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Eneva adquire campo de Azulão por US$ 54,5
milhões
Empresa irá desenvolver uma térmica a gás natural dentro do
modelo reservoir-to-wire
[23.11.2017] 11h21m / Por Matheus Gagliano

A Eneva adquiriu por US$ 54,5 milhões (cerca de R$ 150 milhões) o campo de exploração de gás
natual Azulão, no Amazonas. A transação foi divulgada na última quarta-feira (22/11), por meio de
fato relevante e de acordo com o documento, o montante será pago à Petrobras - antiga proprietária
do campo - na data de fechamento da operação.

Localizado a cerca de 290 km a leste de Manaus, foi declarado comercial em maio de 2004 e possui
volumes recuperáveis de gás com potencial para implantação de um projeto integrado termelétrico,
com o escoamento direto do hidrocarboneto, em linha com o modelo reservoir-to-wire (R2W),
implementado pela companhia na Bacia do Parnaíba.

A conclusão dessa operação está sujeita à aprovação pel ANP e pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Azulão foi o primeiro campo do projeto de desinvestimento da Petrobras e a venda foi divulgada no
último dia 16/05. Descoberto em 1999, foi declarado comercial em 2004 e seu contrato termina em
2031. Tem três poços perfurados, sendo dois classi cados como produtores.

No teaser do projeto, divulgado na época, foi incluído um projeto básico de exploração e produção,
rotas de linhas de transmissão e outros estudos para a construção de uma térmica a gás para ser
conectada ao poço, que agora deverá ser viabilizado pela Eneva.

A empresa chegou a abrir duas vezes licitação para contratação do EPC da UTE. A primeira
concorrência foi vencida pela Toyo Setal – um dos grupos que foi investigado na operação Lava Jato
– mas acabou cancelada por conta de mudanças no modelo do negócio, de acordo com a própria
Petrobras. A segunda licitação acabou sendo abortada.

   (/feed/ultimas.xml)

 Tweetar  

busca login

(/cadun/login)

(/)

Curtir

http://brasilenergia.editorabrasilenergia.com/
javascript:print();
http://brasilenergia.editorabrasilenergia.com/feed/ultimas.xml
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fbrasilenergia.editorabrasilenergia.com%2Fdaily%2Fbec-online%2Fgas-natural%2F2017%2F11%2Feneva-adquire-campo-de-azulao-por-us-545-milhoes-476767.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Brasil%20Energia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fbrasilenergia.editorabrasilenergia.com%2Fdaily%2Fbec-online%2Fgas-natural%2F2017%2F11%2Feneva-adquire-campo-de-azulao-por-us-545-milhoes-476767.html
http://brasilenergia.editorabrasilenergia.com/cadun/login
http://brasilenergia.editorabrasilenergia.com/

