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Glossário 
 

Reservas são as quantidades restantes estimadas de petróleo e gás natural e substâncias 
relacionadas, previstas como sendo recuperáveis de depósitos conhecidos 
em uma determinada data, com base em: (i) análise dos dados de 
engenharia, perfuração, geológicos e geofísicos; (ii) uso da tecnologia 
estabelecida; e (iii) condições econômicas específicas, que geralmente são 
aceitas como 
 coerentes e devem ser reveladas. 

 
Interesse de trabalho reflete as terras em que a Empresa recebe a sua parte em acres da 

receita de produção líquida. 
 
Reservas brutas significa, em relação ao interesse do emissor do relatório na produção 

ou nas reservas, as "reservas brutas da empresa", que são a parte do 
interesse de trabalho (operacional ou não) do emissor antes da 
dedução de royalties e sem incluir qualquer interesse de royalties 
do emissor do relatório. 

 
Reservas líquidas significa, em relação ao interesse do emissor do relatório na produção 

ou nas reservas, a parte do interesse de trabalho (operacional ou 
não) do emissor antes da dedução de obrigações de royalties, mais 
os royalties do emissor do relatório na produção ou nas reservas. 

 
Receita líquida futura significa o valor líquido estimado que será recebido em relação 

ao desenvolvimento e produção estimados das reservas (incluindo 
óleo sintético, metano do leito de carvão e outras reservas não 
convencionais), usando:  (i) preços e custos previstos; e (ii) por 
opção do emissor do relatório, preços e custos constantes. 

 
Reserva provada significa as reservas que podem ser estimadas, com um alto grau de 

certeza, como sendo recuperáveis.  É provável que as quantidades 
restantes reais recuperadas excedam as reservas provadas 
estimadas. 

 
Reservas prováveis significa as reservas adicionais que são menos certas de serem 

recuperadas que as reservas provadas. É igualmente provável que 
as quantidades restantes reais recuperadas serão maiores ou 
menores que a soma entre as reservas estimadas provadas e as 
prováveis. 

 
Reserva desenvolvida significa as reservas que esperamos recuperar dos poços 

existentes e dos locais instalados ou, se os locais não foram 
instalados, que envolveriam uma baixa despesa (por exemplo, em 
comparação ao custo da perfuração de um poço) para colocar em 
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produção. A categoria desenvolvida pode ser subdividida em 
produtora e não produtora. 

 
Reserva produtora significa as reservas que esperamos recuperar de intervalos de 

conclusão abertos no momento da estimativa. Essas reservas 
podem estar produzindo atualmente ou, se fechadas, devem ter 
estado previamente em produção, e a data de retomada da 
produção deve ser conhecida com uma certeza razoável. 

 
Reserva não produtora significa as reservas que não estavam em produção, ou que 

estavam mas agora estão fechadas e a data de retomada é 
desconhecida. 

 
Barril do tanque stb/estoque Um barril de 159 litros de petróleo cru e condições 

padrão de 1 atmosfera e 16 oC (60 °F). 
 
M  Mil (1.000). 
 
MM  Milhão (1.000.000). 
 
Mbbl  1.000 barris de petróleo e/ou líquidos do gás natural. 
 
MMBtu  Uma unidade de energia de calor igual a um milhão de 

unidades térmicas britânicas. 
 
Mcf  1.000 pés cúbicos (28 m3) de gás natural. 
 
Bcf  Um bilhão (1.000.000.000) de pés cúbicos (28 milhões de 

m3) de gás natural. 
 
boe  Valor fornecido neste documento que é expresso em barris 

de equivalentes de petróleo (boe), derivado pela convenção 
do gás natural e petróleo na proporção de 5.700 pés cúbicos 
(Mcf) de gás natural em um barril (bbl) de petróleo. O Boe 
pode levar a enganos, particularmente se usado em 
separado. Uma taxa de conversão de boe de 5,7 Mcf: 1 bbl 
é baseado em um método de conversão de equivalência da 
energia aplicável principalmente na ponta do queimador e 
não representa uma equivalência de valor na boca do poço.  
Neste Formulário de informação anual, a Empresa 
expressou o boe usando o padrão de conversão colombiano 
de 5,7 Mcf: 1 bbl exigido pelo Ministério Colombiano de 
Minas e Energia.   

 
bbl ou barril  Um barril de 159 litros de petróleo cru ou líquidos do gás 

natural. 



5 
 

 
Reserva não desenvolvida significa as reservas que esperamos recuperar de depósitos 

conhecidos, onde um gasto significativo (por exemplo, em 
comparação ao custo da perfuração de um poço) é exigido 
para torná-las capazes de produção. Elas devem cumprir 
totalmente os requisitos da categoria das reservas 
(aprovada, provável, possível) à qual são atribuídas. 

 
$ Todas as referências a dólares ou $ significam 
dólares dos Estados Unidos, a menos que o contrário 
seja especificado. 



6 
 

Formulário 51-101 F1 

Demonstrativo dos dados das reservas e outras informações sobre petróleo e gás 
para a Pacific Rubiales Energy Corp. 
 
Parte 1  Data do demonstrativo 
 
Item 1.1 Datas relevantes 
 
1. Data do demonstrativo: 14 de março de 2012 
2. Data de vigência: 31 de dezembro de 2011 
3. Data da preparação: 13 de março de 2012 
 
As informações a seguir são relativas às reservas da Empresa, à receita líquida futura e ao 
valor descontado do fluxo de caixa líquido futuro de gás associado e não associado 
(“A&NA”), petróleo leve e médio (“L&M”) e petróleo pesado.  A RPS Energy Canada 
Ltd. (“RPS”), avaliadores independentes qualificados de Calgary, Alberta e a Petrotech 
Engineering Ltd. (“Petrotech”), avaliadores independentes qualificados de Burnaby, 
British Columbia, estimaram essas reservas como vigentes a partir de 31 de dezembro de 
2011. A Empresa usou essas reservas na preparação dos Demonstrativos financeiros para 
o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2011. 
 
Todas as reservas de petróleo e gás da Empresa estão em terra na Colômbia. 
 
As reservas nas propriedades descritas neste documento são somente estimativas.  As 
reservas reais podem ser maiores ou menores do que as calculadas. 
 
A receita líquida futura calculada contida nas tabelas a seguir não representa 
necessariamente o valor de mercado justo das reservas.  Não há garantia de que preços e 
custos previstos, supostos nas avaliações da RPS e da Petrotech, sejam alcançados e as 
variações podem ser materiais.  As suposições e qualificações relativas aos custos e 
outros assuntos estão resumidas nas notas das tabelas a seguir. 
 
As tabelas a seguir fornecem os dados das reservas e a divisão da receita líquida futura 
por commodities e categorias de reserva, usando preços e custos previstos, com base na 
parte do interesse de trabalho da Empresa antes dos royalties (bruto) e/ou depois dos 
royalties (líquido) (consulte o "Glossário"). 
 
Os preços usados nas tabelas que refletem as avaliações de preço previsto estão nos Itens 
3.1 e 3.2.  Todos os dados de fluxo de caixa estão em dólares americanos. 
 
Em alguns casos, os números podem não atingir o total por causa dos arrendondamentos 
gerados pelo computador.  Nesses casos, as diferenças não são materiais e os valores 
apresentados são os mostrados nos relatórios da RPS e da Petrotech. 
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Parte 2  Divulgação dos dados das reservas 
 
Item 2.1 Dados das reservas (preços e custos previstos) 
 
Item 2.1.1 Desdobramento das reservas 
 

 

Petróleo cru 
L&M Petróleo pesado 

Líquidos do gás 
natural Gás natural(1) 

 
Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido 

Categoria da reserva (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Bcf) (Bcf) 
Produção provada 1.506 1.430 66.109 52.627 477 443 201,9 185,8 
Não produção provada - - 15.624 12.465 - - - - 
Provado não 
desenvolvido 294 280 215.409 173.035 3 3 192,8 177,4 
Provado total 1.800 1.710 297.142 238.127 480 446 394,6 363,1 
Provável total 542 515 109.042 87.584 2 1 94,5 86,9 
Provado + provável 2.343 2.225 406.184 325.712 481 447 489,1 450,1 
 
Notas: 
(1) Gás natural é uma combinação entre gás associado e não associado. 
 
