Eneva amplia reservas e recursos de gás nas Bacias do Parnaíba e Amazonas em
2021
Ao final de 2021, foram incorporados em 5,6 bilhões de metros cúbicos e 1,282 bilhão de metros cúbicos de
gás (2P) nas bacias do Parnaíba e Amazonas, respectivamente.

A Eneva, empresa integrada de energia, ampliou suas reservas de gás em 2021, totalizando 6,882
bilhões de metros cúbicos (Bm3) de reservas totais 2P, com Índice de Reposição de Reservas total de
321% no ano. Na Bacia do Parnaíba (MA) foram incorporados 5,6 bilhões de metros cúbicos,
totalizando 29,454 bilhões de metros cúbicos (Bm3) de reservas 2P. Na Bacia do Amazonas, foram
incorporados 1,282 bilhão de metros cúbicos gás no ano, totalizando 7,109 Bm3 de reservas 2P, de
acordo com os resultados dos Relatórios Executivos de Auditoria das Reservas e Recursos de Campos,
Áreas e Blocos. O documento foi elaborado pela consultoria independente Gaffney, Cline &
Associates, Inc. (“GCA”).
Volumes Certificados de Reservas de Gás Natural da Eneva nas Bacias do Parnaíba e do Amazonas
(em 31 de dezembro de 2021)
Classificação das

Reservas de Gás

Reservas de Gás

Reservas de Gás

Reservas

Bacia do Parnaíba

Bacia do Amazonas

Total ENEVA

(100% WI) (Bm3)

(100% WI) (Bm3)

(100% WI) (Bm3)

(1P)

26,332

5,762

32,094

Desenvolvidas

10,108

3,762

13,870

Não desenvolvidas

16,224

2,000

18,224

(2P)

29,454

7,109

36,563

Desenvolvidas (*)

11,234

3,762

14,996

Não desenvolvidas (*)

18,220

3,347

21,567

(3P)

34,503

11,799

46,302

(*) A subdivisão das reservas 2P em desenvolvida e não desenvolvida foi feita pela Companhia,
utilizando os mesmos critérios utilizados pela GCA nas reservas 1P.

A tabela a seguir detalha a evolução das reservas certificadas da Eneva de 31/12/2020 a 31/12/2021.

Evolução das Reservas Certificadas (2P) em 2021
Composição das Reservas Certificadas

Reservas de Gás

Reservas de Gás

Bacia do Parnaíba

Bacia do Amazonas

(100% WI) (Bm3)

(100% WI) (Bm3)

Reservas Certificadas em 31/12/2020

25,976

5,851

Incorporação de Reservas (01/01/2021 –

+5,600

+1,282

Produção (01/01/2021 – 31/12/2021)

(2,122)

(0,024)

Reservas Certificadas em 31/12/2021

29,454

7,109

31/12/2021)

Bacia do Parnaíba: As principais incorporações de reservas (2P) ocorreram no Campo de Gavião Belo
(+5,723 Bm3), que foi descoberto na Bacia do Parnaíba pelos poços exploratórios 1-ENV-15-MA e 3ENV-17D-MA em 2020, com declaração de comercialidade em fevereiro de 2021 e plano de
desenvolvimento entregue em agosto do mesmo ano. Ainda em 2021, foi perfurado o poço de
delimitação/desenvolvimento 7-GVBL-1D-MA. Para este ano, estão previstas as perfurações dos
cinco demais poços do plano de desenvolvimento.
Bacia do Amazonas: Campo de Azulão (+1,282 Bm3) o campo já contava com três poços produtores
(7-AZU-2D-AM, 7-AZU-3-AM, 7-AZU-4D-AM) e, em 2021, foi perfurado o poço 7-AZU-5D-AM para
delimitação/desenvolvimento, que comprovou a extensão do campo e resultou em incorporação de
reservas.
Foram abordados nesse relatório de certificação as seguintes áreas:
▪

Bacia do Parnaíba:
1. Dez campos de gás da Eneva:
- Campos em produção:
•

Gavião Real (GVR);

•

Gavião Azul (GVA);

•

Gavião Branco (GVB) (inclui Gavião Branco Sudeste – GBSE);

•

Gavião Caboclo (GVC);

•

Gavião Vermelho (GVV);

- Campos em desenvolvimento:
•

Gavião Preto (GVP);

•

Gavião Tesoura (GVTE);

•

Gavião Branco Norte (GVBN);

•

Gavião Carijó (GVCA);

•

Gavião Belo (GVBL); e

2. Blocos Exploratórios PN-T-48 e PN-T-102A.
▪

Bacia do Amazonas:
1. Um campo de gás da Enevana Bacia do Amazonas, em produção, Azulão (AZU); e
2. Bloco Exploratório AM-T-84.

▪

Bacia do Solimões:
1. Área de Juruá.

O Relatório de Certificação também avaliou os recursos contingentes da companhia nas Bacias do
Solimões, Parnaíba e Amazonas. A íntegra do Fato Relevante e dos Relatórios Executivos pode ser
acessada no site de Relações com Investidores da Eneva: https://ri.eneva.com.br/

