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RESUMO 

 

O presente trabalho se baseia em um levantamento e análise de dados, que mostrarão 

como evoluiu a participação das operadoras privadas no Brasil após a quebra do monopólio 

exercido pela Petrobras. A ênfase do trabalho está na comparação entre a estatal brasileira e as 

operadoras privadas, principalmente em relação aos resultados obtidos nas rodadas de 

licitação dos blocos exploratórios e na produção de petróleo. Além disso, será abordada a 

nova política de incentivo a empresas de pequeno e médio porte, visando a aumentar a 

participação das mesmas na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: regulação, operadora privada, rodadas de licitações, produção de 

petróleo, Petrobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 This paper is based on a research and analysis of data that show how the participation 

of private operators in Brazil improved after the monopoly break sustained by Petrobras. The 

main object is the comparison between the state company and private operators, especially in 

relation to the results obtained in the Brazil Rounds for exploration blocks and oil production. 

Besides that, this paper will approach the new policy to encourage small and medium-sized 

companies, aiming to increase their participation in the exploration, development and 

production of oil and natural gas. 

KEYWORDS: regulation, private operator, Brazil rounds, oil production, Petrobras.  
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1 – Introdução 

 

1.1 Justificativa 

 

Durante muitos anos, no Brasil, as atividades ligadas à indústria do petróleo e seus 

derivados pertenciam apenas a União, em que a empresa estatal brasileira Petróleo Brasileiro 

S.A. – Petrobras tornou-se responsável por atuar como órgão de execução do monopólio nesse 

setor. Porém, a Emenda Constitucional n° 09/95 deu início a transformações na indústria, 

permitindo que empresas privadas, constituídas sob as leis brasileiras, pudessem atuar nas 

atividades econômicas ligadas ao setor energético. 

Em 1997, foi promulgada a Lei nº 9.478, conhecida como a Lei do Petróleo, que foi 

responsável pela consolidação do encerramento do exercício de monopólio, executado apenas 

pela Petrobras, e pela criação de um diferente desenho para a política energética nacional. 

Com a mudança no marco regulatório e a abertura do mercado da E&P, ocorreu um 

significativo aumento da participação das empresas privadas no país ao longo dos anos, 

através das rodadas de licitações de blocos exploratórios. 

Por outro lado, as atividades das operadoras privadas no país, principalmente as 

empresas de pequeno e médio porte, ainda são ofuscadas pela Petrobras, que assume um 

importante papel na indústria de petróleo e gás natural no Brasil, respondendo por mais de 

90% da produção. 

Por isso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vem 

buscando soluções para incentivar a participação das pequenas e médias empresas no Brasil, e 

um importante passo, visando a esse objetivo, foi a elaboração da minuta da Resolução ANP, 

que define o porte para essas empresas de acordo com os critérios estabelecidos pela Agência. 

Desse modo, avaliar a efetiva participação das operadoras privadas no Brasil, assunto 

pouco difundido mesmo após anos desde o fim do monopólio, foi o principal motivo pelo 

qual houve interesse na realização do presente trabalho. 
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1.2 Objetivo  

 

O trabalho tem como objetivo realizar um levantamento e análise de dados que 

mostram como evoluiu a participação das operadoras privadas no Brasil, após a quebra do 

monopólio exercido pela Petrobras. 

O foco do trabalho está na comparação entre a estatal brasileira e as operadoras 

privadas, principalmente em relação às rodadas de licitação e na produção de petróleo no 

Brasil. 

Adicionalmente, é abordada a nova política para empresas de pequeno e médio porte, 

que visa ao crescimento das mesmas nas atividades do setor de petróleo e gás natural. 

 

1.3 Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa e desenvolvimento do trabalho se sustenta na inquirição, 

disponibilização e contraste de dados sensíveis ao tema. A partir dessa organização, o projeto 

se desenvolve de maneira dinâmica, na qual os dados tratados em cada capítulo possuem sua 

correspondência em tabelas e gráficos detalhados. 

Inicialmente, foram cumpridas pesquisas na legislação, bem como em regulamentos e 

atos normativos, a fim de destacar as importantes modificações no marco regulatório 

brasileiro, o que serviu, ainda, como uma projeção histórica e introdutória do tema. 

A partir de então, inicia-se a compilação de dados sensíveis ao tema, obtidos através 

da ANP, e esta reunião de dados destinou-se, em seguida, a dar maior notoriedade às 

relevantes mudanças nas regras das rodadas e aos principais resultados obtidos pelas empresas 

vencedoras. 

A pesquisa se desenvolveu desde a rodada zero até a décima segunda rodada, o que 

compreende o período entre 1998 e 2013, além das duas rodadas de licitações de áreas 

inativas contendo acumulações marginais e a primeira rodada de partilha de produção. Com 

isso, foi exposto no trabalho os valores ofertados a cada bloco arrematado pelas empresas e 

consórcios vencedores, em cada uma das referidas rodadas. 

Em seguida foi dada proeminência ao crescimento anual das atividades petrolíferas no 

período de 2000 até 2013, e esta amostragem se dá a partir da apresentação de dados da 
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produção das principais operadoras privadas que atuam no Brasil; bem como com a 

confrontação entre a participação da Petrobras e das demais operadoras. 

Por fim, realizaram-se novamente pesquisas na legislação, mostrando a nova política 

de incentivo a empresas de pequeno e médio porte. Além disso, efetuou-se um levantamento 

dos pequenos e médios campos que hoje ainda são operados por grandes empresas, 

principalmente pela Petrobras. 

 

1.4 Estrutura 

 

O trabalho está estruturado em sete capítulos, o Capítulo 1 introduz o tema, 

apresentando as justificativas e objetivos do mesmo. 

O Capítulo 2 aborda as principais leis brasileiras responsáveis pelas mudanças 

ocorridas no marco regulatório para o setor petrolífero no Brasil, desde a formação do 

monopólio estatal até o modelo dos dias atuais. 

No Capítulo 3 são analisados os principais dados e valores quantitativos de todas as 

rodadas de licitações, realizadas desde 1998. São destacadas as relevantes mudanças nas 

regras das rodadas e os principais resultados obtidos pelas empresas vencedoras. 

O Capítulo 4 aborda os dados relativos à produção de petróleo realizada pelas 

principais operadoras privadas no Brasil. Tem destaque o crescimento anual das atividades 

petrolíferas, desde o início de 2000 até 2013, bem como uma comparação entre a Petrobras e 

as demais operadoras que atuam no país. 

No Capítulo 5 aborda a nova política de incentivo a empresas de pequeno e médio 

porte, por meio da minuta da Resolução ANP, criada em 2014, que tem como objetivo definir 

critérios para especificar o porte das empresas, e aumentar a participação das mesmas na 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 

O Capítulo 6 contém as considerações finais a respeito do tema, e, finalmente, o 

Capítulo 7, mostra as referências bibliográficas usadas para a composição do presente 

trabalho. 
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2 – Legislação Brasileira Sobre Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 

 

Este capítulo mostra como a legislação referente à exploração e produção de petróleo e 

gás natural no Brasil sofreu modificações ao longo dos anos. São abordadas as principais leis 

brasileiras responsáveis pelas transformações do marco regulatório para o setor petrolífero 

desde a formação do monopólio estatal até o modelo dos dias atuais. 

 

 

2.1 A Formação do Monopólio Estatal 

 

Inicialmente, a exploração das riquezas contidas no subsolo se dava a partir de 

concessões outorgadas pela Corte Portuguesa, sendo obrigação realizar um devido pagamento 

pelo direito de exploração. Esse sistema se estendeu até a promulgação da primeira 

constituição republicana, em 24/02/1891.  

Essa constituição foi responsável pela introdução de uma legislação para o setor 

petrolífero no Brasil. Conforme seu art. 72, as minas pertenciam aos proprietários do solo, ou 

seja, os proprietários possuíam domínio sobre os recursos minerais presentes em suas 

propriedades, exceto em caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, através 

de prévia indenização (BRASIL, 2014).  

Com a promulgação da segunda Constituição republicana, em 16/07/1934, a 

propriedade do solo deixou de alcançar os recursos do subsolo, que agora necessitavam da 

autorização ou concessão federal para sua exploração. O Código de Minas, criado pelo 

Decreto nº 24.642/1934, dispôs, em seu art. 97, que as jazidas de petróleo e gases naturais 

presentes em território nacional eram de posse dos Estados ou da União. Entretanto, ficou 

garantida ao proprietário do solo a preferência na concessão da lavra ou coparticipação nos 

lucros no caso em que a área era concedida a outrem.  

A Constituição de 1937 adotou o mesmo sistema de distinção das riquezas existentes 

no solo das do subsolo e conferiu apenas aos brasileiros ou empresas organizadas no Brasil, 

concessões ou autorizações para as atividades de aproveitamento industrial de minas e jazidas, 

acentuando o conteúdo nacionalista sobre os recursos minerais.  
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2.2 O Período do Monopólio Estatal  

 

Na continuação desse processo, em 29/04/1938, foi criado pelo Decreto-Lei nº 395, o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP), órgão subordinado diretamente ao Presidente da 

República, que conferia ao Governo Federal a competência de autorizar, regular e controlar a 

exportação, o transporte, a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados, no território 

nacional (BRASIL, 2014). 

Além disso, ficou nacionalizada a indústria da refinação do petróleo nacional e 

importado, mediante a organização das respectivas empresas, que deveriam ter capital social, 

direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros natos, fortalecendo a legislação 

nacionalista para a indústria do petróleo no Brasil. Não foram geradas grandes alterações para 

a indústria do petróleo, quando promulgada a Constituição de 1946, que manteve as mesmas 

restrições do texto constitucional anterior. 

Em 03/10/1953, foi promulgada a Lei nº 2.004, que dispôs sobre uma nova política 

nacional para o setor petrolífero, definindo como monopólio da União a pesquisa e a lavra das 

jazidas de petróleo, de outros hidrocarbonetos fluidos e de gases raros existentes em território 

nacional, bem como o refino do petróleo e o transporte marítimo ou por meios de condutos, 

do óleo bruto e seus derivados produzidos no país e gases raros de qualquer origem. 

Essa lei redefiniu as atribuições do CNP, que passou a ser o órgão de orientação e 

fiscalização responsável por exercer o monopólio da União, e criou a empresa estatal 

brasileira Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Esta passou a atuar, com participação 

majoritária da União, como o órgão de execução do monopólio sobre a pesquisa, a lavra, a 

refinação, o comércio e transporte de petróleo e seus derivados.  

Além disso, a Lei nº 2.004/53 também determinou que a Petrobras e suas subsidiárias 

deveriam pagar, obrigatoriamente, devida indenização sobre o valor do óleo extraído ou do 

xisto ou do gás aos Estados e territórios onde fizessem a lavra de petróleo e xisto betuminoso 

e a extração de gás natural. 

Em 24/01/1967, foi promulgada a Constituição que sancionou o monopólio de 

pesquisa e lavra de petróleo em território nacional, conforme disposto em seu art. 162. Ela 

reafirmou que os recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, e ratificou que 

seria dada exclusividade a brasileiros ou sociedades organizadas no Brasil a autorização ou 

concessão federal para exploração e aproveitamento dos recursos minerais. 
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Atualmente, vigora a Constituição, promulgada em outubro de 1988, a qual reitera o 

monopólio e prevê em seu art. 177 que:  

 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 

resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 

derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o 

transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e 

gás natural de qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 

derivados. (BRASIL, 2014). 

 

2.3 O Fim do Monopólio Estatal  

 

A Emenda Constitucional nº 09, de 09/11/1995, foi responsável por um novo marco 

regulatório na indústria do petróleo e gás natural, através de uma nova redação dada ao art. 

177 da Constituição de 1988.  

Ela manteve como propriedade exclusiva da União os depósitos de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional. Porém, permitiu que, 

além da Petrobras, outras empresas constituídas sob as leis brasileiras pudessem atuar nas 

atividades econômicas ligadas ao setor energético, encerrando o monopólio exercido pela 

Petrobras. 

 

2.4 A Lei nº 9.478/1997 

 

A consolidação do encerramento do exercício de monopólio, executado apenas pela 

Petrobras, foi a promulgação da Lei nº 9.478/97, de 06/08/1997, conhecida como a Lei do 

Petróleo.  
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Esta lei gerou um diferente desenho para a política energética nacional, dispondo 

sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, definindo atribuições para Petrobras.  

Dentre outras providências previstas, criou-se o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo, estabeleceu-se o modelo de concessão, bem como 

foram definidos os critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais e de 

terceiros, aplicadas nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e 

gás natural. 

 

2.4.1 O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE 

 

O Conselho Nacional de Política Energética recebeu a função de formular políticas 

responsáveis por promover, de modo racional, o aproveitamento de energia no Brasil, depois 

da aprovação do Presidente da República. Dentre as atribuições do CNPE, previstas pela Lei 

nº 9.478/97, vale destacar:  

  

   I - promover o aproveitamento racional dos 

recursos energéticos do País, em conformidade com o disposto na 

legislação aplicável; 

   II - assegurar, em função das características 

regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas 

ou de difícil acesso do País, submetendo as medidas específicas ao 

Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios; 

   III - rever periodicamente as matrizes 

energéticas aplicadas às diversas regiões do País, considerando as 

fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis; 

   IV - estabelecer diretrizes para programas 

específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, da energia 

termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica 

e da energia proveniente de outras fontes alternativas; (Redação dada 

pela Lei nº 11.097, de 2005) 

   V - estabelecer diretrizes para a importação e 

exportação, de maneira a atender às necessidades de consumo interno 

de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, gás natural e 

condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema 
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Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano 

Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4º 

da Lei no 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;(Redação dada pela Lei nº 

12.490, de 2011) 

   VI - sugerir a adoção de medidas necessárias 

para garantir o atendimento à demanda nacional de energia elétrica, 

considerando o planejamento de longo, médio e curto prazos, podendo 

indicar empreendimentos que devam ter prioridade de licitação e 

implantação, tendo em vista seu caráter estratégico e de interesse 

público, de forma que tais projetos venham assegurar a otimização do 

binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema 

Elétrico.(NR) 

(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 

   VII - estabelecer diretrizes para o uso de gás 

natural como matéria-prima em processos produtivos industriais, 

mediante a regulamentação de condições e critérios específicos, que 

visem a sua utilização eficiente e compatível com os mercados interno 

e externos. (Acrescentado pela Lei n° 11.909, de 2009). (BRASIL, 

2014). 

  

2.4.2 A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

A Agência Nacional do Petróleo, que sofreu modificação pela Lei nº 11.097, em 2005, 

e passou a se chamar Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é 

o órgão responsável por regular a indústria do petróleo e gás natural, seus derivados e 

biocombustíveis, sendo vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 

Embora a Agência tenha sido criada em agosto de 1997, apenas pelo Decreto nº 2.455, 

em 1998, ela foi, de fato, implementada. Dentre as atribuições da ANP, previstas pela Lei nº 

9.478/97, vale destacar:  

  

  I - implementar, em sua esfera de atribuições, a 

política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na 

política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com 

ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural 

e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, 

e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, 
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qualidade e oferta dos produtos; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 

2005) 

  II - promover estudos visando à delimitação de blocos, 

para efeito de concessão ou contratação sob o regime de partilha de 

produção das atividades de exploração, desenvolvimento e produção; 

(Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010) 

  III - regular a execução de serviços de geologia e 

geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao levantamento 

de dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-

exclusivas; 

  IV - elaborar os editais e promover as licitações para a 

concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os 

contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução; 

  VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente 

nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante 

convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades 

integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e 

pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato; (Redação dada 

pela Lei nº 11.909, de 2009) 

  VIII - instruir processo com vistas à declaração de 

utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão 

administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos e 

de terminais; 

  IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e 

uso racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis 

e de preservação do meio ambiente; (Redação dada pela Lei nº 11.097, 

de 2005) 

  XII - consolidar anualmente as informações sobre as 

reservas nacionais de petróleo e gás natural transmitidas pelas 

empresas, responsabilizando-se por sua divulgação; 

  XIV - articular-se com os outros órgãos reguladores 

do setor energético sobre matérias de interesse comum, inclusive para 

efeito de apoio técnico ao CNPE; 

  XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à 

produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, 
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ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à 

comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de 

conformidade e certificação de sua qualidade, fiscalizando-as 

diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios; (Redação dada pela Lei nº 

12.490, de 2011). (BRASIL, 2014). 

