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RESUMO 

 

 

A produção de hidrocarbonetos no Brasil cresce em acelerado ritmo, o que 

consequentemente leva a um montante maior de Participações Governamentais (PG). Por isso, 

diante do cenário atual de desenvolvimento das atividades de exploração e produção, os 

valores arrecadados com as participações governamentais constituem cada vez mais uma 

considerável parcela das receitas da União, dos Estados e Municípios beneficiários. 

 Considerando a alíquota de cobrança, a produção é valorada a partir da determinação 

de um preço de referência. Para este valor utiliza-se uma média ponderada dos preços de 

venda do petróleo ou o preço mínimo do petróleo, aplicando-se o que for maior. O cálculo do 

preço mínimo é definido através da Portaria ANP nº 206/2000, a qual estabelece os tipos de 

petróleo no Brasil, denominados correntes. Para cada uma destas correntes é realizada a 

análise dos pontos de ebulição verdadeiros, conhecida como curva PEV, definindo as frações 

leves, médias e pesadas existentes em cada tipo de Petróleo. A partir das frações, o petróleo 

de uma corrente é valorado utilizando cotações internacionais do mercado financeiro. 

 Portanto, sendo o preço mínimo do petróleo um dos alicerces para o cálculo dos 

royalties, o presente trabalho se propõe a analisar a metodologia de cálculo apresentada pela 

Portaria ANP nº 206/2000, levantando questionamentos e avaliando possíveis pontos de 

melhoria na valoração do petróleo. 

 

Palavras-Chave: Preço Mínimo do Petróleo, Correntes de Petróleo, Participações 

Governamentais, Royalties, Curva PEV, Portaria ANP nº206/2000. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The production of hydrocarbons in Brazil grows in fast pace, which in turn leads to an 

increased amount of Government Participation. Therefore, given the current scenario of 

development of exploration and production, the amounts collected with government take up 

an increasingly significant portion of the revenue of the Brazil, his States and Municipalities 

beneficiaries. 

Considering the rate of recovery, production is valued from the determination of a 

reference price. To this value we use a weighted average of the sales prices of oil or the 

minimum price of oil, applying whichever is greater. The calculation of the minimum price is 

set by ANP No. 206/2000, which establishes the types of oil in Brazil, called streams. For 

each of these streams is performed to analyze the true boiling points, known as TBP curve, 

defining the fractional light, medium and heavy in each type of oil. From the fraction of oil is 

valued using a current international financial market quotations. 

Therefore, with the minimum price of oil one of the foundations for the calculation of 

royalties, this study aims to analyze the methodology of calculation presented by the ANP nº 

206/2000, raising questions and evaluating potential areas for improvement in the valuation of 

oil. 

 

Keywords: Minimum Price of Oil, royalties, Streams of Oil, TBP curve, fractions of oil, 

valuation of oil. 
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 CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 Introdução 

 

A produção de hidrocarbonetos no Brasil cresce em ritmo acelerado e, atrelada a essa 

produção crescente, há a necessidade de se calcular fidedignamente as Participações 

Governamentais (PG). Isso porque, diante do cenário atual de desenvolvimento das atividades 

de exploração e produção de petróleo (E&P) no Brasil, a figura dos royalties e das PG torna-

se cada vez mais relevante para as receitas da União, dos Estados e Municípios beneficiários. 

A Figura 1.1 mostra a evolução da arrecadação dos royalties e sua distribuição aos 

beneficiários. 

 

 

Figura 1.1 – Evolução da arrecadação dos royalties e sua distribuição.
1
 

 

A transformação do Brasil em um país relevante no cenário petrolífero mundial se 

deve a um longo processo de desenvolvimento. Diversos acontecimentos foram relevantes 

para o crescimento da indústria petrolífera, tais como a criação da Petrobras e do Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP), a posterior flexibilização do monopólio estatal e a criação da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com relação as PG  

não foi diferente. Presentes no ordenado pátrio desde 1953, com o estabelecimento da Lei nº 

2.004/53, os royalties representavam 5% do valor da produção de petróleo e gás natural e era 

destinado aos Estados e Municípios produtores.  

                                                             
1
 Anuário Estatístico 2012 – ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=661>. Acesso em: 12. Out 2012. 
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Paralelo ao desenvolvimento da indústria, as PG evoluíram e continuam sendo tema de 

grande discussão atualmente. Desde 2010, vigora no país o regime regulador misto, onde o 

regime de Concessão, único até então, passou a coexistir com os regimes de Partilha e Cessão 

Onerosa, e esta conjuntura afeta mais uma vez a questão das participações governamentais e 

será abordada ao longo deste trabalho. 

O cálculo das participações governamentais, em especial os royalties, participações 

especiais e participações de terceiros levam em consideração uma alíquota e o valor da 

produção de petróleo. Analisando especificamente o valor da produção é preciso identificar o 

volume produzido e precifica-lo segundo sua qualidade e características. Para a precificação 

do petróleo é definido o preço de referência, o qual assume o maior valor entre o preço de 

venda e o preço mínimo do petróleo. O calculo deste último segue as diretrizes da Portaria 

ANP nº 206, de 26 de agosto de 2000, presente no Anexo A deste trabalho. 

A Portaria ANP nº 206/2000 define os tipos de petróleo existentes no Brasil como 

correntes, e baseia-se na análise dos pontos de ebulição verdadeiros, definindo as frações de 

leves, médios e pesados do petróleo, as quais são valoradas segundo uma cesta de cotações do 

mercado financeiro e valoradas  em comparação ao petróleo Brent. 