Item 2.1.2 Valor líquido atual da receita líquida futura 
 

 
Antes do imposto NPV a 

 
0% 5% 10% 15% 20% 

Categoria da reserva (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) 
Produção provada 6.655.004 5.157.217 4.319.384 3.793.261 3.429.772 
Não produção provada 825.103 760.773 705.889 658.811 617.992 
Provado não desenvolvido 9.556.136 7.739.491 6.410.415 5.409.475 4.636.251 
Provado total 17.036.243 13.657.480 11.435.689 9.861.547 8.684.016 
Provável total 4.017.579 2.882.593 2.122.694 1.598.661 1.227.322 
Provado + provável 21.053.822 16.540.072 13.558.382 11.460.208 9.911.337 
 

 
Depois do imposto NPV a 

 
0% 5% 10% 15% 20% 

Categoria da reserva (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) 
Produção provada 4.708.510 3.639.793 3.042.321 2.667.243 2.408.468 
Não produção provada 553.122 510.015 473.246 441.720 414.339 
Provado não desenvolvido 6.979.923 5.629.450 4.645.088 3.906.270 3.337.419 
Provado total 12.241.555 9.779.258 8.160.655 7.015.233 6.160.226 
Provável total 2.858.755 1.982.831 1.405.530 1.014.069 741.549 
Provado + provável 15.100.311 11.762.088 9.566.185 8.029.302 6.901.776 
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Item 2.1.3 (a) (b) Informações adicionais sobre a receita líquida futura 
 

      

Royalties 
do 

petróleo(

1) 

Royalties 
do 

petróleo 
e gás 

Custos 
operacion

ais 

Custos de 
desenvolvime

nto 

Custos 
de 

abandon
o 

Receita 
líquida 
futura 

antes do 
imposto 
de renda 

Despesas 
futuras 

do 
imposto 
de renda 

Receita 
líquida 
futura 
depois 

do 
imposto 
de renda   

 
Receita 

Categoria da 
reserva   (MM$) (Mbbl) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) 

Provado total 28.885 13.891 3.211 6.022 2.520 96 17.036 4.795 12.242 
Total provado + provável 37.049 32.843 3.320 7.706 4.784 185 21.054 5.954 15.100 

 
Notas:   

(1) Os royalties do petróleo são pagos em espécie, com exceção dos campos da Rubiales e Quifa SW, 
nos quais a RPS converteu o valor dos royalties de petróleo pagáveis em dólares. 

 
Item 2.1.3 (c) Valor unitário do valor líquido atual da receita líquida futura com 
base nos preços e custos previstos 
 
Valor unitário do NPV da receita líquida futura, com base na participação líquida e nos 
preços e custos previstos antes da dedução do imposto de renda e da taxa de desconto de 
10% 
 
Instalações em terra na Colômbia     
 

 
Petróleo L&M 

Petróleo 
pesado 

Gás natural associado e 
não associado 

 
$/bbl $/bbl $/Mcf 

Provado 42.51 42.69 2.70 
Provado + provável 43.29 37.64 2.70 
 
Item 2.2 Divulgação suplementar dos dados das reservas (preços e custos 
constantes) – Não aplicável. 
 
Item 2.3 A divulgação das reservas varia de acordo com a contabilidade – Não 
aplicável. 
 
Item 2.4 A divulgação da receita líquida futura varia de acordo com a 
contabilidade – Não aplicável.  
 
Parte 3 Suposições de preços 
 
Item 3.1 Preços constantes usados nas estimativas suplementares – Não 
aplicável. 
 
Item 3.2 Preços previstos usados nas estimativas 
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Item 3.2.1(a)  
 

RPS – Preços do petróleo previstos para o campo da Rubiales 
Preços e custos previstos 

Com data de 31 de dezembro de 2011 
 

Ano 

Preços de referência do petróleo Taxa de 
inflação 

 da 
Colômbia 

para 
referência 

Taxa de 
inflação 

 dos EUA 
para 

referência 

Taxa de 
inflação 

 da 
infraestrutura 

Taxa de 
inflação 

dos custos 
operacionai

s 

Taxa de 
inflação 

de 
perfuração 

 Previsão  
 RPS 
WTI 

Preço líquido de venda 
 depois da tarifa e do 

aumento misto no 
preço 

US$/bbl US$/bbl %/ano %/ano %/ano %/ano %/ano 
                  

2012 101,00 91,18 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   
2013 98,50 87,13 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   
2014 96,00 84,63 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   
2015 97,80 86,43 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   
2016 100,80 89,43 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   
2017 103,90 92,53 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   

                  
 

Petrotech – Preços previstos do petróleo e gás 
 
O preço do petróleo em 31 de dezembro de 2011 para a West Texas Intermediate (WTI) 
fechou em $98,83 por barril e o da Vasconia era $103,11 por barril (retirado dos Preços 
publicados na Platts Latin American). O gás natural (Henry Hub) fechou em $2,775 por 
MMBtu em 31 de dezembro de 2011. Todos os preços de commodities futuros de 
petróleo cru, gás natural e petróleo para aquecimento foram retirados do NYMEX 
(www.cmegroup.com) no último dia de negociações em 2011. Os preços históricos do 
petróleo e gás natural foram obtidos da Sproule and Associates Inc. (nenhum preço 
histórico de petróleo de aquecimento disponível).   A seguir está o resumo dos preços do 
petróleo previstos e futuros da NYMEX de cada bloco: 
 

Preços previstos do petróleo cru 
 

  

Petróleo 
doce 

leve cru 
WTI 

Petróleo 
Brent Vasconia 

La 
Creciente 

condensado 

Campo 
Guaduas Abanico Sabanero(1) Quifa CPE 6 Puli Guama 

Cond. Buganviles 

Ano ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) ($/bbl) 

2012 102,68 109,77 106,23 71,90 104,51 105,37 103,43 103,83 99,43 74,90 71,90 103,99 

2013 98,84 104,50 101,67 68,81 100,03 100,85 98,99 99,37 95,16   68,81 99,53 

2014 94,97 99,84 97,41 65,93 95,84 96,62 94,84 95,21 91,18   65,93 95,36 

2015 92,61 96,59 94,60 64,03 93,08 93,84 92,11 92,47 88,55   64,03 92,61 

2016 91,43 94,42 92,92 62,89 91,43 92,17 90,48 90,82 86,98   62,89 90,97 

2017 91,18 93,51 92,35 62,50 90,86 91,60 89,92 90,26 86,44   62,50 90,41 

http://www.cmegroup.com/
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Notas: 
(1) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 

B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero. 
 

Os preços de petróleo previstos acima são baseados no preço publicado pela Vasconia e 
ajustados conforme a porcentagem da West Texas Intermediate nos futuros NYMEX em 
2017. Também existe um ajuste na qualidade do petróleo com base na gravidade API e na 
salinidade do petróleo para vendas.  Em 2018, todos os preços de petróleo serão 
gradativamente incrementados em 2% ao ano, a partir de então. 

 
Preços previstos do gás natural 

  Gás natural 
Henry Hub 

 Campo de 
gás La 

Creciente(1) 

Campo 
de 

petróleo 
Guaduas 

Campo 
de 

petróleo 
Abanico  

Campo 
de gás 
Guama 

Campo 
de gás 
Cerrito 

Ano $/MMBtu $/MMBtu $/MMBtu $/MMBtu $/MMBtu $/MMBtu 
2012 3,25 4,70 4,85 4,69 4,23 4,18 
2013 3,93 5,68 5,87 5,66 5,11 4,30 
2014 4,34 6,27 6,47 6,25 5,64 4,43 
2015 4,61 6,65 6,87 6,23 5,99 4,56 
2016 4,86 7,02 7,25 7,00 6,31 4,70 
2017 5,13  7,40 7,65 7,38 6,66 4,84 

 
Notas:  
(1) La Creciente – baseado na média ponderada dos volumes de contratos de vendas firmes e 

interruptíveis, ajustados em escala nos futuros NYMEX para o petróleo de aquecimento, e 
baseados no preço regulado do mercado multiplicado pelo ajuste do contrato do gás de vendas. 

 
Item 3.2.1(b)  
 
A tabela a seguir resume os preços de produtos históricos com média ponderada para 
campos importantes no ano encerrado em 31 de dezembro de 2011: 
 
Preços históricos com média ponderada - Ano encerrado em 31 de dezembro de 2011, 
$/bbl 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 
La Creciente(1) 5,33 5,75 7,24 6,28 
Quifa SW 84,86 101,94 94,10 105,35 
Rubiales 84,86 101,94 94,10 105,35 
 

Notas:  
(1) Preço em $ por Mcf. 
 

Item 3.2.2 
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No relatório da Petrotech, o petróleo cru colombiano Vasconia 25 oAPI FOB Coveňas é 
usado como preço de referência para determinar os ajustes no preço de vendas do 
petróleo da West Texas Intermediate.  O preço do petróleo cru Vasconia 25 oAPI FOB 
Coveňas em 31 de dezembro de 2011 era $103,11 por barril, conforme relatado pela 
Platts Latin American Wire.  Os preços de vendas de petróleo ajustados para 31 de 
dezembro de 2011 e os preços previstos do petróleo são encontrados na tabela Preços 
previstos do petróleo, acima.  Os preços previstos são baseados na escalação dos futuros 
NYMEX WTI até 2017, momento em que se presume-se que o escalonamento aumente 
em 2% ao ano. 
 
Item 3.2.3 - Não aplicável. 
 