 

2.4.3 A Petróleo Brasileiro S.A. 

 

A Lei nº 9.478/98, em seu art. 61, estabeleceu que a Petróleo Brasileiro S.A. – 

Petrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, passa a ser uma sociedade de 

economia mista, que possui como atribuições a pesquisa, a lavra, a refinação, o 

processamento, o comércio e o transporte de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, assim como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme 

definidas em lei.  

Todas as atividades econômicas realizadas pela Petrobras são desenvolvidas em 

caráter de livre competição com outras empresas, a depender das condições de mercado, 

sendo permitido a ela, o exercício de qualquer uma destas atividades fora do território 

brasileiro. Ademais, a lei estabelece que a União fica responsável por manter o controle 

acionário da concessionária com, no mínimo, posse de 50% das ações.  

Também ficou determinado que a Petrobras e suas subsidiárias são autorizadas a 

formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, visando à expansão de suas 

atividades e tecnologias, bem como à ampliação dos investimentos relacionados à indústria 

petrolífera.  

 

2.4.4 Participações Governamentais 

 

As participações governamentais, que representam uma compensação financeira que 

as operadoras devem pagar à União, Estados e Municípios pela ocupação ou retenção de áreas 

exploratórias, são tratadas nos art. 45 a 52 da Lei nº 9.478/1997. A definição dos critérios para 

o cálculo e cobrança das participações é dada pelo Decreto nº 2.705/98, de 03/08/1998, e se 

aplicam a atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no 

Brasil. 
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Conforme disposto na legislação brasileira, as operadoras contratadas estão sujeitas ao 

pagamento das seguintes participações governamentais: 

 

    I - bônus de assinatura; 

  II - royalties; 

  III - participação especial; 

  IV - pagamento pela ocupação ou retenção de                     

área. (BRASIL, 2014). 

 

O bônus de assinatura corresponde ao total ofertado pela empresa que vence a 

licitação para obtenção de uma área para produção de petróleo ou gás natural. O licitante 

vencedor deve pagar o valor ofertado no ato da assinatura do contrato de concessão.  

Os royalties correspondem a uma compensação financeira que os concessionários 

devem pagar mensalmente, com relação a cada campo e a partir do início da produção, pela 

exploração de petróleo ou gás natural. 

A participação especial corresponde à compensação financeira extraordinária que os 

concessionários devem pagar, com relação a cada campo e a partir do trimestre em que 

ocorrer o início da produção, nos casos em que há elevados volumes de produção ou grande 

rentabilidade de um campo.  

O pagamento pela ocupação ou retenção de área corresponde a um valor que será 

apurado a cada ano civil, a partir da assinatura do contrato de concessão. O valor varia 

dependendo se a fase é de exploração, desenvolvimento ou produção.  

   

2.4.5 Participações de Terceiros 

 

Diferente das participações governamentais, a participação de terceiros é destinada ao 

proprietário da terra, sendo este uma pessoa física, jurídica ou um ente governamental. A Lei 

nº 9.478/97, em seu art. 52, determina que, para os blocos localizados em terra, serão pagos 

aos proprietários da terra participações equivalentes a um percentual variável entre 0,5% e 1% 

da produção de petróleo ou gás natural, definido pela ANP. 

A Portaria ANP nº 143, de 25/09/1998, dispõe sobre os procedimentos relativos à 

cobrança do pagamento aos proprietários de terra. Esta participação será paga mensalmente e 

deve ser distribuída proporcionalmente à produção realizada nas áreas regularmente 

demarcadas na superfície do bloco (ANP, 1998). 
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Pela possibilidade de um mesmo campo terrestre possuir diversas propriedades, estas 

devem apresentar limites bastante exatos dentro de cada campo. Portanto, a Portaria nº 143/98 

estabeleceu que o valor a ser pago ao proprietário é definido pela produção total das cabeças 

de poço presente em sua propriedade, ou seja, o pagamento será a alíquota multiplicada pela 

produção dos poços existentes na propriedade. 

 

2.5 Contrato de Concessão 

 

Para o regime de concessão, realizam-se as rodadas de licitação dos blocos, aprovadas 

pelo CNPE, que serão destinados à contratação das atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural. As rodadas de licitação pública são promovidas pela ANP, que dispõe 

de um edital, em que as empresas devem atender aos requisitos técnicos, econômicos e 

jurídicos estabelecidos pela Agência.  

Determinou-se também que a empresa ou consórcio contratado pela União assumirá 

sempre os riscos e custos referentes às operações realizadas, ou seja, deverão arcar com 

qualquer tipo de prejuízo que possa ocorrer, sem ter o direito de pagamento, reembolso ou 

indenização.  

Pelo contrato de concessão, o concessionário deve pagar à União as seguintes 

participações governamentais: bônus de assinatura, royalties, participação especial e 

pagamento pela ocupação ou retenção de área. Também são especificadas, pela ocupação ou 

retenção da área de concessão, as participações de terceiros, que corresponde ao pagamento 

aos proprietários da terra de participação equivalente a até 1% da produção de petróleo e gás 

natural. Todas estas participações serão calculadas conforme a legislação brasileira aplicável. 

De acordo com o art. 3º da Lei do Petróleo, os depósitos de petróleo e gás natural 

presentes no território nacional pertencem a União. Sendo assim, cabe ao concessionário 

somente a propriedade do petróleo e gás natural descoberto que for produzido na área 

concedida. Fica também determinada a proibição do uso, por parte dos concessionários, de 

qualquer outro recurso natural porventura presente na área concedida, salvo quando 

autorizado, de acordo com a legislação brasileira. 

 

2.6 Cessão Onerosa  

 

A Lei nº 12.276, de 30/06/2010, estabeleceu que a União é autorizada a ceder 

onerosamente a Petrobras o exercício das atividades de pesquisa de petróleo, gás natural e 
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hidrocarbonetos fluidos em áreas não concedidas localizadas no pré-sal, sem exceder a 

produção de até 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo (boe). Em compensação, 

aumentou-se a participação acionária da União na Petrobras. A Figura 2.1 mostra a região do 

contrato de cessão onerosa. 

 

 
Figura 2.1 - Áreas incluídas no contrato de cessão onerosa. 

Fonte: Petrobras (2014). 

 

A Lei também trata, em seu art. 5°, das participações governamentais, que, para cessão 

onerosa, será apenas o pagamento de royalties à União, Estados e Municípios. 

Incluiu-se como atribuição da ANP a regulação e fiscalização das atividades que a 

Petrobras exercerá, conforme previsto em seu art. 7°: 

 

Art. 7° Caberá à ANP regular e fiscalizar as atividades a serem 

realizadas pela Petrobras com base nesta Lei, aplicando-se, no que 

couber, o disposto na Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

(BRASIL, 2014). 

  

Após o processo de capitalização (venda de ações) desta operadora, a participação 

total da União aumentou de menos de 40% para 47,8% do capital social da companhia. 
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2.7 Partilha de Produção 

 

A Lei nº 12.351, de 22/11/2010, dispõe sobre as atividades relacionadas ao petróleo 

sob-regime de partilha de produção em áreas do pré-sal
1
 e em áreas estratégicas

2
. 

Neste tipo de regime, a exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, ocorre por conta e risco do contratado, 

e, quando há descoberta comercial, o mesmo adquire o direito à apropriação do custo em 

óleo
3
, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, e de parcela do excedente 

em óleo
4
, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato. 

O CNPE recebeu novas atribuições, dentre elas a decisão se, em alguma área do 

polígono do pré-sal, a Petrobras será contratada diretamente ou se ocorrerá licitação na 

modalidade leilão. Em caso de licitação, que obedece às normas expedidas pela ANP e ao 

respectivo edital, é vencedora a empresa que oferecer a proposta mais vantajosa segundo o 

critério da oferta de maior excedente em óleo para a União. Coube ao Ministério de Minas e 

Energia (MME) propor ao CNPE a participação mínima que a Petrobras possuirá no 

consórcio vencedor, que não poderá ser inferior a 30%. 

A lei definiu que, para o regime de partilha da produção, as receitas governamentais 

que devem ser pagas são os royalties e o bônus de assinatura, bem como a participação 

equivalente a até 1% do valor da produção de petróleo ou gás natural aos proprietários da 

terra onde se localiza o bloco. Fica explícito, em seu art. 44, que não há pagamento de 

participações especiais.  

 

 

 

                                                           
1 Área do pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície 

poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras 

regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico 

(BRASIL, 2014). 
2 Área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada 

pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos (BRASIL, 2014). 
3 Custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em 

caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a limites, prazos e 

condições estabelecidos em contrato (BRASIL, 2014). 
4 Excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre 

a União e o contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e 

as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à participação de que trata o art. 43 

(BRASIL, 2014). 



27 
 

2.8 Pré-Sal Petróleo S.A. 

 

A empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e 

Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) foi criada pela Lei nº 12.304/2010 e 

implementada pelo Decreto nº 8.063, de 01/08/2013, sendo essa vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia. 

A PPSA tem por objeto a gestão dos contratos de partilha de produção e dos contratos 

para a comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 

pertencentes à União de forma a maximizar o resultado econômico. A empresa não é 

responsável pela execução, direta ou indireta, das atividades de exploração, desenvolvimento, 

produção e comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.  

Ela indicará, obrigatoriamente, a metade dos membros do comitê operacional de cada 

consórcio. A outra metade será indicada pela operadora (a Petrobras, por determinação legal) 

e outras empresas vencedoras de licitações para partilha. Vale ressaltar que a PPSA terá o 

poder de vetar os programas de exploração das empresas vencedoras, além de monitorar e 

auditar os custos e investimentos relacionados ao contrato de partilha de produção. 

  



28 
 

3 – Participação das Empresas nas Rodadas de Licitações no Brasil 

 

Este capítulo trata dos principais aspectos e valores quantitativos das rodadas de 

licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, promovidas pela 

ANP, desde a Rodada Zero em 1998, até a décima segunda rodada, ocorrida em 2013, 

mostrando as principais mudanças nas regras das rodadas que ocorreram ao longo dos anos. 

 Também serão abordadas as duas rodadas de licitações de áreas inativas contendo 

acumulações marginais, bem como a primeira rodada de partilha de produção, destacando os 

principais resultados obtidos pelas empresas vencedoras. 

 

3.1 Rodadas de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e 

Gás Natural 

 

3.1.1 A Rodada Zero 

 

Consolidada em agosto de 1998, a Rodada Zero representou o conjunto de 

negociações responsáveis por determinar a participação da Petrobras nas atividades de 

exploração e produção de petróleo, após a promulgação da Lei do Petróleo. 

Essa rodada manteve os direitos da Petrobras, por meio dos contratos de concessão, 

sobre os blocos exploratórios e áreas de desenvolvimento em que a empresa houvesse 

realizado prévios investimentos. 

As concessões foram realizadas sem processo licitatório, e, conforme previsto no art. 

32, da Lei nº 9.478/97, em 06/08/1998, foram assinados 397 contratos de concessão referentes 

a campos em exploração, desenvolvimento e produção entre a ANP e a Petrobras.  

A empresa estatal não reivindicou, dentro do prazo previsto, outros 62 campos que já 

haviam produzido ou estavam na etapa de desenvolvimento, sendo assim, os mesmos ficaram 

a disposição da ANP. Além disso, outros campos foram devolvidos à Agência no período de 

1998 a 2006, sendo essas áreas conhecidas como “campos marginais”. 
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3.1.2 Primeira Rodada de Licitações  

 

A primeira rodada de licitações ocorreu no Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/06/1999, 

marcando a abertura do mercado de exploração e produção de petróleo no Brasil. As áreas 

ofertadas estavam concentradas em oito bacias: Camamu-Almada, Campos, Cumuruxatiba, 

Espírito Santo, Foz do Amazonas, Paraná, Potiguar e Santos, conforme mostra a Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 – Áreas ofertadas nas bacias sedimentares na 1ª Rodada.  

Fonte: ANP (1999). 

 

 Ao todo, foram 38 empresas habilitadas, ou seja, empresas que atenderam os devidos 

requisitos para apresentação de ofertas, tais como: qualificação (técnica, financeira e jurídica), 

pagamento da taxa de participação (cujos valores variam dependendo da bacia onde se 

localizam os blocos) e garantia de oferta, conforme previsto no edital. 

 O edital também definiu o Conteúdo Local (CL), que consiste no compromisso do 

concessionário com a aquisição de bens e serviços junto aos fornecedores locais, dando 

condições de competitividade às empresas nacionais. O CL é expresso em percentagem dos 

investimentos totais gastos na fase de exploração e na etapa de desenvolvimento, e estará 

presente em todas as rodadas de licitações.  

Dos 27 blocos oferecidos, foram apresentadas 21 ofertas por 14 companhias. Porém, 

somente 12 blocos, foram concedidos para 11 empresas vencedoras: 1 na Bacia de Camamu-
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Almada, 4 na Bacia de Campos, 2 na Bacia do Espírito Santos, 1 na Bacia da Foz do 

Amazonas, 1 na Bacia do Potiguar e 3 na Bacia de Santos. 

Foram seis novos operadores na 1ª Rodada, entre eles a Agip, a BP e a Texaco, além 

da YPF como concessionária.  

Foi arrecadado um total de Bônus de Assinatura de cerca de R$ 321 milhões, com o 

bloco BM-S-4, situado na Bacia de Santos, possuindo o maior valor da rodada: foram mais de 

R$ 134 milhões pagos pela empresa Agip Oil do Brasil S.A.. 

Apesar de a Agip ter arrematado todos os blocos que ofertou, pagando o maior 

montante de Bônus de Assinatura, foi a Petrobras (única empresa nacional) que obteve a 

maior concessão de blocos, seguida da Agip e YPF. Dos 5 blocos arrematados, a empresa 

estatal venceu sozinha o bloco BM-C-6, situado na Bacia de Campos, e os outros 4 em 

consórcio, sendo nestes a operadora vencedora de 2 blocos (BM-C-3 e BM-CAL-1). 

 

3.1.3 Segunda Rodada de Licitações 

 

Na segunda rodada de licitações, ocorrida no dia 07/06/2000, foram oferecidos 23 

blocos. Estes se distribuíram por 9 bacias sedimentares brasileiras, e um fato inédito 

observado foi a inclusão da concessão de blocos em terra (blocos onshore). Ao todo foram 

concedidos 21 blocos, sendo 12 no mar (blocos offshore) e 9 em terra: 1 na Bacia de 

Camamu-Almada, 3 na Bacia de Campos, 1 na Bacia do Pára-Maranhão, 1 na Bacia do 

Paraná, 2 na Bacia Potiguar, 3 na Bacia do Recôncavo, 5 na Bacia de Santos e 5 na Bacia de 

Sergipe-Alagoas, conforme observado na Figura 3.2. 

Participaram dessa rodada 44 empresas habilitadas, em que 27 apresentaram oferta e 

16 venceram pelo menos um bloco. Seis novas operadoras obtiveram o direito de explorar 

áreas no Brasil, em que se pode destacar a entrada da Chevron e da Shell, além da BG e da 

Petrogal como concessionárias.  

Houve também a entrada de empresas privadas nacionais, com a Queiroz Galvão 

Exploração e Produção (QGEP) como operadora no consórcio formado com a Ipiranga e 

Odebrecht, totalizando em quatro o número de empresas brasileiras vencedoras.  

Arrecadou-se mais de R$ 468 milhões de Bônus de Assinatura, pertencendo ao bloco 

BM-S-9, situado na Bacia de Santos, o maior valor da rodada (R$116.278.032), pago pelo 

consórcio Petrobras – operadora vencedora – BG e YPF. O motivo para tal investimento pôde 
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ser compreendido anos depois, dado que o referido bloco está localizado na região do pré-sal, 

com reservas estimadas em mais de 30 bilhões de barris de óleo equivalente. 

 
Figura 3.2 - Áreas ofertadas nas bacias sedimentares na 2ª Rodada. 

Fonte: ANP (2000). 

 

Novamente a empresa que arrematou mais blocos foi a Petrobras, com 8 concedidos, 

sendo 2 vencidos sem parcerias, e 6 em consórcio, dos quais foi a sócia majoritária e 

operadora vencedora em 5. No total, foram mais de R$ 355 milhões pagos pela Petrobras e 

suas parcerias. Já a empresa privada que obteve mais concessões foi a Rainier Engineering 

Limited: arrematou 6 blocos, todos vencidos sem parcerias. 

Percebe-se a entrada de diversas empresas médias ou independentes nesta rodada, ao 

contrário do ocorrido na anterior, em que na sua maioria eram empresas de grande porte. 