O tema central deste trabalho busca analisar justamente de cálculo do preço do preço 

mínimo, visto que ele é o ponto de partida, juntamente com a medição dos volumes 

produzidos, para o cálculo do montante de royalties, participações especiais e de terceiros. 

 

1.2 Objetivos 

 

 O objetivo principal deste trabalho é levantar questionamentos e propor melhorias na 

atual metodologia de cálculo do preço mínimo do petróleo, através da análise da Portaria ANP 

nº 206/2000 frente as corrente Urucu e Roncador. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

 O trabalho se divide em oito capítulos. O primeiro fez uma sucinta introdução, 

apresentando as questões que cercam o tema, além de apresentar o objetivo do projeto. 

 O segundo capítulo se propõe a analisar o desenvolvimento da produção de petróleo e 

gás natural ao longo dos últimos anos. De modo a abordar todos os fatores que contribuem ou 

contribuíram para ascensão do Brasil no cenário exploratório mundial. 
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 O terceiro capítulo será uma revisão bibliográfica sobre participações governamentais 

e de terceiros. As formas de tributação serão explicadas separadamente, não só no âmbito 

nacional, levando em consideração como se calcula cada tipo de participação e como se 

dividem aos beneficiários. Outro ponto importante é a existência do histórico das PG, ou seja, 

como aconteceu a evolução desses tributos ao longo do tempo. 

 O quarto capítulo trata da precificação do petróleo em si, abordando a Portaria ANP nº 

206/2000, a fim de traduzi-la para uma linguagem clara e objetiva a metodologia de cálculo 

do preço mínimo do petróleo. Preços estes, responsáveis pela valoração do petróleo. 

 O tema do quinto capítulo são as correntes de petróleo brasileiras, as quais 

representam os tipos de petróleo do país. Definidas nos Anexos II e III das Portarias ANP nº 

206/2000, as correntes terão como plano de analise o crescimento do número de correntes e o 

grau API médio das correntes brasileiras ao longo das revisões dos Anexos II e III. 

 O sexto capítulo realizará uma análise das correntes Urucu e Roncador, verificando 

através dos dados de produção a compatibilidade da composição das correntes ou do grau API 

das mesmas. 

 O sétimo capítulo contempla as considerações finais e as sugestões para possíveis 

trabalhos futuros, enquanto o oitavo apresenta as referências bibliográficas utilizadas na 

elaboração desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II – EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PROVADAS E DA PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

 O capítulo pretende analisar a evolução das reservas brasileiras e o desenvolvimento 

da produção de petróleo e gás natural no Brasil nos últimos anos. Esse estudo é relevante uma 

vez que o crescimento da produção de hidrocarbonetos tem como consequência direta o 

aumento das receitas relacionadas a participações governamentais. 

 

2.1 Reservas de Petróleo e Gás Natural 

 

 Segundo a Portaria ANP nº 9/2000 as reservas são recursos de petróleo e gás natural 

descobertos, comercialmente recuperáveis a partir de uma determinada data em diante. As 

reservas ainda são classificadas quanto ao grau de incerteza, podendo ser reservas provadas, 

reservas prováveis e reservas possíveis. 

 As reservas provadas são recursos de petróleo e gás natural, que a partir de estudos 

geológicos e de engenharia, apresentam um elevado grau de certeza de recuperação, inclusive 

considerando as condições econômicas, operacionais e a regulamentação instituída pelas 

legislações brasileiras. Já as reservas prováveis são aquelas cujas análises geológicas e de 

engenharia apresentam uma incerteza maior de recuperação em relação às reservas provadas.  

Por fim, as reservas possíveis são as de maior incerteza de recuperação segundo os dados das 

análises geológicas e de engenharia. 

  

2.1.1 Reservas de Petróleo e Gás Natural no Mundo 

 

Em países como o Brasil, cuja economia é fortemente impactada pelas atividades de 

produção e exploração de petróleo, buscam, continuamente, a descoberta de novos 

reservatórios, de maneira a manter sua curva de reserva ascendente. Para tal, as operadoras 

petrolíferas
2
 buscam alcançar novas reservas em águas cada vez mais profundas, forçando um 

constante aperfeiçoamento de tecnologias de exploração. 

 A Figura 2.1 mostra a distribuição das reservas provadas por continentes, sendo o 

Oriente Médio o maior detentor dessas reservas, seguido das Américas Central e do Sul. 

                                                             
2
 Empresa Operadora de Petróleo é aquela que, através de contratos de concessão, partilha ou cessão onerosa, é 

autorizada, pela ANP, a explorar blocos de bacias sedimentares brasileiras. 
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Figura 2.1 – Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas (bilhões de barris) - 2011
3
 

 

Observando a Tabela 2.1, podemos verificar que o país, do Oriente Médio, possuidor 

das maiores reservas provadas de petróleo é a Arábia Saudita, seguida do Irã e do Iraque. 

 

Tabela 2.1 – Reservas provadas de petróleo no Oriente Médio – período 2002-2011
4
 

 

Reservas provadas de petróleo (bilhões de barris) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Arábia 

Saudita 
262,8 262,7 264,3 264,2 264,3 264,2 264,1 264,6 264,5 265,4 

Catar 27,6 27,0 26,9 27,9 27,4 27,3 26,8 25,9 24,7 24,7 

Coveite 96,5 99,0 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 

Iêmen 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Irã 130,7 133,3 132,7 137,5 138,4 138,2 137,6 137,0 151,2 151,2 

Iraque 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 143,1 

Omã 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 

Síria 2,3 2,4 3,2 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Outros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 

 

 No contexto das Américas Central e do Sul, o Brasil é o segundo país com mais 

reservas provadas de óleo, ficando atrás da Venezuela por uma diferença muito significativa, 

de mais de 280 bilhões de barris, conforme pode ser visto na Tabela 2.2. 