Parte 4 Reconciliações de alterações nas reservas 
 
Item 4.1 Reconciliação de reservas  
 

 
Petróleo bruto L&M Petróleo bruto pesado Gás A&NA bruto 

 
Provado Provável 

Provado 
+ prov Provado Provável 

Provado 
+ prov Provado Provável 

Provado 
+ prov 

 
(Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Mbbl) (Bcf) (Bcf) (Bcf) 

Saldo de entrada (31 dez 2010) 2.115,1 951,0 3.066,1 198,869 34.530 233.399 488,0 2,0 490,0 
Extensão e recuperação 
aprimorada 35,3 0,0 35,3 1.231 1.577 2.809 0,0 0,0 0,0 
Revisões técnicas 116,2 -408,6 -292,4 57.646 -1.769 55.877 5,9 0,3 6,2 
Descobertas 0,0 0,0 0.0 73.198 59.035 132.234 10,7 0,0 10,7 
Aquisições 0,0 0,0 0.0 0 15.669 15.669 0,0 0,0 0,0 
Disposições 0,0 0,0 0.0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Fatores econômicos 0,0 0,0 0.0 -246 0 -246 1,1 0,0 1,1 
Produção -466,3 0,0 -466.3 -33.556 0 -33.556 -24,2 0,0 -24,2 
Saldo final (31 dez 2011) 1.800,3 542,3 2.342.7 297.143 109.042 406.185 481,5 2,3 483,7 

 
Notas: 

(1) Os números podem ter sido arredondados. 
(2) O Contrato de Caguan foi terminado no final de 2011. Os campos com descobertas foram Quifa 

Norte, CPE 6 e os blocos de Sabanero.  
(3) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 

B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero. 
 
Parte 5 Informações adicionais sobre os dados das reservas 
 
Item 5.1 Reservas não desenvolvidas  
 
Item 5.1.1 As tabelas a seguir destacam as reservas não desenvolvidas provadas, 

atribuídas às propriedades em instalações em terra colombianas da 
Empresa: 
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Instalações em terra na Colômbia (caso previsto) - reservas não desenvolvidas provadas 
  Petróleo bruto L&M Petróleo bruto pesado(1) Gás A&NA bruto 
  Primeiro     Primeiro     Primeiro     
  Atribuído Revisões Cumulativo Atribuído Revisões Cumulativo Atribuído Revisões Cumulativo 
Ano (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (Bcf) (Bcf) (Bcf) 
2005 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 
2006 2,7 -0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,0 
2007 0,4 -1,1 2,0 49,6 0,0 49,6 147,8 0,0 147,8 
2008 0,5 -0,4 2,1 68,7 -15,2 103,1 7,1 -123,1 31,8 
2009 0,3 -0,4 2,0 35,7 -1,4 137,4 0,0 -31,8 0,0 
2010 0,0 -1,6 0,4 9,7 -23,3 123,8 3,4 0,0 3,4 
2011 0,0 -0,2 0,3 103,3 -1,1 226,0 0,0 0,2 3,6 

 
Notas: 

(1) O PUD recém-atribuído estava relacionado ao bloco de Sabanero, campo Quifa SW e campo 
Quifa Norte (que é constituído dos campos Jaspe, Azabache e Âmbar-Opalo).  

Item 5.1.1 A tabela a seguir destaca as reservas não desenvolvidas prováveis, 
atribuídas às propriedades em instalações em terra colombianas da 
Empresa: 

 
Instalações em terra na Colômbia (caso previsto) - reservas não desenvolvidas prováveis 

  Petróleo bruto L&M Petróleo bruto pesado(1) Gás A&NA bruto 
  Primeiro     Primeiro     Primeiro     
  Atribuído Revisões Cumulativo Atribuído Revisões Cumulativo Atribuído Revisões Cumulativo 
Ano (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (MMbbl) (Bcf) (Bcf) (Bcf) 
2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2006 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 508,3 0,0 508,3 
2007 0,2 -1,1 1,8 58,2 0,0 58,2 9,9 -372,2 146,0 
2008 1,2 -0,0 2,9 1,3 -26,3 33,2 15,9 -136,1 25,8 
2009 0,6 -1,0 2,6 36,7 -14,1 55,8 0,0 -25,8 0,0 
2010 0,1 -1,7 1,1 24,4 -42,1 38,1 1,8 0,0 1,8 
2011 0,0 -0,1 1,0 81,5 0,7 120,4 0,0 0,2 2,0 

 
Notas: 

(1) O PUD recém-atribuído estava relacionado ao bloco de Sabanero, campo Quifa SW e campo 
Quifa Norte (que é constituído dos campos Jaspe, Azabache e Âmbar-Opalo).  

Item 5.2 Fatores significativos ou incertezas 
 
Item 5.2.1  
 
O processo de avaliar reservas é inerentemente complexo.  Ele exige avaliações e 
decisões significativas baseadas nos dados geológicos, geofísicos, econômicos e de 
engenharia disponíveis.  Essas estimativas podem mudar substancialmente, à medida que 
dados adicionais das atividades de desenvolvimento em andamento e do desempenho da 
produção estejam disponíveis, e também de acordo com as mudanças nas condições 
econômicas que afetam os preços e custos do petróleo e do gás.  As estimativas de 
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reserva contidas neste documento são baseadas nas previsões, preços e condições 
econômicas da produção atual.   Esses fatores e suposições incluem, entre outros: (i) 
produção histórica na área, comparada com as taxas de produção em áreas semelhantes; 
(ii) taxas de produção iniciais; (iii) taxas de queda da produção; (iv) recuperação final das 
reservas; (v) sucesso de futuras atividades de desenvolvimento; (vi) capacidade de 
comercialização da produção; (vii) efeitos dos regulamentos governamentais; e (viii) 
outras coletas governamentais impostas no decorrer da vida das reservas. 
 
À medida que as circunstâncias mudam e dados adicionais tornam-se disponíveis, as 
estimativas da reserva também mudam.  As estimativas são revistas e revisadas para cima 
ou para baixo, conforme as novas informações exigirem.  As revisões são frequentemente 
exigidas devido a mudanças no desempenho do poço, preços, condições econômicas e 
restrições do governo.  As revisões nas estimativas da reserva podem surgir de mudanças 
nos preços de final de ano, desempenho do reservatório e condições geológicas ou 
produção.  Essas revisões podem ser positivas ou negativas. 
 
Item 5.3 Custos de desenvolvimento futuro 
 
Item 5.3.1 (a) (b) 
 
A tabela abaixo estabelece os custos do desenvolvimento futuro deduzidos na estimativa 
da receita líquida futura atribuída às reservas provadas e às reservas provadas mais as 
prováveis, usando os preços previstos e custos escalonados: 
 

Instalações em terra na Colômbia (caso previsto) 
    
   Provado   + Provável  

 Ano   $MM   $MM  
2012 623,2 694,2 
2013 695,7 1.091,8 
2014 367,4 625,3 
2015 324,6 513,2 
2016 177,8 356,6 

 
Item 5.3.2     
 
(a) A Empresa pretende usar principalmente os fluxos de caixa gerais internos para pagar 
os custos do desenvolvimento futuro.  O único custo de desenvolvimento futuro são os 
juros associados ao financiamento de débito da Empresa.  Esses juros não são incluídos 
nas reservas e nas estimativas da receita líquida futura e reduziriam as reservas e a FNR, 
até certo ponto, dependendo da fonte de custeio utilizada.  A Empresa não espera que os 
juros ou outros custos de pagamento possam tornar o desenvolvimento não econômico. 
 
Item 5.3.3 - Não aplicável. 
 
Parte 6 Outras informações sobre petróleo e gás 
 
Item 6.1 Propriedades e poços de petróleo e gás 



14 
 

 
Oleoduto ODL (instalações em terra na Colômbia): o oleoduto ODL tem 235 km de 
comprimento e 61 cm de diâmetro e vai desde o Campo Rubiales, no município de Meta, 
até Monterrey, no município de Casanare.  Ele tem uma extensão adicional de 24 km até 
a estação Ocensa em Cusiana, para que o petróleo possa ser distribuído em ambos os 
locais (Monterrey e Cusiana).  O oleoduto transporta a produção do Campo Rubiales e 
tem uma capacidade de transporte de 340 Mbbl/d. A Empresa tem direito legal de 35% 
desse oleoduto. 
 
Guaduas PF1 e PF2 (instalações em terra na Colômbia): estas são duas instalações de 
produção conectadas por um oleoduto de 25 cm de diâmetro e 3,8 km de comprimento, 
localizadas em Guaduas (município de Cundinamarca).  PF2 é uma instalação de 
recebimento e mistura de petróleo cru, com capacidade de 40 Mbbls por dia.  PF1 recebe 
a produção de PF2 e do Campo de Guaduas e bombeia até 40 Mbbl por dia para o 
oleoduto OGD.  A Empresa tem direito legal de 90,6%. 
 
Oleoduto OGD (instalações em terra na Colômbia): está localizado entre Guaduas 
(município de Cundinamarca) e La Dorada (município de Caldas), com 64 km de 
comprimento e 25 cm de diâmetro, transportando a produção do Campo de Guaduas e 
outras produções de petróleo leve.  Tem capacidade de 40 Mbbl por dia e distribui para o 
oleoduto OAM na Estação La Dorada.  A Empresa tem direito legal de 90,6%. 
 