 

3.1.4 Terceira Rodada de Licitações 

 

A terceira rodada de licitações, realizada nos dias 19 e 20/06/2001, disponibilizou 53 

blocos para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural. Distribuídos em 12 bacias sedimentares, foram oferecidos 10 blocos onshore e 43 

blocos offshore, conforme se observa na Figura 3.3. Uma novidade nesta rodada foi a inclusão 

de blocos nas bacias de Barreirinhas, do Ceará e de Jequitinhonha. 
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Figura 3.3 - Áreas ofertadas nas bacias sedimentares na 3ª Rodada. 

Fonte: ANP (2001). 

 

Dos blocos ofertados, 34 foram concedidos, sendo 7 em terra e 27 no mar. Foram 42 

empresas habilitadas a participar, em que 26 apresentaram ofertas, e somente quatro não 

arremataram nenhum bloco, mesmo que em consórcio. Oito novas operadoras obtiveram o 

direito de explorar áreas no Brasil, com a entrada de ConocoPhillips, Exxon,  Total, El Paso e 

Repsol YPF, além da Statoil como concessionária. 

O valor pago de Bônus de Assinatura superou as rodadas anteriores: foram 

arrecadados cerca de R$ 595 milhões. O bloco BM-ES-11, adquirido pela concessionária 

Phillips, recebeu a maior oferta da rodada (cerca de R$ 118 milhões).  

Além dessa aquisição, a companhia americana arrematou o bloco BM-PAMA-3, na 

Bacia do Pará-Maranhão, pagando cerca de R$ 36 milhões. Foi a primeira vez que a Phillips 

obteve a concessão de blocos no país, e foi, ainda, a empresa que mais pagou Bônus de 

Assinatura na rodada. 

Apesar disso, a empresa que mais adquiriu blocos foi novamente a Petrobras. Ao todo, 

foram 15 blocos: 7 vencidos sem parcerias, e 8 em consórcio, dos quais foi a sócia majoritária 

e operadora vencedora em 6. A Petrobras e suas parceiras foram responsáveis por um 

pagamento de cerca de R$ 114 milhões. Já a empresa privada que mais obteve concessões foi 

a americana El Paso, com 7 blocos arrematados. 
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3.1.5 Quarta Rodada de Licitações  

 

A quarta rodada de licitações ocorreu dos dias 19 e 20/06/2002 e foram 

disponibilizados 54 blocos distribuídos em 18 bacias sedimentares, sendo 15 blocos onshore e 

39 blocos offshore. Houve a oferta de blocos em novas bacias sedimentares: bacias de 

Parnaíba (1 bloco terrestre), Pernambuco-Paraíba (1 bloco marítimo), Pelotas (1 bloco 

marítimo), São Francisco (1 bloco terrestre), São Luís (1 bloco terrestre) e Solimões (2 blocos 

terrestres), conforme se observa na Figura 3.4. 

Dos blocos oferecidos, 21 foram arrematados por 14 empresas das 17 que 

apresentaram ofertas. A diminuição do número de empresas interessadas em participar do 

processo licitatório de blocos no Brasil pode ser explicada pela situação econômica 

desfavorável da época. Além do baixo preço do petróleo, devido a tensões políticas e 

geopolíticas no mundo, o país apresentava o índice do risco país elevado (superior a 2400 

pontos), o que evidenciava a preocupação das companhias estrangeiras em investir no país. 

Como resultado disso, o montante de Bônus de Assinatura pago foi significativamente 

inferior aos valores obtidos nas rodadas anteriores: cerca de R$ 92 milhões, com cinco 

empresas atuando como novos operadores no país, dentre eles a Devon Energy e BHP 

Billiton. A dinamarquesa Maersk desembolsou a maior quantia de Bônus de Assinatura por 

bloco: foram R$ 15 milhões pelo BM-S-29, situado na Bacia de Santos. 

A Petrobras foi novamente a empresa que mais arrematou blocos na quarta rodada, 

com 8, sendo 3 vencidos sem parcerias e 5 em consórcio, dos quais foi a sócia majoritária e 

operadora vencedora em todos. Já a empresa privada que mais obteve concessões foi a Partex 

Oil and Gas, com 3 blocos arrematados. 

 

3.1.6 Quinta Rodada de Licitações 

 

A quinta rodada foi realizada nos dias 19 e 20/08/2003, e foram implementadas 

mudanças importantes no sistema de licitação de blocos exploratórios. Entre elas, pode-se 

destacar a mudança do Programa Exploratório Mínimo (PEM), que passou a ser um critério 

para determinar a oferta vencedora, deixando de ser pré-definido pela ANP.  

O PEM é uma proposta de trabalho de exploração apresentada pelas empresas à ANP, 

expresso em Unidades de Trabalho (UT), e deve ser cumprido integralmente durante o 

primeiro período de exploração na área do bloco em oferta. Caso não seja cumprido, a 



34 
 

empresa perde o bloco adquirido. Nessa rodada, foram oferecidas como PEM 21.951 UTs, 

permitindo estimar investimentos superiores a R$ 350 milhões na fase exploratória. 

 

 
Figura 3.4 - Áreas ofertadas nas bacias sedimentares na 4ª Rodada. 

Fonte: ANP (2002). 

 

Durante as quatro rodadas anteriores, as companhias podiam dar lances livres para a 

aquisição de bens e serviços brasileiros. O CL, nos contratos de concessão, fazia parte da 

pontuação das ofertas, com distribuição de 3% para a fase de exploração e 12% para a etapa 

de desenvolvimento, totalizando 15%.  

Porém, nesta rodada, aumentou-se o peso do CL na avaliação das ofertas para 40%, 

ficando estabelecidos percentuais mínimos obrigatórios e diferenciados para a contratação de 

bens e serviços junto aos fornecedores locais, com distribuição de 15% para a fase de 

exploração e 25% para a etapa de desenvolvimento. 

Outra novidade foi a divisão das bacias sedimentares em setores, sendo estes divididos 

em blocos, os quais apresentaram tamanho médio bastante inferior aos das rodadas anteriores. 

Na visão da ANP, a redução do tamanho dos blocos exploratórios atrairia mais empresas para 

a rodada, principalmente as pequenas e médias, o que elevaria o número de companhias 

atuando nesse setor no Brasil.  
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Ao contrário do esperado, dos 908 blocos ofertados, apenas 101 foram arrematados 

por 6 empresas, as quais foram as únicas que apresentaram ofertas das 12 habilitadas. 

Somente uma nova empresa obteve direito de operar no país: a brasileira Aurizônia. 

Em consequência da diminuição do tamanho dos blocos, arrecadou-se um valor de 

Bônus de Assinatura inferior ao adquirido nas rodadas anteriores: cerca de R$ 27,5 milhões, 

pertencendo ao bloco J-M-115, situado na Bacia de Jequitinhonha, o maior valor da rodada 

(R$ 7.923.665), pago pela Petrobras. 

A empresa estatal foi muito superior às demais empresas, arrematando sozinha 85 

blocos, e outros 3 em consórcios. Ela pagou cerca de R$ 22 milhões, o que representou mais 

de 80% do montante arrecadado na rodada. Já a empresa privada que mais arrematou blocos 

foi a Sinergy Group Corp, com 4. 

Pode-se observar que a quinta rodada não obteve o sucesso desejado. O percentual de 

blocos concedidos sobre o total ofertado diminuiu, assim como o número de empresas 

participantes e bônus arrecadados.  

 

3.1.7 Sexta Rodada de Licitações  

  

A sexta rodada ocorreu nos dias 17 e 18/08/2004, e manteve as mesmas mudanças 

realizadas na rodada anterior. Foram ofertados 913 blocos em 12 bacias sedimentares, e se 

dividiram em 3 modelos de exploração: Áreas em Bacias Maduras
5
, Áreas de Elevado 

Potencial
6
 e Áreas de Novas Fronteiras

7
. Ao todo, 24 empresas foram habilitadas para 

participar do processo licitatório. 

Foram concedidos 154 blocos a 19 empresas das 21 que apresentaram ofertas, com 

apenas uma nova entrante obtendo o direito de operar no país. No que diz respeito às 

empresas nacionais privadas, foram seis as que venceram: ARBI Petróleo, Aurizônia, 

PetroRecôncavo, Queiroz Galvão, Starfish Oil & Gas e W.Washington. 

                                                           
5 Áreas em Bacias Maduras: áreas orientadas para a participação de pequenas empresas e a continuidade das atividades de 

exploração e produção nestas áreas. Foram incluídas nesta classificação as bacias maduras terrestres, já em estado 

adiantado de exploração e produção (ANP, 2014). 
6 Áreas de Elevado Potencial: áreas com grande potencial de descoberta, de forma a atrair investimentos em áreas não  

produtoras, algumas vezes ainda pouco exploradas, de forma a elevar o conhecimento geológico disponível e descobrir 

novas províncias produtoras nacionais (ANP, 2014). 
7 Áreas de Novas Fronteiras: áreas em bacias de fronteira tecnológica e do conhecimento de forma a atrair investimentos em 

áreas não produtoras, algumas vezes ainda pouco exploradas, de forma a elevar o conhecimento geológico disponível e 

descobrir novas províncias produtoras nacionais (ANP, 2014). 
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Os compromissos relativos ao PEM foram de 131 mil UTs, permitindo fazer 

estimativas de investimentos mínimos de R$ 2 bilhões na fase de exploração. 

Já o valor pago de Bônus de Assinatura foi de cerca de R$ 665 milhões. O bloco ES-

M-525, posteriormente chamado de BM-ES-23, situado na Bacia do Espírito Santo, adquirido 

pela Petrobras, custando a ela o maior valor da rodada (cerca de R$ 82,3 milhões).  

A empresa estatal foi quem mais adquiriu blocos. No total, foram 107, sendo que 55 

adquiridos com exclusividade, e, dos 52 em consórcio, foi a operadora vencedora em 32. A 

Petrobras e suas parceiras foram responsáveis por um pagamento de cerca de R$ 114 milhões. 

Já a empresa privada que mais arrematou blocos nesta rodada foi a portuguesa Petrogal, com 

20. 

 

3.1.8 Sétima Rodada de Licitações 

 

A sétima rodada foi realizada nos dias 17, 18 e 19/10/2005, e gerou mudanças 

significativas no sistema de licitações. Entre elas, pode-se citar a modificação de diversos 

critérios do CL: além dos percentuais mínimos, estabeleceram-se percentuais máximos, e, 

mesmo que uma empresa desejasse oferecer valores maiores que as faixas máximas, ela não 

obteria vantagem no julgamento das ofertas. Entende-se que a mudança desse critério visava a 

atrair mais empresas estrangeiras, as quais possuem mais dificuldade em garantir um CL 

maior, por questões óbvias de mão-de-obra. 

 Outras mudanças no critério do CL foram a criação e publicação de uma cartilha de 

certificação (responsável pelo esclarecimento da metodologia de medição do CL) e 

penalidades caso não haja o cumprimento do valor ofertado. Desta rodada em diante, o peso 

de julgamento do CL nas ofertas diminuiu, sendo de apenas 20%, com 5% para a fase de 

exploração e 15% para a etapa de desenvolvimento. 

Além disso, os blocos foram distribuídos de forma peculiar, tendo em vista uma nova 

conceituação, pela qual foram divididos blocos com risco exploratório e blocos contendo 

áreas inativas com acumulações marginais (blocos ofertados pela primeira vez). Desse modo, 

a partir dessa separação, os editais se tornaram específicos para cada área, com contratos de 

concessão diferenciados, bem como leilões realizados em dias diferentes. O processo 

licitatório das áreas inativas contendo acumulações marginais será tratado na Seção 3.2 do 

presente capítulo.  
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Com relação aos blocos em risco exploratório, dos 1.134 ofertados foram arrematados 

251 por 30 empresas vencedoras, totalizando um Bônus de Assinatura de R$ 1.085.802.800. 

Outrossim, o Programa Exploratório Mínimo, para os referidos blocos, totalizou 

195.741 UTs, o que representaria um investimento mínimo de cerca de R$ 1,8 bilhão  na fase 

de exploração, nos seis anos seguintes. 

Nesta rodada, das 14 empresas nacionais que participaram da licitação dos blocos com 

risco exploratório (o que representou o dobro do número de empresas brasileiras da rodada 

anterior), a Petrobras teve novamente grande destaque. O maior Bônus de Assinatura foi o 

pago por ela - operadora e sócia majoritária - e pela BG, em consórcio, pelos direitos do bloco 

S-M-608 na Bacia de Santos, no valor de R$ 160 milhões. 

A Petrobras, isoladamente ou em consórcio, pagou um total de R$ 726 milhões em 

bônus de assinatura, em razão de ter adquirido 96 das 109 áreas exploratórias nas quais 

ofereceu lances. Dessas 96 áreas, em 42 a Petrobras passou a possuir exclusividade de 

direitos, em 29 concessões a empresa é operadora, tendo firmado parcerias, e nas 25 áreas 

restantes a operação coube às outras partes do consórcio. Dessa forma, passou a explorar 190 

blocos. Já a empresa privada que mais adquiriu blocos na rodada foi a argentina Oil M&S. 

  

3.1.9 A Suspensão da Oitava Rodada de Licitações  

 

A oitava rodada estava prevista para ser realizada nos dias 28 e 29/11/2006, em que 

284 blocos, distribuídos em 14 setores. Seriam ofertados 40 blocos em áreas Marítimas de 

Alto Potencial, 148 blocos em áreas de Novas Fronteiras Marítimas, 47 blocos em áreas de 

Novas Fronteiras Terrestres e 49 blocos em Bacias Terrestres Maduras. 

Anteriormente ao momento da suspensão, dois setores já haviam obtido ofertas: um na 

Bacia de Santos (SS-AP3, subdividido em áreas de Elevado Potencial e Nova Fronteira) e um 

na Bacia de Tucano Sul (STUC-S, área de Nova Fronteira), totalizando 38 blocos concedidos 

a 23 empresas, 12 nacionais e 11 estrangeiras. A Petrobras adquiriu 21 blocos do total 

ofertado, como operadora ou consorciada.  

A suspensão da rodada foi movida por investidores que não estavam satisfeitos com as 

modificações existentes na 8ª Rodada. Uma das determinações mais polêmicas, previstas em 

seu edital, foi a restrição ao número de ofertas vencedoras, que tinha como objetivo estimular 

a concorrência entre as empresas e evitar certos descompassos entre os blocos adquiridos e os 

efetivamente explorados. É nítido que houve a tentativa de desconcentrar os blocos 
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exploratórios da posse de grandes empresas, especificamente a Petrobras. Do ponto de vista 

econômico, era esperado que as empresas licitantes aumentassem ao máximo suas ofertas em 

blocos cujo interesse era maior, já que haveria limitação de ofertas vencedoras. 

Porém, a rodada foi suspensa em razão da concessão de duas liminares pelos Juízos da 

3ª Vara Federal do Rio de Janeiro e da 9ª Vara Federal do Distrito Federal, e, posteriormente, 

cancelada pela Resolução CNPE nº 02/2012, e pela Resolução de Diretoria ANP nº 165/2013, 

que determinou a devolução de todas as taxas de participação e garantias de oferta, relativas a 

esta rodada.  

 

3.1.10 Nona Rodada de Licitações 

 

Concluída em 27/11/2007, a 9ª Rodada ofertou 271 blocos, distribuídos em 14 setores, 

abrangendo as seguintes bacias sedimentares: Campos, Espírito Santo, Pará-Maranhão, 

Parnaíba, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Santos, Recôncavo e Rio do Peixe. Foi a primeira 

vez em que foram ofertados blocos (19, ao todo) na bacia terrestre madura do Rio do Peixe, 

localizada no Estado do Paraná, que pode ser observada na Figura 3.5. 

Das 61 empresas habilitadas, 42 apresentaram ofertas. Ao todo, foram 117 blocos 

concedidos a 36 empresas, aparecendo 20 nacionais, o maior número de todas as rodadas 

realizadas. Além disso, também foi superado o número de novas operadoras, com 11 

empresas recebendo o direito de operar no país. 

Arrecadou-se um valor de Bônus de Assinatura recorde comparado às outras rodadas: 

cerca de R$ 2,1 bilhões, enquanto que o somatório dos PEM atingiu 169.436 UTs, que pode 

estimar um valor de investimento de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. 

 

 
       Figura 3.5 – Blocos ofertados na bacia do Rio do Peixe na 9ª Rodada. 