 

                                                             
3
Anuário Estatístico 2012 – ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=661>. Acesso em: 12. Out 2012 

4
 Ibid. 
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Tabela 2.2 – Reservas provadas de petróleo nas Américas do Sul e Central – período 2002-2011
5
 

  
Reservas provadas de petróleo (bilhões de barris) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Argentina 2,8 2,7 2,5 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

Brasil 9,8 10,6 11,2 11,8 12,2 12,6 12,8 12,9 14,2 15,1 

Colômbia 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,9 2,0 

Equador 5,1 5,1 5,1 4,9 4,5 4,0 6,5 6,3 6,2 6,2 

Peru 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

Trinidad e 

Tobago 
1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

Venezuela 77,3 77,2 79,7 80,0 87,3 99,4 172,3 211,2 296,5 296,5 

Outros 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 

  

2.1.2 Reservas de petróleo e gás Natural no Brasil 

  

 Acerca da evolução de reservas brasileiras, embora o petróleo tenha sido descoberto 

no Brasil em 1939, através de um poço perfurado em Lobato, no estado da Bahia, a 

acumulação encontrada, por ter sido considerada não comercial, não caracterizou uma 

reserva. O marco da descoberta das reservas petrolíferas no Brasil ocorreu, de fato, dois anos 

depois através do Campo de Candeias, sendo este considerado a primeira acumulação 

comercial do Brasil. Nas Figuras 2.2 e 2.3 pode-se observar a evolução das reservas de 

petróleo e gás natural da Petrobras a partir de 1953, ano da criação da mesma. 

 

 

Figura 2.2 – Histórico de Reservas Nacionais de Petróleo Provadas
6
 

                                                             
5
 Anuário Estatístico 2012 – ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=661>. Acesso em: 12. Out 2012 
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Figura 2.3 – Histórico de Reservas Nacionais de Gás Natural Provadas
7
 

 

Os volumes observados, nessas Figuras, referentes às décadas de 50 e 60 

correspondem, principalmente, às reservas descobertas nos estados de Alagoas, Bahia e 

Sergipe. 

A partir dessas curvas, pode-se observar que, até a década de 70, os volumes provados, 

tanto de gás natural quanto de petróleo, não apresentavam crescimento significativo. Porém, o 

crescimento observado no final da década de 70 corresponde à descoberta da província 

petrolífera da Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, através do campo de Garoupa, 

sendo esta a maior bacia petrolífera produtora da costa brasileira até hoje. 

No fragmento a seguir, o geólogo Paulo de Tarso, funcionário da Petrobras na época 

da descoberta da Bacia de Campos, fala sobre o pessimismo inicial acerca das acumulações da 

Bacia e fala ainda sobre a descoberta do campo de Garoupa, sendo esta o início de uma 

sucessão de descobertas importantes: 

(...) havia uma corrente que queria sair da Bacia de Campos. (...) todo mundo 

achava que ia dar alguma coisa e não estava dando nada. Já tinham furado 

sete poços, o sétimo poço mostrou uma pouco de óleo, mas no calcário. O 

calcário era muito fechado, não tinha porosidade, não tinha permeabilidade. 

Então para produzir dele ia ser muito difícil, nós não tínhamos experiência 

nisso. E não era econômico também, não seria econômico. Teve um 

geofísico (...) (ele) mostrou a linha sísmica e disse : “olha, nós estamos bem 

                                                                                                                                                                                              
6
 Destaques Operacionais - Reservas. Disponível em: < http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/destaques-

operacionais/reservas/>.  Acesso em: 21. Jan. 2013 
7
 Ibid. 
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perto do horizonte que eu mapiei como objetivo. Então a sonda não chegou 

lá, tem que furar mais um pouco”. E aí algumas pessoas diziam : “ah, vamos 

furar mais pra que? Perda de tempo! Vamos gastar muito dinheiro e tal”. E 

ele dizia: “não, tem que furar, porque eu garanto que não chegou ainda na 

profundidade que deveria chegar, que é o objetivo”. E o Carlos Walter 

(diretor na época) deu ouvidos a ele (...) e mandou continuar a perfuração. 

Daí a 100 e poucos metros, descobriram o campo de Garoupa.
8
 

 

A partir desse marco, foram realizadas descobertas de reservas na Bacia de Campos 

em águas cada vez mais profundas. Como exemplo, temos as descobertas das áreas produtoras 

nos campos de Badejo e Namorado. De forma a produzir as acumulações descobertas, a 

Petrobras - operadora que detinha o monopólio de produção e exploração de petróleo na 

época - desenvolveu inúmeras técnicas de perfuração em grandes lâminas d’água.  

Ainda na década de 70, outro importante marco foi a descoberta de petróleo na 

plataforma continental do Rio Grande do Norte, no campo de Ubarana.  

Na década de 80, a Petrobras obteve avanços significativos na perfuração em águas 

profundas: perfurou a 1.200 metros de profundidade em lâminas d’água e marcou recorde 

mundial de produção de petróleo a profundidades de 400 metros. Nesse contexto, destacam-se 

as descobertas dos campos gigantes de Marlim e Albacora, na Bacia de Campos.
9
 

Na década de 90, as descobertas mais relevantes foram os campos gigantes de 

Roncador e Barracuda, também na Bacia de Campos. 