Oleoduto OAM (instalações em terra na Colômbia): está localizado entre a Estação 
Tenay em Neiva (município de Huila) e a Estação Vasconia em Puerto Boyacá 
(município de Boyaca), com 396 km de comprimento e 50 cm de diâmetro com uma 
capacidade de 110 Mbbl por dia, transportando toda a produção de petróleo cru dos 
Campos Superiores de Magdalena e produção recebida do oleoduto OGD na Estação La 
Dorada.  A Empresa tem direito legal de 1,2% e o utiliza para transportar petróleo cru da 
Estação La Dorada para a Estação Vasconia. 
 
Oleoduto ODC (instalações em terra na Colômbia): está localizada entre a Estação 
Vasconia em Puerto Boyacá (município de Boyaca) e o porto caribenho de Coveñas 
(município de Cordoba), com 483 km de comprimento e 61 cm de diâmetro, com uma 
capacidade de 210 Mbbl por dia, transportando a produção de petróleo cru da Estação 
Vasconia para Coveñas, para exportação internacional. A Empresa tem direito legal de 
1,0% e o utiliza para exportar sua produção para o mercado internacional. 
 
Oleoduto OBC (instalações em terra na Colômbia): irá desde Araguaney, no município 
de Casanare da Colômbia central, até o Terminal de Exportação de Coveñas no Caribe. O 
oleoduto OBC foi planejado para ser executado em quatro fases:  
 
Fase 0:   Instalação para descarga de caminhão em Banadia com uma capacidade de 
40.000 bbl/d 
Fase 1:   Oleoduto Araguaney - Banadia, 120.000 bbl/d 
Fase 2-3:   Oleoduto Banadia - Coveñas, 330.000 bbl/d 
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A Fase 0 foi concluída em 2011. A construção da Fase 1 está em andamento e está 
prevista para se tornar operacional até o segundo semestre de 2012. 
 
A Fase 1 do oleoduto OBC incluirá: (i) a construção de um oleoduto de 230 km (107 cm 
de diâmetro), entre as estações de Araguaney e Banadia, e terá uma capacidade de 
600.000 bbl/d; (ii) a construção de dois tanques na estação de armazenamento de 
Araguaney com uma capacidade de 150.000 bbl cada; (iii) um terceiro tanque de 
armazenamento na estação de Banadia com capacidade de 50.000 bbl; e (iv) dois tanques 
de armazenamento com uma capacidade de 600.000 bbl no terminal de exportação de 
Coveñas.  
 
Oleoduto OCENSA (instalações em terra na Colômbia):  Durante o último trimestre de 
2009, a Empresa assinou dois acordos com a Oleoducto Central S.A. ("OCENSA") para 
garantir a capacidade de transporte para a sua parte da produção do campo Rubiales. Os 
acordos fornecem à Empresa: (i) capacidade garantida para descarregar até 10.000 bbl/d 
de diluente na estação Cusiana durante um período de cinco anos, começando em abril de 
2010, bem como usar o sistema OCENSA da estação Cusiana até o terminal de 
exportação de Coveñas; e (ii) capacidade garantida para transportar até 160 MMbbl de 
petróleo da estação Cusiana até o terminal de exportação de Coveñas durante um período 
de dez anos, começando em fevereiro de 2010, com um limite superior de 50.000 bbl/d 
durante 2010, 60.000 bbl/d entre janeiro de 2011 e janeiro de 2017, e 20.000 bbl/d entre 
fevereiro de 2017 e janeiro de 2020. 
 
Oleoduto EXMAR (instalações em terra na Colômbia): Em 26 de abril de 2011, a 
Empresa se associou à EXMAR N.V., uma empresa de transporte de gás, para 
desenvolver um projeto de gás natural liquefeito no norte da Colômbia.  O projeto inclui 
a construção de um oleoduto para gás de 45 km, de Sincelejo para Coveñas, um porto no 
litoral caribenho da Colômbia, para o transporte de até 120 MMcf/d desde o campo La 
Creciente.   
 
Oleoduto de Cartagena a Coveñas (instalações em terra na Colômbia):  A Empresa 
detém uma a participação acionária de 22,7% na Pacific Infrastructure Inc., que está 
desenvolvendo um novo terminal para petróleo cru e produtos e um porto em Cartagena, 
além de um novo oleoduto que irá ligar Coveñas a Cartagena na região caribenha.  Com 
um investimento relativamente pequeno, a Empresa garantiu uma capacidade alternativa 
de  rmazenamento e porto para suas importações e exportações crescentes. 
 
Há uma tabela resumindo as propriedades importantes da Empresa na próxima página. 
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Descrição Bloco/área Área bruta 
do 
bloco/área 
(acres) 

Bloco/área  
Área 
líquida 
(acres) 

Produção 
cumulativa total 
durante o ano 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2011 

Tipo de 
contrato 

Vencimento 
do contrato 

Detalhes adicionais 

Campo 
Rubiales 
(Contrato de 
Piriri) 

Bacia de Llanos 62.432 31.216 51.061 Mbbl Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

1 de julho de 
2016 

 

Campo 
Rubiales 
(Contrato de 
Rubiales) 

Bacia de Llanos 88.463 35.385 109.025 Mbbl Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

1 de julho de 
2016 

 

Campo La 
Creciente 
 

Bloco La Creciente, 
Vale Magdalena 
inferior 

30.665 30.665 71,91 Bcf de gás 
natural e 36,1 Mbbl 
de condensado 

Contrato ANH 
E&P 

31 de 
dezembro de 
2033 

 

Campo 
Guaduas 

Bloco Dindal e Rio 
Seco, Vale 
Magdalena central 

47.668 43.187.2 8.255 Mbbl de 
petróleo pesado e 
21,4 Bcf de gás 
natural 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

1 de fevereiro 
de 2021 

Produção cumulativa dos poços ativos 

Campo Rio 
Ceibas 

Bloco Caguan, Vale 
Magdalena superior 

16.761 4.571 21.914 Mbbl de 
petróleo leve e 41,94 
Bcf de gás natural 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

31 de 
dezembro de 
2011 

 

Poço Pulí-7 Bloco Pulí, Vale 
Magdalena superior 

Poço 1,0 Poço 0,5 192,97 Mbbl de 
petróleo leve 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

29 de fevereiro 
de 2012 

 

Moriche, 
Maurtía E 

Bloco Moriche, Bacia 
de Llanos 

4.660 4.054 

112,50 Mbbl de 
petróleo pesado 

Contrato ANH 
E&P 

Exploração de 
até 24 anos, 
prolongável 
até o limite 
econômico do 
campo 
comercial 

Formação Mirador 

Moriche, 
Maurtía Norte-
2 ST 

Bloco Moriche, Bacia 
de Llanos 

1,25 Mbbl 
Contrato ANH 
E&P 

20 de 
novembro de 
2032 

Formação Mirador 

Moriche, 116,11 Mbbl de Formação Mirador 
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Descrição Bloco/área Área bruta 
do 
bloco/área 
(acres) 

Bloco/área  
Área 
líquida 
(acres) 

Produção 
cumulativa total 
durante o ano 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2011 

Tipo de 
contrato 

Vencimento 
do contrato 

Detalhes adicionais 

Maurtía Norte-
1 

petróleo pesado 
22,70 Mbbl Formação de Ubaque 

Campo de 
petróleo 
Abanico 

Bloco Abanico, Vale 
Magdalena superior 

62.528 15.632 8.125 Mbbl de 
petróleo leve e 3,41 
Bcf de gás natural 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

1 de julho de 
2024 

Produção cumulativa para poços ativos 

Campo de gás 
Cerrito 

Bloco Cerrito, Bacia 
de Catatumbo 

10.159 8.127 3,53 Bcf de gás 
natural 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

1 de julho de 
2032 

Produção cumulativa de Cerrito - somente 1 
poço ativo 

Quifa Norte 
(Ambar-
Opalo) 

Bloco Quifa, Bacia 
de Llanos 

377.275 226.365 

13,38 Mbbl de 
petróleo pesado 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

20 de maio de 
2034 

Quifa Norte:  As previsões de produção estão 
baseadas em modelos de poços semelhantes dos 
campos Rubiales e Quifa SW 

Quifa Norte 
(Jaspe) 

Bloco Quifa, Bacia 
de Llanos 

1,51 Mbbl de 
petróleo pesado 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

21 de maio de 
2034 

Quifa Norte:  As previsões de produção estão 
baseadas em modelos de poços semelhantes dos 
campos Rubiales e Quifa SW 

Quifa Norte 
(Azabache) 

Bloco Quifa, Bacia 
de Llanos 

0,05 Mbbl de 
petróleo pesado 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

22 de maio de 
2034 

Quifa Norte:  As previsões de produção estão 
baseadas em modelos de poços semelhantes dos 
campos Rubiales e Quifa SW 

Quifa - Campo 
de petróleo 
pesado SW 

Bloco Quifa, Bacia 
de Llanos 

Quifa SW - 15.182 
Mbbl de petróleo 
pesado 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

