
Gavião Azul (GVA), Gavião Branco (GVB), Gavião Branco Sudeste (GBSE), Gavião Branco Norte (GVBN),
Gavião Caboclo (GVC), Gavião Vermelho (GVV), e Gavião Preto (GVP).
Com base nas informações técnicas e gerenciais disponibilizadas pela PGNSA, relativas aos ativos já
referenciados, a GCA apresenta na Tabela 1 abaixo um resumo das reservas certificadas:

Tabela 1: Volumes Certificados de Reservas de Gás Natural da PGN, na Bacia do Parnaíba
(Em 31 de dezembro de 2017)
Classificação das Reservas
Provadas:
Desenvolvidas
Não Desenvolvidas
Total (1P)
(2P)
(3P)

Reservas de Gás da PGNSA
(100% WI) (Bm3)
11,8
2,4
14,2
18,8
22,2

Os volumes de gás natural estão reportados em bilhões (109) de metros cúbicos nas condições padrão
de pressão e temperatura, quais sejam, 1 atmosfera e 15,6o C. Os volumes de reservas correspondem
ao gás efetivamente comercializado, descontados de um consumo interno de gás de 2% da produção
total.
Os volumes de comercialização do gás estão baseados em contratos já firmados.
O artigo 47 da Lei do Petróleo Brasileiro estabelece que "... os royalties devem ser pagos
mensalmente, em moeda nacional ..." e, portanto, os royalties (10%) são tratados como deduções
em dinheiro, em vez de uma redução em volumes.

Avaliação das Reservas
As reservas brutas dos campos foram estimadas como os volumes brutos dos campos até o término
dos contratos de gás no final de 2036 descontados do consumo interno de 2% e sujeitos às
considerações do Teste de Limite Econômico (ELT). A PGNSA detém 100% de interesse em todos os
campos.
Este processo de certificação foi baseado nas reservas estimadas e outras informações
disponibilizadas pela PGNSA para a GCA, processo iniciado em 15 de novembro de 2017 e que incluiu
todos os testes, procedimentos e ajustes que foram considerados necessários. Todas as questões
levantadas durante o processo de certificação foram satisfatoriamente esclarecidas pela PGNSA
junto à GCA.
Os testes de economicidade, com a data de referência de 31 de dezembro de 2017, foram realizados
com os preços do gás informados pela PGNSA, baseados nos preços internos de transferência e nos
preços de referência da ANP.
A previsão de produção é dependente da demanda de geração. A capacidade máxima operacional
da planta é de 8,4 MM m3/d e a GCA estimou que a demanda média anual é de 75% dessa capacidade,
com base no histórico recente.

Os custos de investimentos dos planos de desenvolvimento dos campos foram informados pela
PGNSA. O histórico recente dos custos operacionais foi usado como base para as projeções dos custos
operacionais. Foram aplicados nos preços e custos os devidos ajustes relativos à inflação do dólar. A
GCA confirmou que a PGNSA tem garantido o capital necessário para os investimentos e custos
operacionais que viabilizam economicamente a produção dos volumes previstos.
O parecer da GCA é de que a estimativa dos volumes recuperáveis totais de gás em 31 de dezembro
de 2017 são coerentes, e a classificação das reservas está apropriada e consistente com as definições
de reservas e recursos do Petroleum Resources Management System (PMRS)”, sistema aprovado pela
SPE (Society of Petroleum Engineers), pelo World Petroleum Council, pela AAPG (American
Association of Petroleum Geologists) e pela Society of Petroleum Evaluation Engineers, em março de
2007.
A GCA conclui que as metodologias empregadas pela PGNSA na estimativa das reservas são
apropriadas, e que a qualidade e confiabilidade dos dados apresentados, e o nível de detalhamento
e profundidade do processo de estimativa de reservas está adequado.
O Relatório da GCA na versão original em inglês está disponível para download no link: Relatório de
Certificação GCA
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