Em 2003, houveram novas descobertas em mar. Na Bacia do Espírito Santo as 

descobertas totalizam 450 milhões de barris de petróleo de excelente qualidade. O acentuado 

crescimento nas reservas de gás natural, observado na Figura 2.3 se dá pela descoberta do 

reservatório de gás natural de Mexilhão, maior acúmulo de gás natural em território 

brasileiro.
10

 

Em 2006, a Petrobras anuncia uma grande concentração de petróleo e gás em seções 

de pré-sal na área de Tupi, pertencente à Bacia de Santos.  

Quanto aos números atuais, no final de 2011, as reservas totais de petróleo do Brasil 

correspondiam a 30,1 bilhões de barris, 5,7% maior que em 2010. Já as reservas provadas 

aumentaram 5,6%, o equivalente a 15 bilhões de barris. Das reservas provadas, 93,9% se 

                                                             
8

Memória Petrobras. Disponível em: <http://memoria.petrobras.com.br/upload/depoentes/paulo-de-tarso-

araripe/depoimento-de-paulo-de-tarso-araripe-2/PauloDeTarsoAraripe_Depoimento_maio2008.pdf>. Acesso 

em: 02. Fev. 2013 
9
 Memória Petrobras. Disponível em: <http://memoria.petrobras.com.br/>.  Acesso em: 02. Fev. 2013 

10
 Ibid. 
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localizavam em mar, sendo que o estado do Rio de Janeiro deteve 85,9% das reservas 

provadas offshore e 80,7% do total.  Com isso, em 2011, o Brasil ocupou a 14ª posição no 

ranking mundial de países com as maiores reservas provadas de petróleo.
11

 

As Figuras 2.4 e 2.5 também representam a evolução dos números relacionados às 

reservas brasileiras. 

 

 

Figura 2.4 - Evolução das reservas de petróleo, por localização (terra e mar)  2002-2011
12

 

 

 

Figura 2.5 – Evolução das reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar) – 2001-

2011
13

 

                                                             
11

 Anuário Estatístico 2012 – ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=661>. Acesso em: 12. Out 2012 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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Especificamente nos últimos 10 anos fica claro que a maior parte das reservas 

petrolíferas brasileiras, tanto de petróleo como de gás natural, encontra-se offshore. 

Observando as Figuras apresentadas até agora, em especial a 2.2 e a 2.3, conclui-se 

que o Brasil, de fato, tem mantido uma curva ascendente de reserva, sendo que esta curva teve 

uma inclinação mais acentuada a partir do final da década de 70 e início da década de 80, de 

acordo com os motivos já apresentados.  

As consequências desse aumento de descobertas - aumento da produção nacional e o 

consequente aumento das arrecadações governamentais - serão abordadas nos próximos itens 

desse capítulo. 

 

2.2 Produção de Petróleo e Gás Natural 

 

Conforme observado no item anterior, o Brasil tem obtido êxito na descoberta de 

novas reservas petrolíferas mantendo, assim, sua curva de reservas crescente. 

A produção de petróleo, entretanto, não depende somente do volume de reservas 

provadas. A localização do poço, profundidade da lâmina d’água, as dificuldades 

operacionais, as tecnologias disponíveis são alguns dos fatores que influenciam no volume a 

ser produzido. 

As Figuras 2.6 e 2.7 mostram a evolução da produção de petróleo e de gás natural, 

respectivamente. Considerando o período a partir de 2002, destaca-se um crescimento de 

quase 45% na produção de petróleo, e cerca de 55% no que diz respeito a produção gás 

natural. 

Nas Figuras 2.8 e 2.9, é possível observar a produção anual de petróleo e gás natural 

em terra e em mar. Tanto para o petróleo quanto para o gás natural a maior contribuição é da 

produção offshore. 

Já nas Figuras 2.10 e 2.11, apresenta a produção da Bacia de Campos, onde ocorrem 

os maiores percentuais de produção do Brasil, especialmente de petróleo. Esta Bacia entrou 

em produção em 1977, através do campo de Enchova, e começou a produzir petróleo através 

do Sistema de Produção Antecipada (SPA), instalado sobre uma plataforma flutuante, em 

substituição aos convencionais sistemas de produção fixos, até então adotados no mundo.  
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Figura 2.6 – Produção de Petróleo no Brasil (2002 – 2011)
14

 

 

 

 

Figura 2.7 – Produção de Gás Natural no Brasil (2002 - 2011)
15
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 Anuário Estatístico 2012 – ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=661>. Acesso em: 12. Out 2012 
15

 Ibid. 
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Figura 2.8 – Produção de Petróleo em Terra e Mar (2002 – 2011)
16

 

 

 

 

Figura 2.9 – Produção de Gás Natural em Terra e Mar (2002 – 2011)
17
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  Anuário Estatístico 2012 – ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=661>. Acesso em: 12. Out 
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 Ibid. 
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Figura 2.10 – Produção de Petróleo na Bacia de Campos em relação às demais.
18

 

 

 

 

Figura 2.11 – Produção de Petróleo na Bacia de Campos em relação às demais
19
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 Destaques Operacionais - Reservas. Disponível em: < http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/destaques-

operacionais/producao/>.  Acesso em: 02. Fev. 2013 
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 Ibid. 
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O primeiro campo a entrar em produção, de fato, através da Petrobras foi o campo de 

Carmópolis, no Sergipe, no ano de 1965. Logo após, o campo do Tabuleiro dos Martins, em 

Alagoas, também entrou em regime de produção comercial. 