20 de maio de 
2034 

Área comercial 

Poço 
Pedernalito 1X 

Bloco Guama, Vale 
Magdalena inferior 

186.634 186.634 O poço Pedernalito 
não iniciou a 
produção 

Contrato ANH 
E&P 

N/A O tratamento de simulação da fratura foi 
realizado em novembro de 2011, resultando na 
remoção dos danos à pele e no aumento nas 
taxas de produção (ver Figura VIII-9) de gás e 
condensado  Os intervalos de tratamento foram 
de 1789 a 1790 m e 1799 a 1800 m.  A 
produtividade aumentou da taxa de teste 
estendida de 860 Mcf de gás por dia para 1.600 
Mcf de gás por dia e de uma pressão de fluxo na 
boca do poço de 440 psig para 1.366 ps.  Além 
disso, a taxa de condensado foi de 12 barris por 
MMcf de gás para 30 barris por MMcf de gás 
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Descrição Bloco/área Área bruta 
do 
bloco/área 
(acres) 

Bloco/área  
Área 
líquida 
(acres) 

Produção 
cumulativa total 
durante o ano 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2011 

Tipo de 
contrato 

Vencimento 
do contrato 

Detalhes adicionais 

Poço Visure 
1X 

Bloco Buganviles, 
Vale Magdalena 
superior 

77.721.0 38.375 

O poço Visure 1X 
não iniciou a 
produção 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

N/A O poço está suspenso atualmente, com avaliação 
pendente dos resultados do teste de produção e 
usando diferentes métodos de produção para 
produzir economicamente o petróleo pesado 
encontrado.  O poço deve ser capaz de produzir 
em uma alta taxa com o método de elevação 
artificial.  Se o método de simulação bem-
sucedida funcionar, o ajuste no fator de 
recuperação será feito 

Poço Delta-1 Bloco Buganviles, 
Vale Magdalena 
superior 

29,155 Mbbl de 
petróleo leve 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

17 de 
novembro de 
2028 

A produção total atual é de 50 bbl/d 

Campo de 
petróleo 
Samarkanda 

Bloco Chipalo. Vale 
Magdalena superior 

31.823,0 15.911,5 19,3 Mbbl de 
petróleo pesado de 
Samarkanda-1 

Contrato da 
Ecopetrol 
Association 

27 de fevereiro 
de 2026 

Atualmente a produção do poço Samarkanda-1 é 
não é econômica 

Poço Lisa-1 Bloco Guasimo, Vale 
Magdalena superior 

854,6 854,6 5,1 Mbbl de petróleo 
leve 

Contrato ANH 
E&P 

11 de 
novembro de 
2023 

Testados 100 bbl/d no início de 2009 

Las Quinchas Vale Magdalena 
central 61.436 30.718,0 

7,04 Mbbl de 
petróleo pesado Contrato da 

Ecopetrol 
Association 

11 de julho de 
2024 

Campo Arce 

32,94 Mbbl de 
petróleo pesado 

Campo Acacia 

14,38 Mbbl de 
petróleo pesado 

Campo Baul 

Sabanero(1) Bacia de Llanos 107.141 53.571 12,7 Mbbl de 
petróleo pesado 

Contrato ANH 
E&P 

Exploração de 
até 24 anos, 
prolongável 
até o limite 
econômico do 
campo 
comercial 

Testado em dezembro de 2011 
As previsões de produção estão baseadas em 
modelos de poços semelhantes dos campos 
Rubiales e Quifa SW. 

Notas:  
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A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção 
relativo ao bloco de Sabanero. 
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Item 6.1.2 Poços de gás e petróleo bruto e líquido:    
 

Instalações em terra na 
Colômbia 

Poços produtores Poços não produtores 

Poços de petróleo Poços de gás Poços de 
petróleo Poços de gás Poços de injeção 

Descrição Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido 

Rubiales Petróleo pesado 297 124,7 - - 163 68,5 - - 22 9,2 
Quifa SW 95 49,4 - - 12 6,2 - - 0 0 

Quifa Norte 4 2,4 - - 8 4,8 - - 0 0 

Sabanero(1) 2 1 - - 8 4 - - 1 0,5 

Campo de gás natural La 
Creciente     5 5     1 1     
Campo de petróleo Guaduas 6 5,4     8 7,2     2 1,8 
Campos de petróleo Rio 
Ceibas 45 12.3     20 5,5     19 5,2 
Bloco Pulí 1 0,5                 
Bloco Moriche 0 0     3 2,1     1 1 
Campo de petróleo Abanico 25 6,6 1 0,5 6 1,6     3 0,8 
Campo de petróleo pesado 
Acacia Este         8 4,5         
Bloco Buganviles 1 0,2     1 0,2         
Bloco Chipalo 0 0     1 1         
Bloco Cicuco(2)                      
Bloco Cerrito     2 1,6     1 0,8     
Bloco Guásimo 1 1                 
Bloco Guama             1 1     

TOTAL 477 203,5 8 7,1 238 105,6 3 2,8 48 18,5 

               

 Notas: 
(1) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 

B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero. 
(2) Este contrato terminou em 11 de novembro de 2011. 

 
Item 6.2 Propriedades com reservas não atribuídas  
 
A tabela a seguir resume as propriedades não provadas da Empresa: 
 
 

Bloco/área Área bruta 
(acres) 

Área líquida 
(acres) 

Tipo de 
contrato 

Vencimento do contrato Compromisso de 
trabalho atual (por 

Fase) 

Compromissos 
de trabalhos 
futuros (por 

Fase) 



21 
 

Bloco/área Área bruta 
(acres) 

Área líquida 
(acres) 

Tipo de 
contrato 

Vencimento do contrato Compromisso de 
trabalho atual (por 

Fase) 

Compromissos 
de trabalhos 
futuros (por 

Fase) 
Arauca, Bacia 
de Llanos 

428,3 343,1 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Seis (6) anos. 
 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial por 
períodos sucessivos de 10 
anos 
 
29/12/2039 

Fase 2 (24 meses):  
Perfuração de dois 
(2) poços 
exploratórios 
(US$9.000.000) 
 
Fase expira em:   
29/12/2013 

Fase 3 (12 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
US$4.500.000 
 
Fase 4:  Um (1) 
poço exploratório 
US$4.500.000 

Arrendajo, 
Bacia de 
Llanos(1) 

78.102,6 2583,3 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

15/12/2035 
 
Período de exploração: 
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração: 24 
anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 
(cumprindo algumas 
condições) 

Concluído em 
20/02/2012:  Fase 5 
– 6 associados (24 
meses): Aquisição de 
114 km2 de 3D 
sísmico 
US$5.000.000 
 
Perfuração de um (1) 
poço exploratório 
(US$750.000) 

Plano de 
avaliação 
apresentado para 
Azor 1 ao ANH 
 
 
Programa 
Exploratorio 
Posterior 
apresentado ao 
ANH 

CPE-1, Bacia 
de Llanos 

2.446.252,0 244.625.203,1 

ANH – 
Acordo de 
avaliação 
técnica 

23/06/2012 Fase única:  (i) 438 
km de 2D sísmico, 
(ii) quatro (4) poços 
estratigráficos e (iii) 
1.931 km de SFD 
(investimento total 
de US$31.117.000) 
 
Fase expira em:  
23/06/2012 

Opção de solicitar 
Contrato de 
exploração e 
produção ANH 

CPE-6, Bacia 
de Llanos 

593 150.301.118,2 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

5/10/2041 Fase 1 (36 meses):  
(i) um (1) poço 
exploratório A3 e (ii) 
480 km de sísmico 
2D ou 300 km2 de 
sísmico 3D 
 
Fase expira em:  
5/10/2041 

Fase 2 (36 meses):  
Três (3) poços 
exploratórios 
(US$10.500.000) 

CPO-1, Bacia 
de Llanos 

152.651,8 76.325,9 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 
 
23/06/2039 

Fase 1 (36 meses):  
200 km de sísmico 
2D (US$5.000.000) 
Um (1) poço 
exploratório 
(US$3.500.000) e 
Estudos G&G 
(US$100.000) 
 
Fase expira em:  
23/06/2012 

Fase 2 (36 meses):  
Três (3) poços 
exploratórios 
(US$10.500.000) 
e Estudos G&G 
(US$100.000) 
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Bloco/área Área bruta 
(acres) 

Área líquida 
(acres) 

Tipo de 
contrato 

Vencimento do contrato Compromisso de 
trabalho atual (por 

Fase) 

Compromissos 
de trabalhos 
futuros (por 

Fase) 
CPO-12, 
Bacia de 
Llanos 

708.765,0 283.506,0 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração: 24 
anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 
 
23/06/2039 

Fase 1 (36 meses):  
(i) 370,98 km de 
sísmico 2D, (ii) 300 
km de sísmico 3D, 
(iii) três (3) poços 
exploratórios A3 e 
48 km de sísmico 
2D. 
 