       Fonte: ANP (2007). 
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O destaque da rodada foi a empresa brasileira OGX, subsidiária do Grupo EBX, que 

estreou no processo licitatório. Arrematou 21 blocos exploratórios, vencendo sozinha em 14 

deles. Também foi a responsável pelo maior valor de Bônus de Assinatura pago por um bloco 

na rodada, desembolsando cerca de R$ 344 milhões pelo BM-S-58, situado na Bacia de 

Santos. A OGX e suas parcerias foram responsáveis pelo pagamento de aproximadamente R$ 

1,6 bilhão em Bônus de Assinatura. 

Contudo, a Petrobras ainda foi a empresa que mais arrematou blocos na rodada: foram 

27, sendo 6 adquiridos com exclusividade, e, dos 21 em consórcio, foi a operadora vencedora 

em 16. A Petrobras e suas parcerias pagaram cerca de R$ 309 milhões em Bônus de 

Assinatura, valor muito inferior comparado ao desembolsado pela OGX e seus consorciados. 

As empresas privadas que mais arremataram blocos foram a Starfish e a Petrogal. 

Vale ressaltar que, próximo à nona rodada de licitação, o CNPE, por meio da 

Resolução nº 06, de 8/11/2007, retirou do processo licitatório 41 blocos exploratórios de 

elevado potencial, situados na região do pré-sal.  

O fato que motivou essa decisão, causando certo enfraquecimento na rodada pela saída 

de grandes companhias do setor no leilão, foi o anúncio da Petrobras sobre o campo de Tupi, 

arrematado na segunda rodada por R$ 15 milhões, pelo consórcio formado pela empresa 

estatal (operadora, 65%), BG (25%) e Petrogal (10%).   

Diante da descoberta da significativa província petrolífera no Brasil, o CNPE 

determinou, por meio da citada resolução, que o Ministério de Minas e Energia deveria 

avaliar, no prazo mais curto possível, as mudanças necessárias no marco legal que 

contemplassem um novo paradigma de exploração e produção de petróleo e gás natural, 

aberto pela nova descoberta, respeitando os contratos em vigor. 

Após três anos, através da Lei nº 12.351/2010, definiu-se como seria feita a exploração 

e produção de petróleo e gás natural, sob o regime de partilha, das áreas localizadas na região 

do pré-sal. Como consequência dessa mudança no marco legal do setor, houve a necessidade 

de uma rodada de licitação específica, que será abordada na Seção 3.3 do presente capítulo.  

 

3.1.11 Décima Rodada de Licitações 

 

Realizada no dia 18/12/2008, a décima rodada ofertou 130 blocos terrestres, divididos 

em 8 setores de 7 bacias sedimentares: Amazonas, Parecis, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-

Alagoas, São Francisco e Paraná. Foi a primeira vez em que foram ofertados blocos (6, ao 
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todo) na Bacia de Parecis (Nova Fronteira), localizada no Estado do Mato Grosso, conforme 

se observa na Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6 – Blocos ofertados na bacia de Parecis na 10ª Rodada. 

Fonte: ANP (2008). 

 

Das 40 empresas habilitadas a participar, 17 venceram, sendo 11 brasileiras e 6 

estrangeiras. Foram concedidos 54 blocos, totalizando uma área de 46 mil km².  

O total de Bônus de Assinatura arrecadado foi de cerca de R$ 89,4 milhões, enquanto 

que o somatório do PEM atingiu 128.707 UTs, com estimativa de investimentos de R$ 611 

milhões, valores que superaram as expectativas para uma rodada em que não houve oferta de 

blocos marítimos. 

O bloco responsável pelo maior bônus da rodada foi arrematado pelo consórcio 

Petrobras (empresa majoritária e operadora) e Petrogal: a parceria desembolsou cerca de R$ 

13,6 milhões no AM-T-85, localizado na Bacia do Amazonas.  

Novamente, a Petrobras foi a empresa que mais arrematou blocos, em que 17 foram 

adquiridos com exclusividade, e, dos 10 em consórcio, foi a operadora vencedora em 5. A 

estatal brasileira e seus consorciados foram responsáveis pelo pagamento de cerca de R$ 57 

milhões. Já a empresa privada que obteve mais concessões foi a portuguesa Petrogal.  

 

3.1.12 Décima Primeira Rodada de Licitações 

 

Após uma interrupção de 5 anos, a décima primeira rodada de licitações, ocorrida em 

14/05/2013, ofereceu 289 blocos com risco exploratório, distribuídos em 23 setores de 11 

bacias sedimentares: Barreirinhas, Ceará, Espírito Santo, Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, 



41 
 

Parnaíba, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Tucano. Ao todo, 

foram arrematados 142 blocos. 

Das 64 empresas habilitadas a participar do processo licitatório, 30 (12 nacionais e 18 

estrangeiras) saíram como vencedoras. Das sete empresas vencedoras que estrearam, foram 

seis as que obtiveram o direito de operar: Chariot Oil & Limited; Geopark Holding Limited; 

Niko Resources Ltd.; Ouro Preto Óleo e Gás S.A.; Premier Oil PLC e Sabre Internacional de 

Energia S.A. 

Foram arrecadados nessa rodada um total de R$ 2,83 bilhões de Bônus de Assinatura, 

pertencendo ao bloco FZA-M-88, situado na Bacia da Foz do Amazonas, o maior valor da 

rodada: foram R$ 345.950.100 desembolsados pelo consórcio Total (40%, operadora), BP 

(30%) e Petrobras (30%). Além disso, o somatório do PEM atingiu 400.088 UTs, o que pode 

estimar investimentos de aproximadamente R$ 6,9 bilhões.  

A Petrobras foi a empresa que mais arrematou blocos na rodada: 34 no total. Coube 

também a empresa estatal o maior Bônus de Assinatura ofertado, cerca de R$ 538 milhões. Já 

a empresa privada que mais arrematou blocos foi a Petra Energia S.A, com 28 no total. 

 

3.1.13 Décima Segunda Rodada de Licitações 

 

A 12ª rodada de licitações, ocorrida no dia 28/11/2013, ofertou 240 blocos, situados 

em 13 setores de 7 bacias sedimentares: Acre-Madre de Dios, Paraná, Parecis, Parnaíba, 

Recôncavo, São Francisco e Sergipe-Alagoas. 

As 12 empresas que apresentaram ofertas saíram vencedoras, sendo 4 brasileiras e 8 

estrangeiras. Elas foram responsáveis por arrematar 72 blocos.  

No total, foram arrecadados nessa rodada cerca de R$ 165 milhões de Bônus de 

Assinatura, pertencendo ao bloco REC-T-89, localizado na Bacia do Recôncavo, o maior 

valor pago da rodada: R$ 15.147.190 desembolsados pela Petrobras, que o arrematou sem 

parcerias. 

O somatório do PEM atingiu 129,761 UTs, o que pode estimar investimentos de R$ 

503.525.800. A Petrobras foi a empresa que mais arrematou blocos na rodada: 49 no total, 

sendo a operadora em 43 deles. Coube também a empresa estatal o maior Bônus de 

Assinatura ofertado, R$ 272.088.700. 
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3.2 Rodadas de Licitações de Áreas Inativas Contendo Acumulações Marginais 

 

 3.2.1 Primeira Rodada de Licitações 

 

A partir da vigência da Lei do Petróleo ficou estabelecido um prazo pelo qual a 

Petrobras deveria reivindicar as áreas que já haviam produzido ou que se encontravam em 

etapa de desenvolvimento. Como essas reivindicações não foram realizadas pela empresa, tais 

áreas e mais 15 campos foram devolvidas à ANP, desde a vigência da referida Lei, até 2005 

(da rodada zero até a sétima rodada). Esses campos foram denominados no mercado de 

“campos devolvidos” ou “campos marginais”. 

Durante certo tempo, essas áreas devolvidas eram incluídas aos blocos exploratórios, e 

ofertados conjuntamente, o que não se mostrou atrativo, tendo em vista que tais campos 

voltaram a ser devolvidos à ANP, inclusive mais de uma vez. Dessa forma, foi implementada 

uma estratégia, atendendo à Resolução CNPE nº 4/2002, a fim de tornar interessante a 

aquisição das denominadas “áreas com acumulações marginais inativas”, e, a partir dessa 

desvinculação, dar oportunidade de pequenas e médias empresas implementarem atividades 

de exploração e produção nessas áreas. 

Com um procedimento licitatório específico, reputou-se necessário utilizar 

nomenclaturas distintas em alguns dados. No edital relativo às áreas inativas com 

acumulações marginais os investimentos em pesquisas na fase de avaliação de tais áreas foi 

denominado Programa de Trabalho Inicial (PTI), que também era ofertado em Unidades de 

Trabalho, e representava a mesma ideia relativa ao Programa Mínimo Exploratório dos blocos 

com risco exploratório. 

Estabelecido um novo foco sobre tais áreas, a ANP procurou motivar empresas de 

pequeno e médio porte a investir em produção de petróleo em bacias terrestres maduras, nas 

quais já restava estabelecida uma infra-estrutura para tratamento e transporte de petróleo e gás 

natural. É o que ocorre, com sucesso, na sétima rodada de licitações, na qual foram adquiridas 

16 das 17 áreas com acumulações marginais (localizadas no Estado da Bahia e Sergipe). 

Foram 14 empresas vencedoras, e foi arrecadado um Bônus de Assinatura de R$ 3 milhões. 

Além disso, em termos de investimentos em pesquisas na fase de avaliação, o PTI foi 

de 6.182 UTs, o que permitiu imputar investimentos mínimos para a atividade de avaliação de 

quase R$ 62 milhões, para os dois anos seguintes.  
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Sendo assim, a partir de 2006, a ANP decidiu realizar rodadas de licitação relativas às 

áreas de acumulações marginais de forma independente das rodadas de licitação relativas às 

áreas com risco exploratório. 

 

3.2.2 Segunda Rodada de Licitações de Áreas Inativas Contendo Acumulações 

Marginais 

  

Na segunda rodada de licitações de áreas inativas, foram ofertadas 14 áreas com 

acumulações marginais: 3 na Bacia de Barreirinhas, 8 na Bacia Potiguar e 3 na Bacia do 

Espírito Santo. 

Das 55 empresas habilitadas, 30 apresentaram ofertas, seja isoladamente ou em 

consórcio, arrematando 11 áreas no total. A área que recebeu o maior Bônus de Assinatura da 

rodada está situada na Bacia de Barreirinhas (MA): foram R$ 4.237.500 desembolsados pela 

empresa Rio Proerg Engenharia Ltda. 

O total de Bônus de Assinatura pago foi de quase R$ 11 milhões, enquanto que o PTI 

total ofertado foi de 2.400 UTs, com estimativa de R$ 24 milhões para a atividade de 

avaliação nos dois anos seguintes. 

 

3.3 Primeira Rodada de Partilha de Produção 

 

A primeira licitação do regime de partilha de produção ocorreu no dia 21/10/2013, e 

ofertou apenas um bloco na Bacia de Santos, no polígono do pré-sal, conhecido como 

prospecto de Libra, conforme mostra a Figura 3.7.  

O bloco localizado em uma Bacia de Elevado Potencial para descobertas de petróleo e 

gás natural fica a 170 km do litoral do Estado do Rio de Janeiro e tem cerca de 1,5 mil km². 

Estima-se que óleo recuperável seja de 8 bilhões a 12 bilhões de barris. 

Ao todo, 11 empresas foram habilitadas a participar do processo licitatório, em que 

apenas um consórcio apresentou oferta e foi o vencedor, formado pela Petrobras (operadora, 

10%), em consórcio com a Shell (20%), Total (20%), CNPC (10%) e CNOOC (10%). É 

relevante destacar que o percentual de participação de 10% da Petrobras no consórcio se soma 

à participação mínima de 30%, que lhe é assegurada pela Lei nº 12.351/2010. 

O consórcio vencedor se propôs a pagar 41,65% do lucro em óleo para a União, sendo 

exatamente o percentual mínimo exigido pelo edital. Além disso, as empresas vencedoras 
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tiveram que pagar à União um montante de R$ 15 bilhões, sendo a empresa estatal brasileira 

responsável pelo pagamento de R$ 6 bilhões.  

 

 
            Figura 3.7 - Área oferecida na 1ª Rodada de partilha de produção. 

       Fonte: ANP (2013). 

 

3.4 Consolidação dos Principais Resultados 

 

Com a realização das doze rodadas de licitação de blocos para exploração e produção, 

de duas rodadas de licitação de campos marginais, e uma rodada de licitação de partilha de 

produção, o Brasil fechou o ano de 2013 com 313 concessões (82 marítimas e 233 terrestres), 

em que 25 empresas atuam como operadoras nos contratos e outras 46 empresas como 

consorciadas. 

A partir dos resultados mostrados a cada rodada, percebe-se que a abertura do mercado 

em 1997 não só estimulou a participação de um grande número de empresas estrangeiras no 

país, como também foi responsável pela criação de empresas privadas nacionais. 

Além disso, a promoção das rodadas licitatórias possibilitou ao governo regular o 

ritmo de exploração, e consequente geração de petróleo, bem como o direcionar as atividades 

exploratórias, visando à prospecção de áreas de interesse ou ao incentivo a participação de 

empresas de diferentes portes. 

 Conforme se observa na Tabela 3.1, os resultados variavam muito no decorrer das 

rodadas, podendo ser destacado alguns pontos principais. A 1ª Rodada foi, de fato, a 

responsável pela abertura do mercado de E&P, em que, além da Petrobras, 10 empresas 

estrangeiras saíram como vencedoras.  
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Tabela 3.1 – Comparativo de resultados das 12 rodadas de licitação de blocos exploratórios. 

 

Rodadas de Licitação 

 

 

Rodada1 

1999 

 

 

 

Rodada2 

2000 

 

 

 

Rodada3 

2001 

 

 

 

Rodada4 

2002 

 

 

 

Rodada5 

2003 

 

 

 

Rodada6 

2004 

 

 

 

Rodada7 

2005 

 

 

 

Rodada9 

2007 

 

 

 

Rodada10 

2008 

 

 

Rodada11 

2013 

 

 

 

Rodada12 

2013 

 

Bacias Sedimentares 
 

8 

 

9 

 

12 

 

18 

 

9 

 

12 

 

14 

 

9 

 

7 

 

11 

 

7 

Blocos Licitados 

 

27 

 

 

23 

 

 

53 

 

 

54 

 

 

908 

 

 

913 

 

 

1134 

 

 

271 

 

 

130 

 

 

289 

 

240 

Blocos Arrematados 

 

12 

 

 

21 

 

 

34 

 

 

21 

 

 

101 

 

 

154 

 

 

251 

 

 

117 

 

 

54 

 

 

142 

 

72 

Blocos Onshore 

Arrematados 

 

0 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

89 

 

 

210 

 

 

65 

 

 

54 

 

 

87 

 

72 

Blocos Offhore 

Arrematados 

 

12 

 

12 

 

27 

 

11 

 

81 

 

65 

 

41 

 

52 

 

0 

 

55 

 

0 

Área Arrematada 

(km²) 

 

54.660 

 

48.074 

 

48.629 

 

 

25.289 

 

 

 

25.289 

 

 

 

39.657 

 

 

 

194.651 

 

 

 

45.614 

 

 

 

48.030 

 

 

 

100.372 

 

 

47.427 

Tamanho Médio dos 

Blocos (Km²) 
4.895 

 

2.577 

 

 

1.695 

 

 

2.669 

 

 

179 

 

 

222 

 

 

351 

 

 

270 

 

 

541 

 

 

539 

 

683 

Bônus de Assinatura 

(Milhares de R$) 

 

321.700 

 

 

468.259 

 

 

594.944 

 

 

92.378 

 

 

27.448 

 

 

665.196 

 

 

1.085.802 

 

 

2.109.409 

 

 

89.407 

 

 

2.823.205 

 

165.197 

PEM (Milhares de 

R$) 

 

N.A. 

 

 

N.A. 

 

 

N.A. 

 

 

N.A. 