Na década de 70, especificamente no ano de 1979, iniciou-se a produção dos campos 

marítimos de Enchova-leste, Garoupa e Namorado, todas localizados na Bacia de Campos. 

Na década de 80, a produção em campos marítimos aumentou 40,9% em relação ao 

ano anterior e ultrapassou os 50% da produção total do país, sendo a maior parte dessa 

produção era oriunda da Bacia de Campos.
20

 

Outro fato importante para a produção de petróleo e gás natural nacional ocorreu em 

2008. O navio plataforma P-34 extraiu o primeiro petróleo da camada pré-sal, no campo de 

Jubarte, Bacia de Campos, localizado no litoral Sul do Espírito Santo. 

No ano de 2009, ocorreu o início da produção no propecto de Tupi, também localizado 

na cama pré-sal. Ainda em 2009, a Plataforma de Merluza iniciou a produção do campo de 

Lagosta, na Bacia de Santos. Em 2010, por meio do navio plataforma Cidade de Santos, deu-

se início à produção no Campo de Uruguá, na Bacia de Santos.  

Nos últimos 10 anos, o crescimento médio anual da produção brasileira foi de 4,2%. 

Em 2011, a produção nacional de petróleo obteve um aumento de 2,5%, produzindo mais de 

768,5 milhões de barris. Tal marca rendeu ao Brasil a 13ª colocação no ranking mundial de 

produtores de petróleo. São Paulo e Espírito Santo foram os estados que registraram o maior 

crescimento em 2011 – 164,9% e 47,1%, respectivamente. Este aumento representou 14 

milhões de barris a mais produzidos em São Paulo e mais 110,7 milhões de barris no Espírito 

Santo.
21

 

Em relação ao gás natural, a produção offshore correspondeu a 17,9 milhões de m³, o 

que representa 74,5% do gás natural produzido em todo Brasil. A produção em terra também 

subiu 2,1%, chegando a 6,1 milhões m³ de gás natural.
22

 

Espera-se que os volumes produzidos a partir de 2011 sejam cada vez maiores visto 

que este ano registrou o início da produção de petróleo e gás natural no pré-sal, onde foram 

produzidos 167,5 mil barris/dia de petróleo e 5,3 milhões de m³/dia de gás natural, totalizando 

200,6 mil barris de óleo equivalente/dia, correspondendo a 7,5% da produção nacional. 

Embora ainda não representem valores elevados, estes volumes produzidos demonstram 

a viabilidade técnica e econômica da produção de petróleo e gás natural no pré-sal. 
23
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Quanto ao gás natural, sua indústria tem ganhado impulso ao longo dos anos. Nos 

últimos 10 anos, a produção nacional de gás natural cresceu em uma média de 5% ao ano, 

atingindo 24,1 bilhões m³ em 2011, volume 5% maior que o de 2010. Esse aumento esteve 

associado à redução de 27,7% das queimas e perdas e à diminuição de 7,6% do volume 

reinjetado nos poços. Em 2011, o Brasil alcançou a 31ª posição no ranking mundial de 

produtores de gás natural. 

No ano de 2012 houve uma ligeira queda na produção de petróleo, como observada na 

Figura 2.10. Segundo a Petrobras, esta diminuição ocorreu devido as paradas de produção 

necessárias ao longo do ano de 2012. 
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CAPÍTULO III – PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS 

 

 O capítulo a seguir, visa uma exposição sobre participações governamentais e de 

terceiros, no âmbito internacional e nacional, de modo a explicitar, em cada tipo de 

participação todo o seu arcabouço legal, e como procede o cálculo das mesmas. Além disso, 

outro foco do capítulo são as mudanças ocorridas e que podem ocorrer no Brasil devido à 

proposta de redistribuição da renda proveniente dos royalties. 

 

3.1 Participações Governamentais 

 

 O termo participações governamentais é um conceito discutido amplamente em todo 

mundo, não existe uma definição prática e precisa do mesmo, isto é, cada país, em sua 

soberania, estabelece legalmente a parte que lhe cabe na produção de hidrocarbonetos e as 

regras para sua cobrança. Contudo, apesar das diferenças pontuais que impossibilitam uma 

definição padrão do que é de fato PG, a ideia das mesmas é consonante, sendo elas um 

instrumento fiscal inerente as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. 

 A produção de hidrocarbonetos, frente ao regime tributário de cada país, tem as PG 

como instrumentos fiscais “exclusivos”. Porém, apesar de toda divulgação acerca deste tema, 

não se pode esquecer que além das PG, regulamentadas por legislação específica, a produção 

de hidrocarbonetos está atrelada a tributos comuns a outras indústrias, diretos ou indiretos, 

também de grande importância na balança fiscal da E&P. Os tributos diretos são os que taxam 

os lucros e os indiretos aqueles que incidem sobre os equipamentos e serviços.
24

 

Além do regime fiscal, o regime de exploração também é fundamental para uma 

definição sobre as PG, que em sua essência, são calculadas, divididas e distribuídas à luz dos 

interesses específicos do país e das melhores práticas e regras da indústria petrolífera. O 

Brasil, por exemplo, tem regulamentado o regime misto, o qual estabeleceu regimes de 

exploração distintos, concessão e partilha e as áreas sob cessão onerosa. Nesses modelos, a 

definição de PG é distinta, o que será tratado especificamente adiante.
25

 

 Dentre as diversas formas fiscais que o conceito PG abrange a mais comum e 

difundida é o royalty, apresentando variações de país para país. Entretanto, esta não é a única 

forma de taxação ao redor do mundo, por isso, os próximos tópicos pretendem analisar as PG 

                                                             
24

 Gutman, J. Tributação e Outras Obrigações na Indústria do Petróleo. Freitas Bastos Editora, 2007. p 347 – 

363. 
25

 Ibid. 