Fase 1 expira em:  
23/06/2012 

Fase 2 (36 meses):  
(i) três (3) poços 
exploratórios A3 
ou equivalente em 
sísmico 
(US$10.500.000) 
e (ii) Estudos 
G&G 
(US$200.000) 

CPO-14, 
Bacia de 
Llanos 

517.656,2 323.535,1 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração: 
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 

Fase 1 (36 meses):  
Aquisição de 850 km 
de sísmico 2D 
US$21.500.000 três 
poços exploratórios 
(US$10.500.000), 
Estudos G&G 
(US$100.000) 
 
(Atualmente 
suspenso desde 24 de 
junho de 2009 até 
que os processos 
anteriores de 
consulta sejam 
oficialmente 
registrados) 

Fase 2 (36 meses):  
Três (3) poços 
exploratórios 
(US$10.500.000) 
e Estudos G&G 
(US$200.000) 

Tacacho, 
Caguan-
Putumayo 

598,0 301.994,0 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial. 
 
9/05/2040 

Fase 1 (24 meses): 
Aquisição, 
processamento e 
interpretação de 480 
km de sísmico 2D 
(US$8.160.000) 
 
Fase expira em:  
9/05/2012 
 

Fase 2 (24 meses):  
Dois (2) poços 
exploratórios 
(US$11.000.000) 
 
Fase 3 (24 meses):  
Dois (2) poços 
exploratórios 
(US$11.000.000) 
 

Terecay, 
Caguan, 
Putumayo 

586,6 586,6 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 
 
9/05/2040 

Fase 1 (24 meses): 
Aquisição, 
processamento e 
interpretação de 476 
km de sísmico 2D 
(US$8.092.000) 

Fase 2 (24 meses):  
Dois (2) poços 
exploratórios 
(US$11.000.000) 
 
Fase 3 (24 meses):  
Dois (2) poços 
exploratórios 
(US$11.000.000) 



23 
 

Bloco/área Área bruta 
(acres) 

Área líquida 
(acres) 

Tipo de 
contrato 

Vencimento do contrato Compromisso de 
trabalho atual (por 

Fase) 

Compromissos 
de trabalhos 
futuros (por 

Fase) 
CR-1, Bacia 
de Cesar-
Rancheria 

307.384,3 184.430,6 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

23/06/2039 
 
Período de exploração: 
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração: 24 
anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 

Fase 1 (36 meses):  
278 km de sísmico 
2D (incluem 
US$6.950.000) e um 
(1) poço exploratório 
(US$5.000.000) 
 
Fase expira em:  
23/06/2012 

Fase 2 (36 meses):  
Dois (2) poços 
exploratórios 
(US$10.000.000) 
e Estudos G&G 
(US$100.000). 

Guama 

183,7 183,7 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 

Fase 4 (12 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
(US$2.900.000) e 
renúncia de 15% da 
área contratada 
 
Fase expira em:  
8/03/2012 

Fase 5 (12 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
(US$2.900.000) e 
renúncia de 15% 
da área 
contratada. 
 
Fase 6 (6 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 

SSJN3, Sinu-
San Jacinto 

634.364,0 634.364,0 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

23/06/2039 
 
Período de exploração: 
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:   
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 

Fase 1 (36 meses):  
Aquisição de 500 km 
de sísmico 2D 
(US$12.500.000), 
estudos G&G 
(US$100.000) e um 
(1) poço exploratório 
(US$8.000.000) 
 
Contrato suspenso 
 
Estudos G&G 
(US$100.000) 

Fase 2 (36 meses):  
Quatro (4) poços 
exploratórios 
(incluem 
US$32.000.000) e 
Estudos G&G 
(US$100.000) 

SSJN7, Sinu-
San Jacinto 

668.919,3 334.459,6 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

23/06/2039 
 
Período de exploração: 
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 

Fase 1 (36 meses):  
590 km de sísmico 
2D (US$16.520.000) 
e um (1) poço 
exploratório 
(US$8.000.000) 
 
Fase expira em: 
23/06/2012 
 
Estudos G&G 
(US$80.000) 

Fase 2 (36 meses):  
Quatro (4) poços 
exploratórios 
(incluem 
US$32.000.000) e 
Estudos G&G 
(US$100.000) 
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Bloco/área Área bruta 
(acres) 

Área líquida 
(acres) 

Tipo de 
contrato 

Vencimento do contrato Compromisso de 
trabalho atual (por 

Fase) 

Compromissos 
de trabalhos 
futuros (por 

Fase) 
Peru 135, 
Bacia de 
Maranon 

2.521.440,3 2.521.440,3 

Contrato de 
exploração e 

produção 
com a 

Perupetro 

Sete (7) anos para 
exploração (tempo total 
de exploração + tempo de 
produção de petróleo = 30 
anos.  No caso da 
produção de gás, serão 40 
anos). 

Fase 2 (18 meses):  
789 km de sísmico 
2D 
 
Força maior desde 1 
de dezembro de 2011 
até a aprovação do 
direito 

Fase 3 (24 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$15.000.000 
 
Fase 4 (24 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$15.000.000 

Peru 137, 
Bacia de 
Maranon 

1.109.339,4 1.109.339,4 

Contrato de 
exploração e 

produção 
com a 

Perupetro 

Sete (7) anos para 
exploração (tempo total 
de exploração + tempo de 
produção de petróleo = 30 
anos.  No caso da 
produção de gás, serão 40 
anos). 

Fase 1 (18 meses):  
200 km de sísmico 
2D a $6.000.000 
 
Força maior 

Fase 2 (18 meses):  
Aquisição de 200 
km de sísmico 2D 
e perfuração de 
um (1) poço de 
exploração 
$17.500.000 
 
 
Fase 3 (24 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$17.500.000 
 
Fase 4 (24 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$17.500.000 
 

Peru 138, 
Bacia de 
Ucayali 

1.023.561,0 1.023.561,0 

Contrato de 
exploração e 

produção 
com a 

Perupetro 

Sete (7) anos para 
exploração (tempo total 
de exploração + tempo de 
produção de petróleo = 30 
anos.  No caso da 
produção de gás, serão 40 
anos). 

Fase 2 (18 meses):  
300 km de sísmico 
2D a $9.000.000 e 
um (1) poço 
exploratório - 
$15.000.000 
 
Força maior desde 5 
de janeiro de 2012 
até que o Plano de 
gerenciamento 
ambiental seja 
aprovado 

Fase 3 (18 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$15.000.000 
 
Fase 4 (18 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$15.000.000 
 
Fase 5 (18 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
$15.000.000 

Topoyaco, 
Vale 
Magdalena 
superior 64.357,0 32.178,5 

ANH – 
Contrato de 
exploração e 

produção 

Período de exploração:  
Duração de seis (6) anos. 
Período de exploração:  
24 anos, prolongável até o 
limite econômico do 
campo comercial 

Fases 4 e 5 
UNIFICADAS:  (24 
meses):  dois (2) 
poços exploratórios 
(US$15.000.000) 
 
Fase expira em:  
2/09/2012 

Fase 6 (12 meses):  
Um (1) poço 
exploratório 
(US$8.800.000) 
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Notas: 
(1)Em 16 de novembro de 2011, a Pacific Stratus Colombia Corp. fechou um contrato de atribuição 
condicional com uma subsidiária da PetroMagdalena Energy Corp. ("PetroMagdalena") no qual a 
Empresa concordou em transferir sua participação no bloco Arrendajo por $10 milhões de dólares após a 
aprovação da ANH.  Conforme os termos da transação, a PetroMagdalena concordou em assumir uma 
obrigação completa de transporte da Pacific Stratus sob o contrato de Arrendajo até que a atribuição seja 
aprovada. 
 
Item 6.3 Contratos avançados  
 
A Empresa possui um programa de hedging para cobrir o risco associado às flutuações 
no preço de petróleo durante 2011. A Empresa firma regularmente os contratos de 
gerenciamento de risco para cobrir o risco do preço do petróleo.  A maior parte da 
estrutura do hedging está na forma do que é normalmente mencionado como "zero cost 
collar" (Collar de custo zero) ou estratégias semelhantes, que consistem em uma opção 
de compra e uma opção de chamada, estabelecendo uma faixa de preço para o petróleo 
cru, doce e leve da West Texas Intermediate, ou com preços mínimos e máximos para um 
volume acordado. Se os preços caírem abaixo do preço mínimo, a Empresa será 
compensada em volume e preço pela queda na receita. O inverso é verdadeiro quando os 
preços aumentam acima do preço máximo. 
 