 

 

363.504 

 

 

2.046.787 

 

1.797.411 1.367.382 611.154 6.902.399 503.526 

Empresas que 

apresentaram ofertas 

 

14 

 

 

27 

 

 

26 

 

 

17 

 

 

6 

 

 

21 

 

 

32 

 

 

42 

 

 

23 

 

 

39 

 

 

12 

Empresas Nacionais 

que apresentaram 

ofertas 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

14 

 

 

25 

 

 

18 

 

 

12 

 

 

8 

Empresas 

Estrangeiras que 

apresentaram ofertas 

 

13 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

13 

 

 

4 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

17 

 

 

5 

 

 

27 

 

 

4 

Empresas Vencedoras 

 

11 

 

 

16 

 

 

22 

 

 

14 

 

 

6 

 

 

19 

 

 

30 

 

 

36 

 

 

17 

 

 

30 

 

 

12 

Empresas Vencedoras 

Nacionais 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

14 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

12 

 

        8 

Empresas Vencedoras 

Estrangeiras 

 

10 

 

 

12 

 

 

18 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

5 

 

 

18                            

 

        4 

N.A. = Não se Aplica 

                                Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

A partir da 5ª Rodada, na qual ocorreram importantes mudanças, percebe-se a entrada 

do PEM nos resultados, como critério para determinar a oferta vencedora.  Além disso, é 
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observada a diminuição do tamanho médio dos blocos em relação às rodadas anteriores, o que 

acarretou um grande declínio em relação ao percentual de blocos concedidos, observado no 

Gráfico 3.1, provando que não causou a eficácia desejada de atrair mais empresas. 

Já na 7ª Rodada, pode-se destacar a divisão dos blocos com risco exploratório e blocos 

contendo áreas inativas com acumulações marginais, o que gerou processos licitatórios 

distintos (o resumo das rodadas de áreas inativas contendo acumulações marginais pode ser 

visto na Tabela 3.2). 

Conforme se pode observar, os resultados vinham em uma crescente ao longo dos 

anos, o que foi interrompido com os problemas ocorridos a partir da 8ª Rodada - suspensa e, 

posteriormente, cancelada. 

 

 
            Gráfico 3.1 – Resultados por blocos nas 12 rodadas de licitação. 

        Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Outra observação relevante é a ausência de blocos offshore na 10ª Rodada, em que 

foram ofertados apenas campos terrestres, com resultados bastante enfraquecidos, em virtude 

das indecisões sobre a mudança do marco legal devido à região do pré-sal. Já a 11ª e 12ª 

rodadas procuraram dar continuidade ao aproveitamento do potencial de petróleo e gás natural 

no país, ainda que de forma não tão representativa. 

Além disso, percebe-se, por meio do Gráfico 3.2, como se deu a evolução das 

variáveis que fazem parte do julgamento das ofertas nas rodadas. É importante relembrar que 

da 1ª a 4ª rodada, eram levados em consideração apenas o Bônus de Assinatura e o CL (com 

lances livres pelas empresas), com pesos nas ofertas de 85% e 15%, respectivamente. 
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Tabela 3.2 - Comparativo de resultados das 2 rodadas de licitação de áreas contendo acumulações marginais. 

Rodadas de Licitação 
R1 

2005 

R2 

2006 

Empresas que manifestaram 

interesse 
113 61 

Empresas habilitadas 91 55 

Empresas ofertantes 53 30 

Empresas vencedoras 16 10 

Novas empresas N.A. 26 

Bônus de Assinatura  

(Milhares de R$) 
3.034 1.899 

PTI (Milhares de R$) 61.820 24.000 

N.A. = Não se Aplica 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2006). 

  

O Bônus de Assinatura é conduzido de acordo com o mínimo estabelecido para as 

áreas, mas varia principalmente com o entendimento que as empresas ofertantes possuem 

sobre o potencial de determinada área, seja por consideráveis descobertas nas proximidades 

da região ou pela análise dos dados fornecidos pela ANP. A mesma correlação pode ser feita 

para o PEM, que passou a ser considerado como parte das ofertas a partir da 5ª Rodada. 

 Além da entrada do PEM, um considerável aumento das ofertas do CL pode ser 

observado nesta rodada, o que pode ser explicado pela inclusão de percentuais mínimos para o 

mesmo, além do grande acréscimo do peso desse item no julgamento das ofertas. O CL 

passou a corresponder 40% na nota final das ofertas, superando o Bônus de Assinatura e 

PEM, que possuíam 30% cada.  

 Já da 7ª Rodada em diante, apesar de o peso do CL ter diminuído para 20%, superado 

pelo Bônus de Assinatura e PEM, com 40% cada, os valores das ofertas do CL ainda foram 

mantidos em níveis altos, devido à inclusão de patamares máximos nesse item, além dos 

mínimos já estabelecidos. 

Conclui-se que, após as 12 rodadas de licitações, com exceção da oitava, a Petrobras 

comprovou sua soberania em relação às outras empresas no Brasil, arrematando 464 blocos, 

sozinha ou em consórcio, dos 979 concedidos. Para uma melhor interpretação dos resultados, 

o Gráfico 3.3 mostra as aquisições da estatal brasileira e das demais empresas ao longo das 

rodadas. 
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                     Gráfico 3.2 – Evolução das variáveis do julgamento das ofertas ao longo das rodadas. 

         Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

 
Gráfico 3.3 – Comparação entre os blocos arrematados pela Petrobras x empresas privadas. 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Percebe-se que a Petrobras foi mais forte, principalmente, nas rodadas em que 

ocorreram maiores mudanças (5ª e 6ª Rodada) e afastaram as empresas estrangeiras, pelos 

motivos já mencionados. Entretanto, percebe-se que, na 9ª Rodada, a Petrobras sofreu uma 

queda na aquisição dos blocos, o que pode ser explicado pela relevante atuação da brasileira 

OGX.   

É relevante perceber que na 11ª Rodada a representatividade da Petrobras na aquisição 

de blocos diminuiu. Isso pode ser explicado porque, apesar de a estatal brasileira ter sido a 

empresa que mais adquiriu blocos (34 dos 142 arrematados), houve uma forte participação da 
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empresa privada Petra Energia S.A., que arrematou 28. Também vale ressaltar que como 

operadora esta empresa obteve concessão de 24 blocos, o dobro do adquirido pela Petrobras 

nesta mesma condição. 
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4 – Participação das Principais Operadoras na Produção de Petróleo no Brasil 

 

Neste capítulo são abordados os dados relativos à produção de petróleo realizada pelas 

principais operadoras no Brasil, com foco nas empresas privadas. É demonstrado o 

crescimento anual, desde o início de 2000 até 2013, das atividades petrolíferas, bem como 

uma comparação entre a Petrobras e as demais operadoras que atuam no país.  

 

4.1 Produção de Petróleo no Brasil 

 

A fase de produção é iniciada a partir do momento que o concessionário declara uma 

descoberta comercial, incluindo também as atividades de desenvolvimento, as quais estão 

relacionadas à instalação de sistemas e equipamentos capazes de tornar possível a produção 

de um campo de petróleo e gás natural.  

A última etapa da operação de campos de produção é marcada pela desativação das 

instalações e a devolução das áreas concedidas para a União.  

 

4.1.1 Ano de 2000 

 

No ano de 2000, nos 242 campos produtores oriundos das concessões da ANP à 

Petrobras na Rodada Zero ainda era observada a presença majoritária da empresa estatal 

operando sozinha. Apenas em quatro campos havia a participação de outras empresas:  

 

- Dois campos na Bacia de Campos: o campo de Bijupirá e o campo de Salema, 

eram operados pela Enterprise Oil (55%), em parceria com Odebrecht (25%) e 

Petrobras (20%). 

 

- Um campo na Bacia de Potiguar: Caraúna, operado pela Santa Fe Snyder 

(51,41%), em consórcio com YPF (26,19%), Petrobras (20%) e Sotep (2,4%). 

 

- Um campo na Bacia Sergipe-Alagoas: Tartaruga, operado pela UP Petróleo 

(67,5%), em parceria com Petrobras (25%) e TDC (7,5%). 
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A produção de petróleo, em sua maior parte, foi extraída de campos offshore, 

correspondendo a 82,8% do total. O Estado do Rio de Janeiro foi o que mais produziu, 

respondendo por cerca de 96% da produção em mar, e por 79,4% da produção nacional. 

Portanto, como os campos situados na Bacia de Campos possuíam um maior volume 

de produção quando comparados aos das bacias de Potiguar e Sergipe-Alagoas, pode-se 

concluir que os maiores produtores, que não a Petrobras, no ano de 2000, eram as empresas 

Enterprise Oil e Odebrecht.  

 

4.1.2 Ano de 2001  

 

No ano de 2001, dos 242 campos produtores oriundos das concessões da ANP à 

Petrobras na Rodada Zero, a empresa estatal era responsável por operar 228 deles.  

Eram contabilizados 11 novos campos produtores com participação de empresas que 

não a Petrobras: 

 

- Seis na Bacia de Sergipe-Alagoas: Cidade Sebastião Ferreira, Coqueiro Seco, 

Fazenda Pau Brasil, Jequiá, Sul de Coruripe e Tabuleiro dos Martins, todos 

operados pela Petrosynergy, na ausência de parcerias. 

 

- Quatro na Bacia do Recôncavo: Fazenda Rio Branco, Fazenda Santo Estevão, 

Santana e Sauípe, todos operados pela W.Washington, sem parcerias. 

 

- Um na Bacia Potiguar: Pescada, operado pela Petrobras (21%) em consórcio 

com Unopaso (79%). 

 

Cerca de 83,4% do total de petróleo produzido foi extraído de campos marítimos, 

sendo o Estado do Rio de Janeiro responsável por 96,4% da produção marítima e por 80,4% 

da nacional. 

Portanto, como os campos que passaram a produzir no ano de 2001 não apresentaram 

resultados muito significativos em termos de volume de petróleo produzido, sendo a maior 

produção ainda situada na Bacia de Campos, pode-se afirmar que a empresa Enterprise Oil e 

Odebrecht ainda se mantinham como os principais produtores privadas de petróleo nesse ano. 

4.1.3 Ano de 2002 
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Nesse ano, a Shell incorporou a Enterprise Oil, além de comprar as participações da 

Odebrecht nos campos de Bijupirá e Salema, possuindo, assim, 80% das participações em 

ambos os campos. 

Com relação aos 244 campos produtores também originários das concessões da ANP à 

Petrobras na Rodada Zero, observava-se que 10 não tinham participação da Petrobras, e 

outros 5 possuíam parcerias entre esta empresa e outros concessionários, sendo a empresa 

estatal operadora em 2. Os demais 229 campos eram operados somente pela Petrobras. 

 O novo campo que passou a produzir foi o de Arabaiana, situado na Bacia Potiguar, 

sendo operado pela Petrobras (21%) em consórcio com a Unopaso (79%). 

A produção de petróleo, em sua maior parte, foi extraída de campos marítimos, 

correspondendo a 85,1% do óleo extraído no país. O Estado do Rio de Janeiro foi o que mais 

produziu, respondendo por cerca de 97% da produção no mar, e por 82,6% da produção 

nacional. 

Desse modo, como não houve grandes alterações em termos de volume de óleo 

produzido, sendo ainda os campos offshore e os situados na Bacia de Campos os maiores 

responsáveis pela produção anual de petróleo, pode-se afirmar que o maior produtor, exceto a 

Petrobras, passou a ser a Shell. 

 

4.1.4 Período de 2003 a 2005 

 

O período de 2003 a 2005 não apresentou mudanças significativas para a produção de 

petróleo no Brasil. 

Pode-se destacar em 2003 o início da produção em três campos na Bacia de Santos: 

Caravela e Merluza, operados pela Petrobras (sem parcerias), e o campo de Coral operado 

pela empresa estatal (35%) em consórcio com a Coplex (27,5%), Queiroz Galvão (30%) e 

Starfish (7,5%). 

No ano de 2004, vale ressaltar a entrada da operadora Recôncavo E&P (100%) no 

campo Lagoa do Paulo, situado na Bacia do Recôncavo. Já em 2005, a mesma operadora 

passou a produzir nos campos de Lagoa do Paulo Norte e Lagoa do Paulo Sul. 
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Com isso, em 2005, eram 13 campos não possuíam participação da Petrobras e outros 

6 eram produzidos em parcerias desta empresa e outras concessionárias, sendo a Petrobras 

operadora em 3 deles. A produção anual foi de aproximadamente 1.633.562 barris/dia. (bpd) 

 A Petrobras produziu no ano de 2005 cerca de 1,6 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 7 operadoras privadas produtoras foi de 32,5 mil bpd.  

A Tabela 4.1 mostra os cinco principais produtores de petróleo, exceto a Petrobras, 

presentes no Brasil no ano de 2005, com destaque para a Shell que produziu cerca de 97% do 

total atingido pelas empresas privadas. 

 

Tabela 4.1 – Principais produtores privados em 2005. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2005, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil 31.591,38 

Petrosynergy      420,39  

Nova Petróleo Rec      232,75 

Recôncavo E&P      177,06  

UP Petróleo Brasil        75,39  

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

4.1.5 Ano de 2006 

 

No ano de 2006, dos 264 campos produtores, 18 não possuíam a presença da Petrobras 

e outros 8 eram produzidos em parcerias desta empresa e outras concessionárias. Quatorze 

empresas, além da Petrobras, atuavam nos campos em fase de produção. 

 Os sete novos campos que iniciaram sua produção, com a participação de empresas 

privadas são: 

- Um na Bacia de Campos: Albacora Leste operado pela Petrobras (90%) e 

Repsol YPF (10%).  

 

- Dois na Bacia Potiguar: campo de Dentão, operado pela Petrobras (21%) em 

consórcio com a Unopaso (79%) e campo João de Barro, operado pela 

Aurizônia (100%). 
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- Quatro na Bacia do Recôncavo: campo de Acajá-Burizinho, operado pela 

Recôncavo E&P (100%); campos de Canário e Uirapuru, ambos  operados pela 

Petrosynergy (100%); e campo de Quiambina, operado pela UFBA. 

  

Ao todo, no ano de 2006, a produção nacional anual de petróleo foi de 

aproximadamente 1.722.746 bpd, 5,5% a mais que no ano anterior. A maior parte se 

concentrava em campos marítimos, respondendo por 88,7% do total produzido, com destaque 

ao Estado do Rio de Janeiro, responsável por 94,9% da produção offshore e 84,2% da total 

nacional. 

A Petrobras produziu no ano de 2006 cerca de 1,69 milhões bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 8 operadoras privadas que produziram foi de 32,2 mil bpd.  

Com relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2006, conforme se 

observa na Tabela 4.2, pode ser observada a entrada da UTC Óleo e Gás, que ocupou a quarta 

posição.  

 

Tabela 4.2 - Principais produtores privados em 2006. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2006, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil     30.701,86  

Petrosynergy          744,25 

Nova Petróleo Rec          255,25  

UTC Óleo e Gás          199,60  

Recôncavo E&P          179,96  

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

A operadora privada que mais produziu continuou sendo a Shell, respondendo por 

cerca de 96% do total produzido por essas empresas privadas, conforme se observa no Gráfico 

4.1. 

4.1.6 Ano de 2007  

  

Em 2007, eram 272 campos na fase de produção, em que 20 não possuíam a 

participação da Petrobras, e 10 eram parcerias desta empresa com outras concessionárias. 

Além da Petrobras, 21 empresas também atuavam em campos produtores. 
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Gráfico 4.1 – Distribuição percentual da produção por operada privada em 2006. 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Dos quatro novos campos que iniciaram sua produção, em que não houve a 

participação da Petrobras, pode-se destacar a entrada da operadora Devon Energy, a qual 

produziu no Campo de Polvo, situado na Bacia de Campos, em consórcio com a SK Brasil. 

Além disso, a Recôncavo E&P passou a produzir, sem parcerias, em mais um campo na Bacia 

do Recôncavo. 

A produção nacional de petróleo, nesse ano, foi de 1.747.008 bpd, elevando em 1,5% 

em relação ao ano de 2006. A maior parte da produção se concentrava em campos marítimos, 

respondendo por 89% do total, com destaque ao Estado do Rio de Janeiro, responsável por 

91,7% da produção offshore e 81,6% da nacional. 

A Petrobras produziu no ano de 2007 cerca de 1,71 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 16 operadoras privadas que produziram foi de 31,8 mil bpd.  

Em relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2007, pode ser 

observada, por meio da Tabela 4.3, a entrada da Devon Energy, que ocupou a segunda 

posição.  

Tabela 4.3 - Principais produtores privados em 2007. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2007, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil 27.629,48 

Devon Energy 2.694,64 

Petrosynergy    826,41 

Nova Petróleo Rec    245,31 

Recôncavo E&P    192,60 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 
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A partir do Gráfico 4.2, percebe-se que a operadora que mais produziu continuou 

sendo a Shell, porém, esta apresentou uma queda em relação à produção total, e passou a 

responder por cerca de 87% do total produzido por essas empresas privadas, seguida da 

Devon Energy. 