    32 
 

 

nos cenários nacional e mundial respectivamente, englobando conceitos que vão além dos 

royalties. 

 

3.1.1 No Brasil 

 

3.1.1.1 Histórico 

 

A partir da Lei do Petróleo, a Lei nº 9.478/97, regulamentou-se sobre todas as 

atividades de exploração e produção (E&P) no país, os tipos de PG relacionadas ao regime de 

concessão. O art. 45 da lei supracitada diz: 

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações 

governamentais, previstas no edital de licitação: 

I - bônus de assinatura; 

II - royalties; 

III - participação especial; 

IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área. 

 

 A Lei do Petróleo é o verdadeiro marco no que tange as PG, entretanto desde muito 

antes dessa lei já existia no país em forma de royalties a tributação na E&P de petróleo e gás 

natural. A Lei nº 2.004/53 estabeleceu em seu art. 27 uma alíquota de 5% do valor da 

produção de petróleo e gás natural, com uma divisão inicial de 4% destinada aos Estados 

produtores e 1% destinada aos Municípios produtores.
26

 

 Com o desenvolvimento do setor e o início de produção offshore, foi necessário rever 

a política de divisão da arrecadação proposta pela lei de 1953, de modo que com a redação da 

Lei nº 7.453/85, regulamentou-se o direito a participação governamental nos campos em mar, 

estabelecendo a divisão de 1,5% aos Estados confrontantes com poços produtores, 1,5% aos 

Municípios confrontantes com poços produtores, além daqueles inseridos nas regiões 

geoeconômicas dos Municípios confrontantes. Os outros 2% eram divididos igualmente entre 

o Ministério da Marinha e o Fundo Especial destinado a todos os Estados e Municípios do 

Brasil.
27
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 As mudanças definidas pela Lei nº 7.453/85, foram complementadas pela a Lei nº 

7.525/86, a qual estabeleceu os conceitos de Estados e Municípios confrontantes
28

 e de área 

geoeconômica
29

. 

 As definições acima citadas, tanto a metodologia utilizada pelo IBGE, como o 

conceito de área geoeconômica são de grande importância, visto que até hoje são utilizadas. 

Além disso, outro ponto importante é que a partir desse momento da historia das PG, os 

royalties passaram a ser não somente uma compensação aos que produziam de fato petróleo 

em seus domínios territoriais, mas também uma compensação às áreas próximas que de 

alguma forma suportam os impactos da produção.
30

 

 O processo de evolução das PG no Brasil não parou neste ponto, e continuou com 

grandes mudanças. Vale lembrar que o monopólio do petróleo ainda não havia sido quebrado, 

e nem mesmo empresas poderiam ser contratadas para realizar atividades de E&P, o que só 

foi alcançado no final dos anos 90. Antes disso, uma importante alteração aconteceu na até 

então atual legislação. A redação da Lei nº 7.990/89, regulamentada somente em 1991 pelo 

Decreto nº 1, modificou novamente a distribuição dos royalties. A distribuição ganhou mais 

uma parcela, 0,5% aos municípios com instalações de embarque ou desembarque, terrestres 

ou marítimas. Para esta alteração, foi necessário um ajuste no percentual dos estados para 

3,5%, quando a produção ocorre em terra, e redução para 0,5% do fundo especial, quando em 

plataforma continental.
31

 

 Após todas essas mudanças apresentadas acima, foi redigida a Lei do Petróleo e a 

partir desta, as PG passaram a não se limitar apenas ao royalty. O art. 45 da citada lei define 

os tipos de PG que passaram a existir no país, e o Decreto nº 2.705/98, também chamado de 

decreto das PG, regulamentou o cálculo e a cobrança das mesmas.  

 A partir da Lei do Petróleo ocorreu um grande desenvolvimento do setor petrolífero, 

em todos os sentidos, e como não poderia ser diferente a conjuntura de execução das PG foi 

exposta mais uma vez a mudanças. Estas foram regulamentadas pelas Leis nº 12.351/2010, nº 

12.276/2010 e nº 12.304/2010.  
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A Lei nº 12.351/2010 regulamentou o regime de partilha da produção no Brasil, 

definindo-o para áreas ainda não concedidas do pré-sal e algumas regiões estratégicas, 

definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e também criou o Fundo 

Social com a responsabilidade de gerir os recursos provenientes dos royalties e participações 

especiais destinados União, de modo a promover o desenvolvimento social em todo Brasil.  

 A Lei nº 12.276/2010 permitiu que a União cedesse onerosamente a Petrobras uma 

relevante área do pré-sal, com cerca de cinco bilhões de barris de óleo equivalente. Em 

contrapartida a União aumentou a sua participação no capital total da Petrobras, de 41% para 

48%. Todo este processo permitiu a capitalização da Petrobras, obtendo no mercado cerca de 

70 bilhões de dólares
32

. 

 A cessão onerosa é um modelo de contrato, um regime de exploração existente no 

Brasil com suas próprias particularidades. No que diz respeito à PG, o art. 5 da Lei nº 

12.276/2010 diz: 

 

Art. 5º Serão devidos royalties sobre o produto da lavra de que trata esta 

Lei nos termos do art. 47 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

  

 Apenas os royalties fazem parte das PG sob os contratos de cessão onerosa. 