A Empresa tinha os seguintes contratos de gerenciamento de risco do preço do petróleo 
em 31 de dezembro de 2011: 
 

 
 
Item 6.4 Informações adicionais sobre os custos de abandono e recuperação 
 
A tabela a seguir resume os custos de abandono e recomendação (líquido após deduzir a 
recuperação) aplicados às reservas reveladas no Item 2.1 - Dados das reservas (preços e 
custos previstos): 
 

Instalações em 
terra      Caso previsto 

Colômbia Provado Provado + 
    Provável 
Ano  $MM   $MM  
2012          0,15  0,15 
2013          0,25           0,25  
2014          0.84           6.86  
Todos os anos        31,45         97,72  
Desconto a 10%        12,69         31,15  

Instrumento Prazo  
Volume 

(bbl) 
Preço máx./mín.  

ou de exercício 
($/bbl) Referência Valor justo 

Opção de compra Fevereiro de 2012 a dezembro de 2012 8.790.000        109.50 -120 WTI (29.353) $              
Opção de venda  Agosto de 2012  -  Dezembro de 2012 5.350.000        61,5 - 64 WTI (8.732) $                
“Zero cost collars” Janeiro de 2012 a dezembro de 2012 10.051.404      70-80 / 115 - 121 WTI (1.798)                   

Total (39.883) $              
Curto prazo (39.883) $              

Total (39.883) $              
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A tabela a seguir resume os poços brutos e líquidos para os quais a Empresa espera que 
incorram custos de abandono e recuperação, conforme mostrado na tabela acima: 
 

Instalações em 
terra      Caso previsto 

Colômbia Bruto Líquido 
Propriedade Poços Poços 
La Creciente 0,00 0,00 
Guaduas 9,00 8,15 
Abanico Principal 23,00 5,70 
Abanico Norte 7,00 4,50 
Quifa Norte 344,00 206,40 
Quifa SW 85,00 51,70 
Sabanero(1) 118,00 59,00 
CPO 6 356,00 178,00 
Puli 0,00 0,00 
Guama 4,00 4,00 
Buganviles 5,00 1,00 
Rubiales 6,00 4,80 
Total 957,00 523,25 

 
Notas: 

(1) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 
B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero. 
 

Item 6.5 Horizonte dos impostos  
 
Com cada uma de suas unidades de negócio, a Empresa acumulou $513,3 milhões em 
imposto de renda durante o ano fiscal de 2011, conforme segue: 
 
Rubiales Holdings Corp.   $497,6 milhões 
Pacific Stratus Energy Colombia Corp.  $15,2 milhões 
Outras entidades tributáveis    $0,5 milhão 
   Total   $513,3 milhões  
 
A Empresa espera pagar o imposto de renda nos próximos anos com a taxa estatutária de 
33%.  
 
A despesa com o imposto de renda aumentou significativamente durante 2011, o que está 
de acordo com o aumento na receita e na renda operacional. 
 
O Congresso Colombiano aprovou a lei 1430 em 29 de dezembro de 2010, estabelecendo 
a continuidade do imposto de "patrimônio líquido" impondo uma sobretaxa de 25% à 
taxa atual, que aumenta de 4,8% para 6%, para custear a recuperação das áreas do país 
afetadas pelas enchentes de 2010. Esse imposto específico foi calculado com base no 
imposto de patrimônio não tributável líquido que os contribuintes tinham em 31 de 
dezembro de 2010.  
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Item 6.6 Custos incorridos 
 
A tabela a seguir (Item 6.6.1) destaca os custos incorridos pela Empresa pelas aquisições 
de propriedades provadas e não provadas, exploração e desenvolvimento no ano fiscal 
encerrado em 31 de dezembro de 2011: 
 

Instalações em terra na Colômbia 
 Custos de aquisição da propriedade Custo de 

exploração 
Custo de 

desenvolvimento  Provado Não provado 
Bloco ($ milhões) ($ milhões) ($ milhões) ($ milhões) 

Abanico   4,28 4,19 
Arauca   33,77  
Arrendajo   1,48  
Buganviles   2,82 0,32 
Cordillera 24   0,33  
CPE -1   3,26  
CPE -6   19,44  
CPO1 (1)   0,14  
CPO12   3,55  
CPO14   0,45  
CR1   1,99  
Dindal-Rio Seco   14,55 0,62 
Guama   8,76  
La Creciente   18,90 17,36 
Llanos 55   0,36  
Llanos 7   0,38  
Quifa   36,13 262,83 
Rubiales Piriri   6,71 396,32 
SSJN-3   2,47  
SSJN-7   3,56  
Tacacho   1,12  
Terecay   0,45  
Topoyaco   13,73  
Outros projetos de 
exploração 

  1,13 83,84 

Aquisição de 
interesse na Maurel 
& Prom Colombia 
B.V. 

  63,40  

Propriedades da 
Maurel & Prom 
Colombia B.V. 
(Muisca, Sabanero, 
Cor 15, CPO17, 
SSJN9) 

  74,36  

Peru   11,99  
Guatemala   1,01  
Total   330,52 765,48 
 
Item 6.7 Atividades de exploração e desenvolvimento 
 
A tabela a seguir (Item 6.7.1) destaca o número de poços brutos e líquidos que 
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contribuíram com as perfurações de petróleo, gás, serviço e secas abertas no ano fiscal 
que encerrou em 31 de dezembro de 2011: 
 

Instalações em terra na Colômbia 
 Poços de exploração Poços de desenvolvimento 
Bloco Poços de 

petróleo 
Poços de gás Perfurações a 

seco 
Poços de 
petróleo 

Poços de gás Perfurações a 
seco 

 Bruto Líqui
do 

Bruto Líquid
o 

Bruto Líquid
o 

Bruto Líqu
ido 

Bruto Líqui
do 

Bruto Líquid
o 

Abanico     1,0 1,0 2,0 (3) 0,50     
Arauca 1,0 1,0   1,0 1,0       
Arrendajo             
Buganviles             
Caguan             
Caguan-5             
Caguan-6             
Cerrito             
Chipalo             
Cicuco             
Cord-15(1)             
Cord-24             
CPE -1             
CPE-6 E&P 4,0 2,0           
CPE-6 TEA(1) 2,0 1,0           
CPO -1             
CPO -12             
CPO -14             
CPO-17(2)             
CR-1             
Dindal – Rio 
Seco 

    1,0 1,0       

Guama   1,0 1,0         
Guasimo             
Guatemala – 
A-7-98 

            

La Creciente   1,0 1,0         
Las Quinchas             
Moriche             
Muisca(2)     1,0 0,5       
Peru – 135             
Peru – 137             
Peru – 138             
Puli-B             
Putumayo-9             
Quifa Norte 11,0 6,6   1,0 0,6       
Quifa Norte(1) 4,0 2,4   1,0 0,6       
Quifa SW 19,0 11,4   1,0 0,6 49,0 13,9     
Rubiales 11,0 4,4   1,0 0,4 109,0 43,4     
Sabanero(2) 2,0 1,0           
Sabanero(1)(2) 4,0 2,0           
SSJN-3             
SSJN-9(2)             
Tacacho             
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Terecay             
Terecay             
Topoyaco     1,0 0,5       
Total 58,0 31,8 2,0 2,0 9,0 6,2 160 57,8     

 
Notas: 
(1) Poço estratigráfico. 
2 A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 

B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero. 
(3) Inclui um poço injetor. 
 
As mais importantes atividades atuais e prováveis de exploração e desenvolvimento da 
Empresa são as seguintes: 
 
(1) O aumento na produção operada bruta da Empresa durante 2011 foi uma 

realização significativa, com uma média de 218.450 boe/d (86.497 boe/d líquido 
depois de royalties) para um aumento de 74.144 boe/d (29,523 boe/d líquido 
depois de royalties), ou 52% maior que a produção em 2010. Esse crescimento na 
produção operada é principalmente o resultado da perfuração de poços e do 
aumento na capacidade de produção nos campos de petróleo pesado Rubiales e 
Quifa, aliado à construção de novas instalações em ambos os campos para 
processar o petróleo cru.  Para ver os detalhes, consulte "Discussão dos resultados 
do quarto trimestre e anuais – produção" na página 17 da Análise e discussão do 
gerenciamento da empresa, de 14 de março de 2011, referente ao ano encerrado 
em 31 de dezembro de 2011. Em 2011, a empresa abriu 121 poços produtores no 
campo Rubiales e 62 no campo Quifa. Isso, junto com as atualizações das 
instalações de processamento central de Quifa e Rubiales, permitiu que a empresa 
aumentasse a capacidade de produção bruta para 235.000 boe/d, que será 
totalmente realizada assim que a expansão do oleoduto OCENSA for concluída. 
 

(2) Na parte norte do bloco Quifa, a campanha exploratória de um total de 20 poços 
confirmou as possibilidades dessa parte do bloco, onde a Empresa estimou 290 
MMbbl de recursos e 165,02 MMbbl de reservas 2P. 

  
(3) Na parte norte do bloco Quifa, a campanha exploratória de um total de 17 poços 

confirmou as possibilidades dessa parte do bloco, onde a Empresa estimou 290 
MMbbl de recursos e 165,02 MMbbl de reservas 2P.  

 
(4) No bloco CPE-6 E&P, foram perfurados quatro poços estratigráficos e os 

resultados confirmaram a certificação de 115,3 MMbbl de reservas 2P.  
 

(5) No bloco Sabanero, a Maurel & Prom Colombia B.V., a operadora do bloco, 
perfurou um total de 9 poços, incluindo estratigráficos e de avaliação. Com base 
nos resultados do poço, a Empresa certificou 31,5 MMbbl de reservas 2P.  
 

(6) No bloco Guama, a perfuração do poço exploratório COTORRA-1X começou em 
dezembro de 2011 e até 31 de dezembro de 2011 o poço já havia progredido 
1.126 m. O poço está localizado no flanco de uma estrutura diapírica incipiente, 
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com a ajuda da análise do atributo sísmico, na mesma região em que o poço 
PEDERNALITO-1X descobriu o condensado de gás em 2010. O poço 
COTORRA-1X atingiu TD em 64 m em janeiro de 2012, resultando em uma 
segunda descoberta de condensado de gás.  Além disso, o trabalho hidráulico 
piloto foi realizado entre setembro e outubro de 2011 em um dos cinco intervalos 
curtos testados no poço PEDERNALITO-1X. Os resultados foram satisfatórios 
porque o PI foi triplicado. O poço foi deixado pronto para o teste estendido. 