 

 
              Gráfico 4.2 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2007. 

                   Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

4.1.7 Ano de 2008 

 

Em 2008, dos 291 campos na fase de produção, 34 não possuíam participação da 

Petrobras e outros 10 eram produzidos em parcerias entre a empresa estatal e outras 

concessionárias.  

Os 14 novos campos produtores com participação de empresas que não a Petrobras 

nesse ano, estavam situados da seguinte maneira: dois na Bacia de Camamu, dois na Bacia do 

Espírito Santo, dois na Bacia Potiguar, três na Bacia do Recôncavo, quatro na Bacia de 

Sergipe-Alagoas e um na Bacia de Tucano Sul. 

A produção anual de petróleo atingiu cerca de 1.813.004 bpd, elevando-se 4% em 

relação ao ano de 2007. O petróleo extraído dos campos marítimos correspondeu a 90% do 

total produzido, sendo o Estado do Rio de Janeiro responsável por 92,7% da produção 

marítima e 82,5% da nacional.  

A Petrobras produziu no ano de 2008 mais de 1,77 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 24 operadoras privadas que produziram foi 37,8 mil bpd.  
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Com relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2008 foram as 

listadas na Tabela 4.3, e se mantiveram as mesmas em relação ao ano anterior. 

 

Tabela 4.4 - Principais produtores privados em 2008. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2008, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil 28.967,53 

Devon Energy   7.334,73 

Petrosynergy      660,74 

Nova Petróleo Rec      267,48 

Recôncavo E&P      194,33 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Conforme se observa no Gráfico 4.3, a Shell continuou sendo a maior produtora 

privada, mas seguiu reduzindo sua representatividade, ficando responsável por cerca de 77% 

do total produzido por essas operadoras privadas, seguida pela Devon Energy que passou a 

responder por 20% dessa produção. 

 

4.1.8 Ano de 2009  

 

Em 2009, dos 313 campos na fase de produção, 35 não possuíam a participação da 

Petrobras, e 24 eram parcerias desta empresa com outras concessionárias. Pode-se destacar, 

nesse ano, o início da produção do Campo de Frade, situado na Bacia de Campos, e operado 

pela Chevron Frade.  

A produção anual de petróleo foi de cerca de 1.950.378 bpd, aumentando cerca de 

7,3% em relação ao ano de 2008. O petróleo extraído dos campos marítimos correspondeu a 

90,8% do total produzido, sendo o Estado do Rio de Janeiro responsável por 93,6% da 

produção marítima e 85% da total. 

A Petrobras produziu no ano de 2009 cerca de 1,89 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 23 operadoras privadas que produziram foi de 57,5 mil bpd.  

Em relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2009, pode ser 

observada, por meio da Tabela 4.5, a entrada da Chevron Frade, que ocupou a terceira 

posição. 
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Gráfico 4.3 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2008. 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

  

Conforme se observa no Gráfico 4.4, a Shell seguiu sendo a maior produtora privada, 

porém continuou a reduzir sua representatividade, ficando responsável por cerca de 58% do 

total produzido por essas operadoras privadas, seguida pela Devon Energy, que passou a 

responder por 31% dessa produção.  

 

Tabela 4.5 - Principais produtores privados em 2009. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2009, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil        32.880,06  

Devon Energy        17.748,12  

Chevron Frade          5.344,37  

Petrosynergy             667,50  

Nova Petróleo Rec             173,29  

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

4.1.9 Ano de 2010 

 

Em 2010, dos 319 campos na fase de produção, a Petrobras não possuía participação 

em 38 e outros 17 eram produzidos em parcerias entre a empresa estatal e outras 

concessionárias. Pode-se destacar, nesse ano, o início da produção do Campo de Lula, na 

Bacia de Santos, operando pela Petrobras (65%), em consórcio com a BG Brasil (25%) e 

Petrogal (10%). 
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Gráfico 4.4 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2009. 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

A produção anual chegou a 2.045.714 bpd, o que representou um crescimento de 5,6% 

em relação ao ano de 2009, levando o Brasil à 12ª colocação no ranking mundial de 

produtores de petróleo. 

A Petrobras produziu no ano de 2010 cerca de 1,88 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 25 operadoras privadas que produziram foi de 166 mil bpd.  

Em relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2010, pode ser 

observada, por meio da Tabela 4.6, a entrada da Sonangol Starfish, que ocupou a quarta 

posição.  

 

Tabela 4.6 - Principais produtores privados em 2010. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2010, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil 94.504,80 

Chevron Frade 49.926,28 

Devon Energy                              19.509,27  

Sonangol Starfish       535,43  

Petrosynergy     651,65  

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Conforme se observa no Gráfico 4.5, a operadora que mais produziu continuou sendo 

a Shell, respondendo por cerca de 57% do total produzido por essas empresas privadas. A 
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Chevron Frade passou a ocupar a segunda posição, tornando-se responsável por 30% dessa 

produção. 

 

 
Gráfico 4.5 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2010. 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

4.1.10 Ano de 2011 

 

Em 2011, dos 332 campos na fase de produção, 42 não possuíam a participação da 

Petrobras, e 21 eram parcerias desta empresa com outras concessionárias. Pode-se destacar o 

início da produção da operadora Statoil Brasil no Campo de Peregrino, situado na Bacia de 

Campos, em consórcio com a Sinochem Petróleo. Além disso, a ANP aprovou a venda dos 

direitos dos campos pertencentes à Devon Energy no Brasil para britânica BP. 

A produção anual de petróleo aumentou 2,5%, chegando a produção de 2.105.387 bpd, 

sendo que a produção marítima correspondeu a 91,4% do total, com o Rio de Janeiro 

respondendo 81% dessa produção e 74% do total. Este estado apresentou uma queda, em 

relação ao ano anterior, enquanto São Paulo apresentou o maior crescimento em 2011, com 

sua produção offshore subindo 164,9%. 

A Petrobras produziu no ano de 2011 mais de 1,91 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 29 operadoras privadas que produziram foi de 195 mil bpd.  

Em relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2011, pode ser 

observada, por meio da Tabela 4.7, a entrada da Statoil Basil, que ocupou a terceira posição, 

além da BP Brasil que obteve as concessões da Devon Energy.  
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Tabela 4.7 - Principais produtores privados em 2011. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2011, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Shell Brasil 78.650,00 

Chevron Frade 71.480,71 

Statoil Brasil 26.160,20 

BP Brasil 15.718,07 

Sonangol Starfish     832,20 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Conforme se observa no Gráfico 4.6, a operadora que mais produziu continuou sendo 

a Shell com 41% da produção total dessas operadoras privadas, seguida da Chevron Frade, 

que continuou a aumentar sua representatividade, tornando-se responsável por 37% dessa 

produção. 

 

 
              Gráfico 4.6 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2011. 

                   Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

                  

4.1.11 Ano de 2012 

 

Em 2012, dos 347 campos na fase de produção, a Petrobras não possuía participação 

em 47 e outros 22 eram produzidos em parcerias entre a empresa estatal e outras 

concessionárias. O destaque de 2012 foi o início da produção da operadora OGX, sem 

parcerias, no Campo de Tubarão Azul, situado na Bacia de Campos. 
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A produção anual de petróleo foi de 2.098.672 bpd, reduzindo 1,8%. Tanto a produção 

marítima como a terrestre sofreram queda, de 2% e 0,6%, respectivamente. A produção 

offshore foi responsável por 91,2% da nacional, com o Estado do Rio de Janeiro 

correspondendo a 81,6% da marítima e 74,4% da total. 

A Petrobras produziu no ano de 2012 cerca de 1,9 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 27 operadoras privadas que produziram foi de 157,5 mil bpd.  

Em relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2012, pode ser 

observada, por meio da Tabela 4.8, a entrada da OGX, que ocupou a quinta posição. 

Conforme se observa no Gráfico 4.7, a Statoil passou a ser a principal produtora, 

sendo responsável por 40% do total produzidos por essas operadoras privadas, seguido da 

Shell com 39%. 

 É relevante notar a queda na produção da Chevron Frade em 2012, que ocorreu 

devido à sua decisão de suspender a produção em 15 de março do mesmo ano, após a 

descoberta de um novo vazamento no Campo de Frade. Em novembro de 2011, a companhia 

havia sido responsável pelo vazamento de 2,4 mil de barris na Bacia de Campos. 

 

Tabela 4.8 - Principais produtores privados em 2012. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2012 exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Statoil Brasil 61.354,60 

Shell Brasil 59.986,95 

Chevron Frade 12.289,02 

BP Brasil 12.046,47 

OGX   8.661,16 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

4.1.12 Ano de 2013 

 

Em 2013, das 313 concessões, operadas por 25 empresas, a produção anual de petróleo 

no Brasil foi de 2 milhões bpd, com o Estado no Rio de Janeiro sendo responsável por 

72,03% da produção total. Vale ressaltar que em abril desse ano, a ANP autorizou a Chevron 

a retomar a produção de petróleo em poços no Campo de Frade. 

A Petrobras produziu no ano de 2013 cerca de 1,88 milhão bpd de petróleo, enquanto 

que a soma das 27 operadoras privadas que produziram foi de 140 mil bpd. 
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             Gráfico 4.7 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2012. 

                    Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

 

Com relação às cinco operadoras privadas que mais produziram em 2013 foram as 

listadas na Tabela 4.9, e se mantiveram as mesmas em relação ao ano de 2012. 

 

Tabela 4.9 - Principais produtores privados em 2013. 

Maiores Produtores de Petróleo em 2013, exceto a Petrobras  

Operador Petróleo (bpd) 

Statoil Brasil 71.814,81 

Shell Brasil 36.623,69 

BP Brasil  11.577,64 

Chevron Frade 11.354,36 

OGX   5.107,21 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Conforme se observa no Gráfico 4.8, a Statoil continuou aumentando sua 

representatividade e passou a responder por 53% da produção total das operadoras privadas, 

seguida da Shell com 27%. 
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               Gráfico 4.8 – Distribuição percentual de petróleo por operadora privada em 2013. 

                 Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

4.2 Consolidação dos Principais Dados 

 

Pode-se observar, por meio da Tabela 4.10, como se deu a produção anual de petróleo 

no Brasil no período de 2005 a 2013, em que a Petrobras foi visivelmente a maior responsável 

pela produção nacional em todos os anos. O Gráfico 4.9 facilita comparação entre a empresa 

estatal brasileira e companhias privadas, ressaltando a discrepância existente, bem como o 

Gráfico 4.10, que mostra a produção em termos de porcentagem. 

 

Tabela 4.10 – Produção de petróleo no período de 2005 a 2013. 

Produção Anual de Petróleo em 2005-2013 (bpd) 

Operador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Petrobras 1.601.017 1.690.578 1.715.156 1.775.117 1.892.840 1.888.564 1.910.073 1.904.071 1.883.582 

Empresas 

Privadas 
     32.545      32.168      31.852      37.887      57.538   166.099    195.314    157.150    140.289 

        Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Até o ano de 2005, poucos campos que não pertenciam a Petrobras produziam petróleo 

no Brasil, sendo a Shell a grande produtora privada nesse período, correspondendo a cerca de 

96% do total produzido pelas principais operadoras privadas. 

No período de 2005 a 2008, percebe-se que a representatividade da Petrobras 

manteve-se constante e superior a 98% da produção, em que o volume produzido pela estatal 

brasileira foi em média 50 vezes maior do que a produção das operadoras privadas. 
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Gráfico 4.9 – Produção de petróleo no período de 2005 a 2013. 

       Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

  
Gráfico 4.10 – Percentual da produção de petróleo no período de 2005 a 2013. 

       Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Porém, verifica-se que em 2009 a produção de petróleo realizada pelas operadoras 

privadas foi 52% maior do que o produzido no ano anterior, o que pode ser explicado pelo 

início da produção no campo de Frade, pela Chevron Frade.  

Já em 2010, houve uma maior queda na representatividade da Petrobras na produção 

de petróleo, que passou de 97% no ano anterior para 92%. O motivo para essa mudança foi o 

contínuo crescimento da produção nos campos das operadoras privadas, principalmente 

Frade. A Chevron Frade produziu um volume de petróleo cerca de 10 vezes maior que em 

2009, aumentando sua representatividade para 30% no total produzido pelas operadoras 

privadas de maior relevância. 
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Em 2011, destaca-se o início da produção da operadora Statoil Brasil no Campo de 

Peregrino, tornando-se a terceira maior produtora privada no país, o que também elevou a 

produção total das operadoras privadas. 

O destaque de 2012 foi o início da produção da OGX na Bacia de Campos. Porém, a 

produção total das privadas apresentou uma queda devido à suspensão da produção da 

Chevron Frade, por motivos de vazamento em Frade, o que perdurou até abril de 2013. 

O Gráfico 4.11 mostra o crescimento anual do total produzido por essas empresas, 

durante o período supracitado, evidenciando a produção marítima e terrestre. 

Portanto, percebe-se que a aquisição de blocos demonstrada no Capítulo 3 se efetivou 

em produção, ou seja, a abertura da E&P foi responsável por propiciar um grande aumento da 

produção. Quanto ao pagamento das Participações Governamentais, como consequência desse 

aumento do volume produzido, o modelo trouxe também um elevado crescimento das receitas 

tributárias pagas pelas empresas privadas, com royalties e participações especiais. 

 

 
Gráfico 4.11 - Produção de petróleo realizada pelas operadoras privadas no período de 2005 a 2013. 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 
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5 – Participação das Pequenas e Médias Empresas no Brasil 

 

No presente capítulo, é abordada a nova política de incentivo a empresas de pequeno e 

médio porte, por meio da minuta da Resolução ANP, criada em 2014, visando a aumentar a 

participação das mesmas na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural. Também são expostos os critérios para especificar o porte das empresas, bem como é 

efetuado um levantamento dos pequenos e médios campos que hoje ainda são operados por 

grandes empresas, principalmente pela Petrobras. 

 

5.1 Histórico 

 

O Projeto de Lei, que acabou por criar a Lei nº 12.276, de 30/06/2010, que autoriza a 

União a ceder onerosamente à Petrobras o exercício das atividades petrolíferas nas áreas não 

concedidas localizadas no pré-sal, estabelecia em seu art. 1º, § 4º, e art. 11: 

 

§ 4º  O pagamento de que trata o § 3º, num montante equivalente ao 

valor de mercado de até 100.000.000 (cem milhões) de barris de óleo 

equivalente de petróleo e/ou gás de volumes recuperáveis, com 100% 

(cem por cento) de participação da Petrobras, poderá ser efetivado 

mediante a devolução pela Petrobras, em comum acordo com a ANP, 

de áreas sob contratos de concessão relativos a campos terrestres em 

desenvolvimento ou em produção. 

(...) 

Art. 11.  Caso a Petrobras exerça a faculdade referida no § 4º do art. 

1º, os campos terrestres em desenvolvimento ou produção devolvidos 

pela Petrobras deverão ser objetos de licitação, conforme definido no 

art. 23 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, somente podendo 

participar do referido certame empresas produtoras independentes de 

petróleo e gás natural de pequeno e médio porte.  

 

Parágrafo único.  A ANP estabelecerá, no edital da licitação referida 

no caput deste artigo, a definição de empresa independente de petróleo 

e gás natural de pequeno e médio porte. (BRASIL, 2014). 
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Porém, o § 4º do art. 1º foi vetado por inconstitucionalidade e contrariedade ao 

interesse público pela Presidência da República, ouvindo as alegações do Ministério da 

Fazenda e o de Minas e Energia que a hipótese proposta de devolução de campos terrestres 

como parte do pagamento a ser efetuado pela Petrobras em razão da cessão onerosa 

dependeria de complexas atividades, com riscos à realização da operação, além de 

possibilidade de causar prejuízos ao patrimônio público. Consequentemente, foi imposto o 

veto ao art. 11, uma vez que a hipótese jurídica deste dispositivo deixou de existir. 

Por fim, o Ministério da Fazenda e de Minas e Energia destacaram em seu parecer 

sobre o veto, que continuariam a promover políticas de estimulação da participação de 

empresas de pequeno e médio porte no setor de petróleo e gás natural. 