 Finalmente, a Lei nº 12.304/2010 criou a Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), a qual terá 

papel fundamental nos contratos firmados no sistema de partilha. A PPSA representará os 

interesses da União nos consórcios formados para execução dos contratos do regime de 

partilha da produção, além de indicar metade dos membros do comitê operacional responsável 

pela administração do consórcio.
33

 

 De fato, o regime de partilha traz intrinsecamente uma importante mudança no que diz 

respeito a PG. O art. 42 da Lei nº 12.351/2010 estabelece: 

 

Art. 42. O regime de partilha de produção terá as seguintes receitas 

governamentais: 

I - royalties; e 

II - bônus de assinatura. 
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Diferentemente dos contratos sob concessão, como vimos no art. 45 da Lei do 

Petróleo, o regime de partilha para as áreas estratégicas e do pré-sal não possui tipos de PG
34

.  

Porém, a grande questão é a discussão que se criou em torno da nova distribuição dos recursos 

provenientes das PG. 

A “Emenda Ibsen”, criada pelo deputado Ibsen Pinheiro, para incorporar o Projeto de 

Lei (PL) nº 5.938/2009, propunha que as receitas angariadas por royalties e participações 

especiais tanto no regime de concessão quanto no regime de partilha, exceto os valores 

destinados diretamente a União, fossem divididas igualmente e encaminhadas a dois fundos 

especiais. Cada fundo especial seria distribuído aos beneficiários segundo critérios de outros 

dois fundos, o Fundo de Participação dos Estados (FPE), destinado todos os Estados e Distrito 

Federal e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), destinado a todos os Municípios do 

país. Deste modo, royalties e participações especiais não seriam distribuídos baseados nos 

Estados e Municípios confrontantes e nem áreas geoeconômicas, visto que essa distribuição 

levaria em conta fatores que suprimem o local onde é produzido o petróleo e gás natural.
35

  

Toda polêmica gerada pela proposta de redistribuição das PG, manifestações públicas 

e acusações de inconstitucionalidade da Emenda, principalmente por parte dos Estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo, dois grandes produtores de hidrocarbonetos do Brasil, foram 

determinantes para o veto do então presidente, Luís Inácio Lula da Silva, ao texto de Ibsen 

Pinheiro e a apresentação do PL nº 8.051/2010, o qual propõe mudanças importantes na 

distribuição dos recursos, porém sem afetar tanto os estados e municípios produtores e 

contemplando apenas os contratos futuros.
36

 

Em resumo, destaca-se as diversas mudanças em relação ao que se compreende de PG 

desde o início da exploração de petróleo no Brasil e percebe-se que o conceito das mesmas 

ainda está em plena evolução e discussão. As diversas leis redigidas até hoje formam um 

interessante histórico. 

Os próximos tópicos deste capítulo têm como principal interesse a descrição 

individual de cada tipo de PG, levando em consideração seus princípios legais, sua 

importância, sua forma de faturamento, seus volumes de arrecadação e distribuição, sob ótica 

dos contratos de concessão, cessão onerosa e partilha. 
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3.1.1.2 Bônus de Assinatura 

  

 Segundo a Lei do Petróleo, uma das atribuições da ANP é a realização de rodadas de 

licitação. O bônus de assinatura está intimamente ligado à licitação dos blocos, visto que esta 

participação é um dos critérios, junto ao Programa Exploratório Mínimo e o compromisso 

com o conteúdo local, de julgamento das ofertas apresentadas pelos concorrentes a 

concessionários.
37

 

 Legalmente, o bônus de assinatura é instituído no art. 45, inciso II, da Lei do Petróleo, 

e é o montante pago, no ato do contrato de concessão, pelas empresas vencedoras da licitação. 

Ainda no que toca a parte legal da PG em questão, os valores obtidos são destinados as 

receitas da ANP.  

 O regime de partilha também prevê o pagamento de bônus de assinatura. Através do 

art. 42 da Lei nº 12.351/2010, esta PG se mantêm no ordenamento referente aos contratos de 

partilha de produção. Entretanto, no discutido modelo, cabe ao Ministério de Minas e Energia 

definir o valor. ANP é responsável pela promoção das licitações, mas a receita obtida com o 

bônus não lhe cabe no modelo de contrato de partilha. Esta receita é destinada parte a PPSA, a 

qual será criada para administrar os contratos de partilha, e parte constituirá as receitas do 

Fundo Social. 

 Como já foi dito, o bônus de assinatura está intimamente ligado às rodadas de licitação 

e por isso, há a necessidade de discorrer algumas linhas sobre as tais.  

 Antes da flexibilização do monopólio, a Petrobras era a executora do monopólio da 

União.  Após tal fato, foi preciso redefinir a participação da estatal no novo cenário de E&P 

no Brasil. Para isso, foi realizada a rodada zero, a qual, seguindo as diretrizes da Lei do 

Petróleo, celebrou com a Petrobras 397 contratos sem a necessidade de licitação, o que 

dispensou também o pagamento de bônus de assinatura.
38

 

 Foi na primeira rodada, ocorrida em 1999, que foram pagos os primeiros valores 

relativos a bônus de assinatura, cerca de 322 milhões de reais, e desde esse marco a ANP 

evoluiu consideravelmente a forma e os interesses da licitação. Sempre em busca de 

aproveitar ao máximo o potencial exploratório brasileiro, percebe-se ao longo das rodadas 

uma preocupação da Agência em incluir no mercado, pequenas e médias empresas 
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interessadas em explorar campos marginais
39

. Baseado neste pensamento, a ANP realizou em 

duas ocasiões rodadas oferecendo áreas inativas com acumulações marginais. Isto ocorreu em 

2005, em conjunto com a sétima rodada de licitação de blocos exploratórios e em 2006, em 

rodada própria de licitação, contento apenas campos marginais.
 