 
(7) No bloco Dindal, a perfuração do poço CAPIRA-1X foi iniciada em 16 de abril 

de 2011, atingindo o TD em 3.014 m MD na Formação de Cordoba em 5 de julho 
de 2011. O poço foi perfurado como uma exploração ao sul do ES-6ST2. O poço 
foi submetido a um teste do esfregaço na Formação de Cimarrona e, depois de 
estudos geológicos adicionais, foi tampado e abandonado. 
 

(8) No bloco La Creciente, o delineamento do poço Apamate-2 foi iniciado com a 
perfuração em 1 de dezembro de 2011; em 31 de dezembro de 2011, estava em 
desenvolvimento em 2.519 m.  O alvo do poço eram as areias de gás na Formação 
Cienaga de Oro, em uma armadilha estratigráfica interpretada onde as anomalias 
sísmicas associadas ao gás haviam sido interpretadas. O poço atingiu TD em 
3.661 m, em janeiro de 2011. 

 
(9) No bloco Topoyaco, o poço exploratório Yaraquí-1X encontrou traços de petróleo 

pesado nas areias Neme da formação basal de Rumiyaco e água doce nas areias 
de Villeta; portanto, foi considerado uma perfuração a seco. O alvo do poço era 
uma estrutura subempuxo subjacente a empuxos previamente testados, que 
também resultaram em petróleo pesado e água doce. O poço atingiu TD em 3.246 
m, em janeiro de 2011. 

 
(10) No Peru, a Empresa concluiu a aquisição de 559 km de dados sísmicos 2D no 

Lote 138, na bacia de Ucayali, como parte do compromisso de exploração com a 
Perupetro. Os dados foram processados e interpretados, resultando na 
identificação de seis prospectos exploratórios nas seções Paleozóica e Cretácea. 

 
(11) Em 2011, a Empresa executou os seguintes compromissos contratuais com a 

ANH: (i) perfurou quatro (4) poços exploratórios, (ii) perfurou dois (2) poços 
estratigráficos, (iii) iniciou a aquisição de 300 km2 de sísmico 3D; e (iv) adquiriu 
1.011 km de sísmico 2D. 

 
Item 6.8 Estimativas de produção 
 
Produção bruta (caso de previsão) da Empresa de 31 de dezembro de 2011 a 31 de 
dezembro de 2012:  
 

Instalações em 
terra na 
Colômbia 

Petróleo leve e médio Petróleo pesado Gás A&NA 

Provado Provável Provado Provável Provado Provável 
Propriedade Mbbl Mbbl Mbbl Mbbl Bcf Bcf 
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La Creciente 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 
Guaduas 0,0 0,0 231,0 17,3 0,8 0,0 
Sabanero(1) 0,0 0,0 846,0 116,0 0,0 0,0 
Abanico 
Principal 225,8 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cerrito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Quifa Norte 0,0 0,0 2.326,0 871,1 0,0 0,0 
Quifa SW 0,0 0,0 9.942,1 171,0 0,0 0,0 
CPE 6 0,0 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0 
Puli 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Guama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Buganviles 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 
Rubiales 0,0 0,0 32.330,9 0,0 0,0 0,0 
Total 228,5 17,5 45.682,5 1.227,7 23,6 0,0 

 
Notas:  

(1) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 
B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero. 

 
 
 
 

Item 6.9 Histórico de produção 
 
A tabela a seguir destaca a produção média diária entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de 
dezembro de 2011, dos campos produtores da Empresa. 
 

 
Notas: 

(1) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 
B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero.  A 
produção é de 17 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. 

 
A tabela a seguir (Item 6.9.1b) destaca, como média por volume de unidade (por 
exemplo, $/bbl ou $/Mcf), os preços recebidos da Empresa, royalties pagos, custos de 
produção e o netback resultante: 
 

Instalações em 
terra na 
Colômbia 

Taxas de petróleo leve e médio Taxas de petróleo pesado Taxas de gás A&NA 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
Propriedade Mbbl/d Mbbl/d Mbbl/d Mbbl/d Mbbl/d Mbbl/d Mbbl/d Mbbl/d MMcf/d MMcf/d MMcf/d MMcf/d 
La Creciente 0,03 0,03 0,03 0,02 

    
59,15 59,39 61,72 47,65 

Guaduas     0,61 0,64 0,60 0,57 0,55 0,67 0,78 0,70 
Rio Ceibas 0,49 0,48 0,46 0,47         
Abanico 0,64 0,55 0,47 0,43     0,25 0,72 1,05 0,75 
Sabanero(1)        0,04     
Quifa SW 

    
20,10 21,49 21,98 21,05 

    Quifa N       0,02 0,06     
Rubiales 

    
60,94 69,96 68,96 74,90 

    Total 1,16 1,06 0,96 0,92 81,65 92,09 91,56 96,62 59,95 60,78 63,55 49,1 
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  2011 - Valores da unidade de petróleo pesado 

Instalações 
em terra na 
Colômbia 

Q1 Q2 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Propriedade $/bbl Mbbl3 $/bbl $/bbl $/bbl Mbbl3 $/bbl $/bbl 
Quifa SW 84,86 147,34 17,93 66,93 101,94 162,79 16,93 85,01 
Rubiales 84,86 1096,84 35,80 49,06 101,94 1273,18 46,71 55,23 

 
  2011 - Valores da unidade de petróleo pesado 

Instalações 
em terra na 
Colômbia 

Q3 Q4 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Propriedade $/bbl Mbbl3 $/bbl $/bbl $/bbl Mbbl3 $/bbl $/bbl 
Quifa SW 94,10 161,36 28,28 65,82 105,35 166,62 21,13 84,22 
Rubiales 94,10 1268,82 39,94 54,16 105,35 1361,88 36,15 69,20 

 
 
  2011 - Valores da unidade do gás natural 

Instalações 
em terra na 
Colômbia 

Q1 Q2 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Propriedade $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf 
La Creciente 5,33 0,25 0,53 4,55 5,75 0,26 0,56 4,94 
 
  2011 - Valores da unidade do gás natural 

Instalações 
em terra na 
Colômbia 

Q3 Q4 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Preço 
recebido 

Royalties 
pagos Opex2 Netback 

Propriedade $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf $/Mcf 
La Creciente 7,24 0,28 0,20 6,76 6,28 0,21 1,15 4,92 
 
Notas: 

(1) Condensado para La Creciente incluído nas estimativas acima (1 boe = 5,7 Mcf). 
(2) A tarifa do oleoduto não está incluída nos custos operacionais. 
(3) No caso de royalties para petróleo, o pagamento é em espécie e o valor é estimado em dinheiro. 

 
Essas tabelas também são apresentadas usando um fator de conversão de 1 boe para 6,0 
Mcf, conforme fornecido abaixo.  No caso de La Creciente, os totais do condensado são 
suficientemente baixos para que não haja uma diferença significativa entre usar 1 boe 
para 5,7 Mcf e usar 1 boe para 6,0 Mcf. 
 
A tabela a seguir (Item 6.9.1) destaca para cada campo importante, e no total, os volumes 
de produção da Empresa para o ano financeiro mais recente encerrado em 31 de 
dezembro de 2011, para cada tipo de produto: 
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Instalações em terra 
na Colômbia 

Petróleo L&M Petróleo pesado Gás A&NA Gás A&NA, BOE em 
5.7:1 

Gás A&NA, BOE em 
6:1 

Propriedade 
Bruto Líquid

o Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido 

Mbbl Mbbl Mbbl Mbbl Bcf Bcf MBOE MBOE MBOE MBOE 

La Creciente  11,16   10,27       22,40   20,50  3929,82  3.596,49   3.733,33   3.416,67  
Guaduas      244,22   178,80   1,43   0,20   250,00   34,56   237,50   32,83  
Rio Ceibas  648,60   141,80       1,68   0,01   294,04   1,58   279,33  1,50  
Abanico Principal  522,12   124,01       0,39   0,04   67,72   6,39   64,33  6,07  
Abanico Norte  170,69   56,85       0,24   0,03   41,40   5,75   39,33  5,47  
Sabanero(1)      12,65   5,69       -   -  -  -  
Quifa SW     7.984,52  6.450,14       -   -  -  -  

Quifa Norte      8,06   7,78       -   -  -  -  

Rubiales     25.295,43  20.002,90       -   -  -  -  

Total 1.352,58  332,92  33.544,88  26.645,31  26,12  20,78  4.582,98  3.644,77  4.353,83  3.462,53  

 
Notas: 

(1) A Empresa detém uma participação acionária indireta de 49,999% na Maurel & Prom Colombia 
B.V., que faz parte do contrato de exploração e produção relativo ao bloco de Sabanero.   
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