Com isso, a Lei nº 12.351, de 22/12/2010, que dispõe sobre as atividades ligadas a 

indústria do petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção, estabelece em seu 

art. 65º: 

 

Art. 65.  O Poder Executivo estabelecerá política e medidas 

específicas visando ao aumento da participação de empresas de 

pequeno e médio porte nas atividades de exploração, desenvolvimento 

e produção de petróleo e gás natural. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto 

no caput no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de 

publicação desta Lei. (BRASIL, 2014) 

 

O art. 65 da Lei nº 12.351/2010 foi a concretização legal de que deve existir uma 

política de fomento para a participação de empresas de pequeno e médio porte nas atividades 

de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Ademais, 

ficou estabelecido que no prazo de 120 dias, contado da data de publicação da referida lei, o 

disposto em seu  art. 65 seria regulamentado pelo Poder Executivo. 

Porém, somente em 07/02/2013, foi publicada a Resolução CNPE nº 1, responsável 

por estabelecer políticas e medidas que visam aumentar a participação de empresas de 

pequeno e médio porte nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 

e gás natural, atendendo ao disposto no art. 65 da Lei nº 12.351. 

Essa Resolução determina que a ANP é responsável por estabelecer os critérios que 

irão definir as empresas de pequeno e médio porte a serem beneficiadas pela nova política. 

Além disso, é disposto no art. 2º da referida Resolução que a ANP promoverá rodadas de 
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licitações anuais específicas para blocos em bacias maduras e de áreas inativas com 

acumulações marginais. 

Como consequência, a Diretoria Colegiada da ANP encarregou à Superintendência de 

Desenvolvimento e Produção (SDP) a determinação dos critérios usados para classificar as 

empresas segundo o seu porte. 

Em vista disso, foi realizada uma reunião entre a ANP, representantes das empresas de 

pequeno e médio porte e operadoras distintas, a fim de recolher a colaboração dos diversos 

agentes envolvidos para a criação dos aludidos critérios que caracterizarão as pequenas e 

médias empresas. 

Desse modo, foi elaborada a minuta da Resolução ANP, responsável por definir 

empresas de pequeno e médio porte para efeito de enquadramento em medidas de fomento à 

participação no setor de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no 

país. 

 

5.2 A Minuta da Resolução ANP que Define Empresas de Pequeno e Médio Porte 

 

Para a elaboração da minuta da Resolução, realizada pela ANP, definiram-se dois 

parâmetros para a caracterização das empresas de acordo com seu porte, e ambos devem ser 

satisfeitos: o primeiro trata da média anual da produção, no país ou exterior, da empresa ou 

Grupo Societário
8
 a que ela pertença; e o segundo dos critérios econômicos, financeiros e 

jurídicos da ANP que qualificam a empresa como Operador. 

O primeiro critério é fundamental, visto que a obtenção dos lucros de qualquer 

empresa desse ramo depende do volume da sua produção. Portanto, como a Resolução ANP 

visa a incentivar a participação de pequenas e médias empresas no setor petrolífero, não faz 

sentido estimular empresas cuja produção apresenta valores expressivos no Brasil ou no 

exterior. 

Por outro lado, não bastaria criar critérios apenas em torno da produção, uma vez que 

as empresas de pequeno e médio porte que estivessem iniciando suas atividades na fase de 

exploração não receberiam benefícios. Logo, acrescentaram-se os critérios econômicos, 

                                                           
8
 Grupo Societário: é o grupo formalmente constituído por empresas nos termos do art. 265, da Lei 6.404/1976 

ou o grupo constituído de fato, composto por empresas vinculadas entre si por relação de controle direto ou 

indireto em comum, conforme o disposto no § 2º, do art. 243, da Lei 6.404/1976, ou conforme o disposto no 

art.1097, no art.1098 e no art.1099 do Código Civil (ANP, 2014). 
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financeiros e jurídicos da ANP, permitindo a identificação das operadoras que não possuem 

uma estrutura suficiente e, por isso, necessitam das medidas de fomento. 

A Tabela 5.1 mostra como é feita a qualificação das empresas para blocos contendo 

áreas inativas com acumulações marginais. 

 

Tabela 5.1 - Qualificação das empresas pela ANP. 

Qualificação da Empresa Áreas Autorizadas 
Patrimônio Líquido Mínimo 

Exigido 

A Todas Maior ou igual a R$ 22.000.000 

B Águas Rasas e Terra Maior ou igual a R$ 20.000.000 

C Terra Acima de R$ 1.000.000* 

D     Terra** Acima de R$ 10.000 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2005). 

Nota: * Poderão ser habilitadas como operadoras C, empresas com patrimônio líquido superior a R$     

350.000,00, desde que venham a apresentar ofertas em consórcios onde o patrimônio líquido total da empresas 

participantes seja superior a R$ 1.000.000,00. 

** Blocos contendo áreas inativas com acumulações marginais. 

 

Desse modo, a minuta da Resolução ANP traz a seguinte definição de Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), em seu art. 1º: 

 

Empresa de Pequeno Porte: é uma empresa independente ou uma 

única empresa pertencente a Grupo Societário, que tenha qualificação 

de Operador C ou D pela ANP, segundo as normas vigentes, que 

opere pelo menos uma Concessão e que, ao mesmo tempo, na 

qualidade de empresa independente ou Grupo Societário, tenha 

produção média anualizada inferior a 500 boe/d (quinhentos barris 

de óleo equivalente por dia) de petróleo ou gás natural, no País 

ou no Exterior (ANP, 2014). 

 

Fez-se necessário incluir a qualificação de Operador C nas EPP em razão de que, no 

Brasil, são requeridos custos e investimentos relativamente altos para se produzir em 

pequenas jazidas de petróleo e gás natural.   

Além disso, como a minuta da Resolução ANP objetiva também incentivar as 

empresas nas atividades exploratórias, as quais envolvem uma série de riscos e, segundo os 
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critérios atuais, requerem qualificação mínima de Operador C, reforçou-se a necessidade de 

incluí-la nas empresas de pequeno porte. 

Já o critério volumétrico de 500 boe/d condiz com a Portaria ANP nº 279, de 3 de 

outubro de 2003, que definiu que campos marginais eram aqueles com produção de óleo de 

até 500 bbl/d ou produção de gás não associado até 70.000 m³/d.  

Do mesmo modo, a definição de Empresa de Médio Porte (EMP) é disposta no art. 2º 

da minuta: 

 

Empresa de Médio Porte: é uma empresa independente ou uma única 

empresa pertencente a Grupo Societário, que tenha qualificação de 

Operador B ou C pela ANP, segundo as normas vigentes, que opere 

pelo menos um Contrato e que, ao mesmo tempo, como empresa 

independente ou Grupo Societário, tenha produção média anualizada 

inferior a 5.000 boe/d (cinco mil barris de óleo equivalente por dia) de 

petróleo ou gás natural, no País ou no Exterior (ANP, 2014). 

 

 Há empresas que, apesar de possuírem qualificação B e produzirem abaixo dos 5.000 

boe/d no Brasil, produzem volumes superiores no exterior, como é o caso da Gran Tierra, e, 

por isso, também não participam do grupo que se pretende fomentar. 

Já a média de produção inferior a 5.000 boe/d é coerente com a revisão da Portaria 

ANP nº 90, de 31/05/2000, o qual aprova o Regulamento Técnico do Plano de 

Desenvolvimento, e estabelece que campos classificados como grandes possuem produção 

média superior a 5.000 boe/d. Observa-se que na definição de EMP não há um valor que 

limite inferiormente a média da produção, uma vez que as operadoras que produzem médias 

muito baixas, até inferiores a 100 boe/d, porém apresentam qualificação B, não se 

encaixariam em nenhuma definição. 

 A Tabela 5.2, mostra as operadoras que produziram abaixo de 5.000 boe/d em 2013, 

englobando as EMP (Operadoras B e C), e as EPP (Operadoras C e D), que produziram 

abaixo de 500 boe/d. 
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Tabela 5.2 – Produção abaixo de 5.000 boe/d em 2013 por operadora. 

Operador Produção (boe/d) Qualificação 

Gran Tierra  975 B 

Sonangol Starfish 971 B 

Petrosynergy 701 B 

Partex Brasil  298 C 

Petrogal Brasil 239 B 

UP Petróleo Brasil 242 B 

Nova Petróleo Rec 216 C 

Recôncavo E&P 151 C 

UTC Óleo e Gás 92 C 

Santana 59 C 

UTC Engenharia 44 B 

Alvopetro  37 C 

Severo Villares 21 B 

Central Resources 18 C 

EPG 12 D 

Proen 2 C 

Genesis 2000 1 C 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

5.3 Pequenos e Médios Campos 

 

A partir da análise dos campos em produção no Brasil em 2013, percebe-se que os que 

podem ser considerados pequenos e médios estão situados, principalmente, nas bacias de 

Potiguar (RN), Recôncavo (BA) e Espírito Santo (ES).  

O Apêndice mostra os 236 campos que podem ser considerados como médios 

(produção média anual abaixo de 5.000 boe/d) operados por grandes empresas. Além disso, 

também estão presentes na referida tabela os 151 pequenos campos, com produção média 

anualizada inferior a 500 boe/d.  

Percebe-se, claramente, que a maioria dos pequenos e médios campos encontra-se na 

posse de grandes empresas, especificamente a Petrobras. O propósito do incentivo à 

participação das empresas de pequeno e médio porte é evitar prejuízos na eficiência 
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exploratória de algumas dessas áreas, uma vez que as grandes empresas acabam destinando 

maiores esforços exploratórios em campos mais expressivos. Em outras palavras, companhias 

de grande porte podem não desempenhar da melhor forma as atividades de E&P em menores 

campos porque suas receitas colaboram marginalmente para a lucratividade global da 

empresa. 

Por outro lado, as pequenas e médias companhias podem introduzir uma maior 

eficiência, uma vez que procuram acelerar a eficiência dos negócios, através da redução de 

gastos administrativos e organização mais simples, o que aumenta a geração de empregos e 

renda em nível regional. 

De fato, as novas políticas específicas para as empresas de pequeno e médio porte 

tendem a ampliar a participação nas atividades relacionadas à indústria do petróleo. 

É notória a concentração dessas empresas, que, assim como os pequenos e médios 

campos, estão situadas principalmente no Nordeste, conforme observado no Gráfico 5.1.  

 

 
               Gráfico 5.1 – Estados que possuem pequenos e médios campos. 

                    Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 

Isso pode ser explicado porque lá se encontram bacias maduras, com infraestrutura de 

tratamento e transporte de petróleo e gás natural já instalados. Simultaneamente, ao 

analisarmos as refinarias presentes no país, observa-se que a Petrobras é responsável por mais 

de 98% da capacidade total de refino. Ou seja, na prática, ainda existe um monopólio da 

estatal brasileira nesse setor, o que dificulta a venda do petróleo por parte das operadoras 

privadas.  

Note-se que no ano de 2013 apenas uma refinaria privada processou um volume de 

carga, o que pode ser visto na Tabela 5.3. Uma alternativa para a redução de custos e aumento 

da lucratividade para as pequenas e médias empresas seria a venda do petróleo para a Dax Oil, 
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já que esta refinaria situa-se no Nordeste (onde se concentram a maioria dos pequenos e 

médios campos) e está processando aquém da sua capacidade. 

 

Tabela 5.3 – Volume de carga processada por refinaria privada. 

 Volume de carga processada (barril/dia) 

Refinaria 
Total 

Geral 
Petróleo 

Outras 

Cargas 

Capacidade de 

Refino 

Dax Oil 

(BA) 
1.235 1026 209 2.095 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP, 2014. 

   

Além disso, outra medida que poderia trazer um maior incentivo ao aumento da 

participação das empresas de pequeno e médio porte nas atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural seria a criação de um dispositivo legal 

que incentivasse às grandes companhias a ceder os direitos dos diversos pequenos e médios 

campos existentes, impulsionando a diversificação das operações.   
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6 – Considerações Finais 

 

 Consolidando o encerramento do exercício do monopólio da Petrobras, a Lei nº 

9.478/97 permitiu que outras empresas constituídas sob as leis brasileiras pudessem atuar nas 

atividades econômicas ligadas ao setor energético, por meio do regime de concessão, em que 

a aquisição dos blocos exploratórios se dá através das rodadas de licitação, promovidas pela 

ANP.  

 Percebe-se, ao longo das 12 rodadas de licitações de blocos para exploração e 

produção de petróleo e gás natural, que a abertura do mercado em 1997 estimulou a 

participação de um grande número de grandes empresas estrangeiras (BG, Chevron, Shell, 

Statoil etc.) no país, que passaram a obter resultados cada vez mais significativos a cada 

rodada. Nota-se que a abertura do setor também permitiu a criação de empresas privadas 

nacionais (QGEP, OGX, HRT, etc.).  

 Após as 12 rodadas de licitações de blocos exploratórios, foram ofertados 4.042 

blocos, sendo arrematados 979, com o somatório dos Bônus de Assinatura gerando um 

montante de mais de R$ 8,4 bilhões, o que evidencia bons resultados na promoção das 

atividades de E&P. 

 O total gerado em Bônus de Assinatura pelas duas rodadas de licitação de campos 

marginais, que possuem baixo volume de produção, foi de cerca de R$ 14 milhões. Os 

resultados mostram que essas rodadas atraíram um expressivo interesse das empresas 

brasileiras independentes de pequeno e médio porte no incentivo à devolução das áreas 

inativas contendo acumulações marginais que ainda estão em poder da empresa estatal 

brasileira.   

 Já a primeira rodada de partilha de produção, que substituiu o modelo de concessão 

nas áreas do pré-sal e áreas estratégicas, ofertou o campo de Libra, e o consórcio vencedor se 

propôs a pagar a pagar 41,65% do lucro em óleo para a União, além de um montante de R$ 15 

bilhões. 

 Em consequência ao aumento dos blocos arrematados observado a cada ano, houve 

um aumento substancial da produção. No período de 2005 a 2013, a produção de petróleo no 

país cresceu, em média, 3% ao ano. 

 Embora ainda haja uma visível superioridade da Petrobras em relação à produção de 

petróleo no Brasil, percebe-se que a as produtoras privadas também apresentaram 

crescimento: a produção de petróleo cresceu, em média, 31% ao ano, durante o período 
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supracitado para essas operadoras, o que pode ser explicado, principalmente, pelo grande salto 

dos seus volumes produzidos no ano de 2010. 

 Uma alternativa para o contínuo crescimento da produção das operadoras privadas é o 

incentivo ao aumento da participação das empresas de pequeno e médio porte, por meio da 

nova política criada para elas. A ANP estabeleceu critérios para o enquadramento das 

empresas de acordo com o seu porte, por meio da criação da minuta da Resolução. 

Ademais, percebe-se que a maioria dos pequenos e médios campos está na posse de 

grandes empresas, principalmente da Petrobras. Isso pode reduzir a eficiência das atividades 

de E&P nesses campos, uma vez que a renda produzida por eles colabora marginalmente para 

a lucratividade global da empresa. 

Portanto, estimular as grandes empresas a ceder os direitos desses campos para 

empresas de pequeno e médio porte, por meio de um dispositivo legal, seria uma opção para 

aumentar a participação destas nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo e gás natural. 

Seguindo a mesma metodologia usada, sugere-se como tema para trabalhos futuros a 

avaliação da evolução do pagamento da participação especial pelas operadas privadas ao 

longo dos anos. 
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APÊNDICE 
 

Tabela – Produção dos pequenos e médios campos (boe/d)  

BACIA ESTADO CAMPOS OPERADORA 

PRODUÇÃO 

TOTAL 

(BOE/D) 

Sergipe Sergipe SIRIRIZINHO Petrobras 4.907,66 

Campos Rio de Janeiro MALHADO Petrobras 4.797,27 

Campos Rio de Janeiro CORVINA Petrobras 4.660,22 

Campos Rio de Janeiro BICUDO Petrobras 4.665,53 

Campos Espírito Santo PIRAMBU Petrobras 4.329,33 

Campos Rio de Janeiro TUBARÃO AZUL OGX 4.279,93 

Campos Rio de Janeiro ENCHOVA OESTE Petrobras 4.165,46 

Sergipe Sergipe GUARICEMA Petrobras 4.032,89 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SERRA Petrobras 3.992,55 

Santos Rio de Janeiro TAMBAÚ Petrobras 3.932,98 

Recôncavo Bahia BURACICA Petrobras 3.865,28 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
UBARANA Petrobras 3.790,10 

Campos Rio de Janeiro GAROUPA Petrobras 3.706,93 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

RIACHO DA 

FORQUILHA 
Petrobras 3.446,34 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

FAZENDA 

POCINHO 
Petrobras 3.384,11 

Sergipe Sergipe CAIOBA Petrobras 3.244,74 

Campos Rio de Janeiro SALEMA Shell Brasil 3.088,51 

Campos Rio de Janeiro PIRAÚNA Petrobras 3.086,09 

Santos São Paulo MERLUZA Petrobras 3.084,76 

Recôncavo Bahia 
FAZENDA 

BÁLSAMO 
Petrobras 3.029,44 

Recôncavo Bahia ÁGUA GRANDE Petrobras 3.006,74 

Recôncavo Bahia CANDEIAS Petrobras 2.978,97 

Recôncavo Bahia TAQUIPE Petrobras 2.955,25 

Sergipe Sergipe RIACHUELO Petrobras 2.931,05 

Ceará Ceará ATUM Petrobras 2.800,01 

Campos Rio de Janeiro CONGRO Petrobras 2.596,31 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SALINA CRISTAL Petrobras 2.593,36 

Campos Espírito Santo BALEIA FRANCA Petrobras 2.569,21 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

ALTO DO 

RODRIGUES 
Petrobras 2.721,59 

Campos Rio de Janeiro PARGO Petrobras 2.539,96 

Campos Rio de Janeiro ENCHOVA Petrobras 2.502,27 

Espírito Santo Espírito Santo 
FAZENDA SÃO 

RAFAEL 
Petrobras 2.460,60 

Recôncavo Bahia RIO DO BU Petrobras 2.417,78 

Recôncavo Bahia 
FAZENDA BOA 

ESPERANÇA 
Petrobras 2.385,75 

Campos Rio de Janeiro VIOLA Petrobras 2.356,06 
                  (continua) 
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Tabela – Produção dos pequenos e médios campos (boe/d)  
Recôncavo Bahia FAZENDA 

PANELAS 

Petrobras 2.284,97 

Sergipe Sergipe CAMORIM Petrobras 2.164,07 

Recôncavo Bahia CASSARONGONGO Petrobras 2.101,80 

Espírito Santo Espírito Santo CANGOÁ Petrobras 2.004,30 

Potiguar/Recôncavo 
Bahia/Rio 

Grande do Norte 
FAZENDA BELÉM Petrobras 1.982,74 

Alagoas Alagoas FURADO Petrobras 1.918,86 

Ceará Ceará XARÉU Petrobras 1.917,39 

Campos Rio de Janeiro LINGUADO Petrobras 1.871,03 

Ceará Ceará ESPADA Petrobras 1.867,17 

Alagoas Alagoas PARU Petrobras 1.855,49 

Recôncavo Bahia JANDAIA Petrobras 1.819,11 

Recôncavo Bahia MASSAPÊ Petrobras 1.782,80 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
ARABAIANA Petrobras 1.711,74 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
LIVRAMENTO Petrobras 1.554,82 

Espírito Santo Espírito Santo INHAMBU Petrobras 1.484,24 

Recôncavo Bahia DOM JOÃO Petrobras 1.484,11 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
LORENA Petrobras 1.470,89 

Recôncavo Bahia SOCORRO Petrobras 1.462,53 

Espírito Santo Espírito Santo 
FAZENDA SANTA 

LUZIA 
Petrobras 1.334,23 

Alagoas Alagoas 

CIDADE DE SÃO 

MIGUEL DOS 

CAMPOS 

Petrobras 1.306,34 

Recôncavo Bahia CEXIS Petrobras 1.237,97 

Espírito Santo Espírito Santo CANCÃ Petrobras 1.208,90 

Ceará Ceará CURIMÃ Petrobras 1.201,44 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PESCADA Petrobras 1.172,66 

Solimões Amazonas SUDOESTE URUCU Petrobras 1.090,38 

Alagoas Alagoas ANAMBÉ Petrobras 1.068,22 

Recôncavo Bahia FAZENDA IMBÉ Petrobras 1.049,42 

Recôncavo Bahia 
FAZENDA 

ALVORADA 
Petrobras 1.045,58 

Recôncavo Bahia 
CIDADE DE ENTRE 

RIOS 
Petrobras 976,85 

Potiguar/Recôncavo 
Bahia/Rio 

Grande do Norte 
BREJINHO Petrobras 944,03 

Recôncavo Bahia 
MATA DE SÃO 

JOÃO 
Petrobras 895,61 

Recôncavo Bahia REMANSO Petrobras 886,51 

Campos Rio de Janeiro BADEJO Petrobras 843,93 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
MONTE ALEGRE Petrobras 767,78 

Alagoas Alagoas 
SÃO MIGUEL DOS 

CAMPOS 
Petrobras 750,16 

Recôncavo Bahia RIACHO DA BARRA Petrobras 722,31 
(continua) 
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Tabela – Produção dos pequenos e médios campos (boe/d)  

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
MOSSORÓ Petrobras 711,48 

Recôncavo Bahia MALOMBÊ Petrobras 706,06 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
BOA VISTA Petrobras 685,29 

Campos Rio de Janeiro ANEQUIM Petrobras 680,84 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

LESTE DE POÇO 

XAVIER 
Petrobras 667,43 

Sergipe Sergipe MATO GROSSO Petrobras 655,05 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SANHAÇU Petrobras 576,03 

Recôncavo Bahia RIO POJUCA Petrobras 568,17 

Solimões Amazonas CUPIÚBA Petrobras 567,03 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
GUAMARÉ Petrobras 556,45 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
CIOBA Petrobras 554,26 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
BENFICA Petrobras 536,79 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PINTASSILGO Petrobras 532,08 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

FAZENDA 

MALAQUIAS 
Petrobras 530,24 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

BAIXA DO 

ALGODÃO 
Petrobras 475,04 

Espírito Santo Espírito Santo SÃO MATEUS Petrobras 469,73 

Recôncavo Bahia DOM JOÃO MAR Petrobras 452,35 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PAJEÚ Petrobras 434,80 

Espírito Santo Espírito Santo 
FAZENDA SÃO 

JORGE 
Petrobras 420,69 

Campos Rio de Janeiro TRILHA Petrobras 418,13 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

REDONDA 

PROFUNDO 
Petrobras 395,76 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PONTA DO MEL Petrobras 390,18 

Recôncavo Bahia BIRIBA Petrobras 373,37 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
CACHOEIRINHA Petrobras 370,74 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
BOA ESPERANÇA Petrobras 364,48 

Espírito Santo Espírito Santo LAGOA PARDA Petrobras 351,69 

Recôncavo Bahia 

NORTE DE 

FAZENDA 

CARUAÇU 

Petrobras 342,92 

Recôncavo Bahia LAMARÃO Petrobras 338,57 

Recôncavo Bahia TANGARÁ Petrobras 323,58 

Recôncavo Bahia RIO ITARIRI Petrobras 323,60 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SERRARIA Petrobras 319,03 

Solimões Amazonas CARAPANAÚBA Petrobras 310,88 

Recôncavo Bahia JACUÍPE Petrobras 310,12 
(continua) 
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Tabela – Produção dos pequenos e médios campos (boe/d)  
Sergipe Sergipe CASTANHAL Petrobras 306,54 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

OESTE DE 

UBARANA 
Petrobras 301,35 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
REDONDA Petrobras 300,31 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
AGULHA Petrobras 296,24 

Recôncavo Bahia CANTAGALO Petrobras 286,51 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
POÇO VERDE Petrobras 275,86 

Recôncavo Bahia SESMARIA Petrobras 275,02 

Espírito Santo Espírito Santo RIO PRETO OESTE Petrobras 273,59 

Sergipe Sergipe BREJO GRANDE Petrobras 271,66 

Tucano Sul Bahia CONCEIÇÃO Petrobras 263,63 

Espírito Santo Espírito Santo RIO PRETO SUL Petrobras 256,33 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
ARATUM Petrobras 226,05 

Recôncavo Bahia RIO DOS OVOS Petrobras 222,57 

Sergipe Sergipe RABO BRANCO Petrogal Brasil 219,03 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
JAÇANÃ Petrobras 211,47 

Campos Rio de Janeiro PARATI Petrobras 205,50 

Recôncavo Bahia RIACHO OURICURI Petrobras 201,37 

Sergipe Sergipe AGUILHADA Petrobras 195,45 

Espírito Santo Espírito Santo RIO ITAÚNAS Petrobras 173,46 

Recôncavo Bahia GOMO Petrobras 162,80 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
FAZENDA CURRAL Petrobras 159,21 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
UPANEMA Petrobras 155,91 

Espírito Santo Espírito Santo LAGOA SURUACA Petrobras 143,58 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SABIÁ Petrobras 138,95 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
MORRINHO Petrobras 137,12 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PORTO CARÃO Petrobras 133,69 

Sergipe Sergipe ILHA PEQUENA Petrobras 127,63 

Recôncavo Bahia MIRANGA NORTE Petrobras 127,37 

Recôncavo Bahia RIO JOANES Petrobras 122,53 

Recôncavo Bahia 
SOCORRO 

EXTENSÃO 
Petrobras 120,94 

Sergipe Sergipe SALGO Petrobras 119,08 

Recôncavo Bahia MANDACARU Petrobras 112,22 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

PA-1BRSA489DRN-

BT-POT-8 
Petrobras 111,65 

Espírito Santo Espírito Santo RIO PRETO Petrobras 108,54 

Espírito Santo Espírito Santo 
FAZENDA 

QUEIMADAS 
Petrobras 108,29 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
ASA BRANCA Petrobras 108,01 

(continua) 
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Recôncavo Bahia MASSUÍ Petrobras 101,70 

Espírito Santo Espírito Santo 
BARRA DO 

IPIRANGA 
Petrobras 96,17 

Espírito Santo Espírito Santo 
CÓRREGO 

DOURADO 
Petrobras 91,08 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
VARGINHA Petrobras 90,32 

Espírito Santo Espírito Santo FAZENDA CEDRO Petrobras 85,45 

Recôncavo Bahia GUANAMBI Petrobras 84,81 

Recôncavo Bahia RIO DA SERRA Petrobras 83,42 

Sergipe Sergipe SIRIRIZINHO SUL Petrobras 82,56 

Espírito Santo Espírito Santo 
CÓRREGO CEDRO 

NORTE 
Petrobras 78,23 

Sergipe Sergipe ANGELIM Petrobras 76,91 

Sergipe Sergipe 
MATO GROSSO 

NORTE 
Petrobras 75,37 

Recôncavo Bahia RIO SUBAÚMA Petrobras 73,11 

Recôncavo Bahia 
RIACHO SÃO 

PEDRO 
Petrobras 70,51 

Recôncavo Bahia APRAIÚS Petrobras 70,36 

Espírito Santo Espírito Santo BIGUÁ Petrobras 70,32 

Sergipe Sergipe ATALAIA SUL Petrobras 69,23 

Recôncavo Bahia SUSSUARANA Petrobras 68,43 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
LAGOA AROEIRA Petrobras 66,44 

Tucano Sul Bahia 
FAZENDA SANTA 

ROSA 
Petrobras 65,12 

Espírito Santo Espírito Santo JACUTINGA Petrobras 61,94 

Recôncavo Bahia FAZENDA ONÇA Petrobras 61,78 

Recôncavo Bahia ARATU Petrobras 58,77 

Recôncavo Bahia 
FAZENDA ALTO 

DAS PEDRAS 
Petrobras 56,90 

Recôncavo Bahia 
FAZENDA 

AZEVEDO 
Petrobras 55,82 

Sergipe Sergipe 
MATO GROSSO 

NOROESTE 
Petrobras 55,69 

Espírito Santo Espírito Santo LAGOA PIABANHA Petrobras 52,58 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
FAZENDA CANAAN Petrobras 51,87 

Espírito Santo Espírito Santo RIO SÃO MATEUS Petrobras 51,72 

Santos Rio de Janeiro BÚZIOS Petrobras 51,01 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
TRÊS MARIAS Petrobras 50,15 

Tucano Sul Bahia QUERERÁ Petrobras 48,42 

Espírito Santo Espírito Santo SERIEMA Petrobras 47,90 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
TRINCA FERRO Petrobras 45,26 

Espírito Santo Espírito Santo 
FAZENDA CEDRO 

NORTE 
Petrobras 44,77 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
RIO MOSSORÓ Petrobras 41,63 

Sergipe Sergipe ARUARI Petrobras 35,41 
(continua) 
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Recôncavo Bahia BONSUCESSO Petrobras 35,17 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PATURI Petrobras 33,25 

Recôncavo Bahia 
ILHA DE 

BIMBARRA 
Petrobras 32,91 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
POÇO XAVIER Petrobras 32,56 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
MACAU Petrobras 30,89 

Recôncavo Bahia POJUCA Petrobras 30,44 

Recôncavo Bahia MAPELE Petrobras 29,92 

Tucano Sul Bahia 
FAZENDA 

MATINHA 
Petrobras 29,46 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

BARRINHA 

SUDOESTE 
Petrobras 29,12 

Sergipe Sergipe 
MATO GROSSO 

SUL 
Petrobras 28,92 

Sergipe Sergipe TATUI Petrobras 28,57 

Recôncavo Bahia CANABRAVA Petrobras 27,54 

Espírito Santo Espírito Santo CAMPO GRANDE Petrobras 26,46 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
MAÇARICO Petrobras 26,45 

Espírito Santo Espírito Santo 
RIO PRETO 

SUDESTE 
Petrobras 25,93 

Campos Rio de Janeiro GAROUPINHA Petrobras 25,43 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PATATIVA Petrobras 25,28 

Sergipe Sergipe 
CARMÓPOLIS 

NOROESTE 
Petrobras 25,09 

Espírito Santo Espírito Santo 
CÓRREGO DAS 

PEDRAS 
Petrobras 24,95 

Recôncavo Bahia PEDRINHAS Petrobras 24,72 

Espírito Santo Espírito Santo 
SÃO MATEUS 

LESTE 
Petrobras 23,74 

Recôncavo Bahia ITAPARICA Petrobras 20,68 

Recôncavo Bahia SÃO PEDRO Petrobras 19,79 

Espírito Santo Espírito Santo MARIRICU Petrobras 18,84 

Recôncavo Bahia RIO PIPIRI Petrobras 18,25 

Espírito Santo Espírito Santo NATIVO OESTE Petrobras 17,84 

Potiguar Ceará ICAPUÍ Petrobras 17,08 

Espírito Santo Espírito Santo GURIRI Petrobras 15,29 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
IRAÚNA Petrobras 14,09 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
ACAUÃ Petrobras 13,92 

Espírito Santo Espírito Santo TABUIAIÁ Petrobras 12,28 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
JUAZEIRO Petrobras 12,21 

Espírito Santo Espírito Santo LAGOA BONITA Petrobras 11,45 

Espírito Santo Espírito Santo JACUTINGA NORTE Petrobras 11,11 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
BARRINHA Petrobras 9,09 

(continua) 
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Recôncavo Bahia LEODÓRIO Petrobras 9,02 

Campos Rio de Janeiro BAGRE Petrobras 8,92 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

GUAMARÉ 

SUDESTE 
Petrobras 8,41 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
ANGICO Petrobras 8,39 

Alagoas Alagoas JAPUAÇU Petrobras 8,35 

Espírito Santo Espírito Santo MARIRICU NORTE Petrobras 7,73 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SERRA DO MEL Petrobras 7,56 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PEDRA SENTADA Petrobras 7,11 

Espírito Santo Espírito Santo 
RIO SÃO MATEUS 

OESTE 
Petrobras 6,99 

Espírito Santo Espírito Santo 
LAGOA PARDA 

NORTE 
Petrobras 6,67 

Sergipe Sergipe DOURADO Petrobras 6,47 

Espírito Santo Espírito Santo MARIRICU OESTE Petrobras 6,23 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
FAZENDA JUNCO Petrobras 6,01 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
SERRA VERMELHA Petrobras 5,30 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
TIZIU Petrobras 4,77 

Sergipe Sergipe 
MATO GROSSO 

SUDOESTE 
Petrobras 3,53 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
JANDUÍ Petrobras 3,45 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 
PARDAL Petrobras 3,32 

Espírito Santo Espírito Santo RIO MARIRICU SUL Petrobras 3,23 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

PA-1BRSA558-

1BRSA675-POT-T-

744E745 

Petrobras 2,11 

Espírito Santo Espírito Santo SAIRA Petrobras 1,96 

Potiguar 
Rio Grande do 

Norte 

PA-

1BRSA1025RN_POT-

T-699 

Petrobras 1,41 

Recôncavo Bahia SÃO DOMINGOS Petrobras 0,72 

Recôncavo Bahia CAMBACICA Petrobras 0,53 

Recôncavo Bahia RIO SAUÍPE Petrobras 0,42 
Fonte: Elaboração do autor, baseado em ANP (2014). 

 