Cabe ressaltar que em 2008 o 

CNPE autorizou a terceira rodada de áreas inativas com acumulações marginais, porém esta 

não aconteceu. Assim como a décima primeira rodada de blocos exploratórios que també já 

foi autorizada pelo CNPE e está próxima de acontecer.  

Uma característica importante no que atine a participação em questão é a seletividade. 

O valor do bônus é conveniente ao que propõe o bloco licitado. Essa característica é 

responsável pela coerência do processo licitatório, de modo que cada empresa, de acordo com 

suas capacidades técnicas ocupe um patamar ideal no setor de E&P. Por exemplo, na bacia 

Potiguar, uma bacia madura, o valor estipulado é mais baixo em relação aos campos em águas 

profundas, em bacias em plena produção como a de Campos.
40

 

A ANP divide a licitação em três modelos exploratórios, bacia madura, nova fronteira 

e elevado potencial. Quanto maior o nível tecnológico e econômico é necessário para 

exploração do campo licitado, mais elevado é o seu bônus de assinatura.
41

 

A Figura 3.1 traz todo o histórico de arrecadações das rodadas de licitação: 

 

 

Figura 3.1 – Evolução da arrecadação com bônus de assinatura no Brasil
42
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A Figura 3.1 engloba tanto os montantes arrecadados em rodadas de blocos 

exploratórios quanto os valores arrecadados nas duas rodadas de áreas com acumulações 

marginais. Mesmo a última rodada tendo acontecido em 2008, o gráfico traz valores de bônus 

de assinatura para 2009 e 2010. Estes valores referem-se aos blocos licitados na décima 

rodada de blocos exploratórios e da segunda rodada de áreas com acumulações marginais 

respectivamente. 

Em números totais, a ANP arrecadou com bônus de assinatura em todas as rodadas 

realizadas até hoje, incluindo as rodadas que ofereceram campos marginais, o valor de 5,5 

bilhões de reais. Nas duas rodadas em que ocorreram ofertas de campos marginais, em 2005, 

em conjunto com a sétima rodada de licitação de blocos exploratórios, e 2006, arrecadou-se 

algo em torno de 3 milhões reais e 1,9 milhões de reais, respectivamente.
43

 

 

3.1.1.3 Royalties 

 

 A cobrança dos royalties é o instrumento fiscal mais antigo existente no Brasil, como 

abordado no tópico introdutório sobre as PG no Brasil. A história dessa cobrança se confunde 

com a história das PG em geral. Desde 1953 é regulamentada a cobrança de royalties no 

ordenamento pátrio brasileiro. 

 A importância dos royalties transcende as expressivas arrecadações econômicas 

noticiadas constantemente pela imprensa. Em todos os modelos de contratos existentes no 

Brasil a figura do royalty está presente, isto é, em contratos de concessão, partilha e cessão 

onerosa, está previsto o pagamento desta PG. A motivação para cobrança dos royalties não é  

somente a obtenção de rendas, mas também outros instrumentos importantes como um 

mecanismo de justiça entre as gerações, internalização de custos sociais e receita de alienação 

de patrimônio público.
44

 

 A justiça entre as gerações significa que produzir petróleo no presente impedirá de 

produzi-lo no futuro e por isso, beneficia a atual geração em detrimento das futuras. 

Portanto, a utilização das receitas provenientes dos royalties tem um caráter muito 

importante, pois são através dos investimentos realizados no presente que as gerações 
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futuras terão a recompensa por não ter a oportunidade de aproveitar os benefícios de tal 

exploração.
45

 

 A internalização dos custos sociais relaciona todas as consequências da exploração e 

utilização do petróleo, as quais trazem prejuízos ambientais e até mesmo públicos devendo ser 

ressarcidos à sociedade.
46

 

 Constitucionalmente, antes de serem produzidos, o petróleo e gás natural são bens da 

união. Nos contratos de concessão, o concessionário deve explorar a área concedida, 

assumindo propriamente seus riscos e em contrapartida, obtêm a propriedade do recurso 

extraído. Portanto, o royalty funciona como a compensação pelo recurso público tornar-se 

posse do concessionário.
47

 

 Uma característica desta participação é a regressividade. A indústria do Petróleo é 

baseada no princípio de que a produção em larga escala tem menores custos operacionais, 

portanto, em campos de menor produção o efeito econômico dos royalties será maior do que 

em campo com extraordinária produção.
48

 

 O royalty está presente nos três regimes de exploração existentes no Brasil, porém 

com algumas particularidades. No que diz respeito a alíquota, enquanto no regime de partilha 

a alíquota será de 15%, os regimes de concessão e cessão onerosa tem alíquota definida pela 

Lei do Petróleo em seu art. 47: 

 

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir 

da data de início da produção comercial de cada campo, em montante 

correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural. 

§ 1º. Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e 

outros fatores pertinentes, a ANP poderá prever, no edital de licitação 

correspondente, a redução do valor dos royalties estabelecido no caput 

deste artigo para um montante correspondente a, no mínimo, cinco por 

cento da produção. 

 

 Tendo em vista as definições estabelecidas pelo artigo supracitado, destaca-se o papel 

da ANP na definição da alíquota, determinando em cada campo a alíquota correspondente a 
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suas particularidades. Vale ressaltar que na prática a maioria dos campos, a alíquota definida é 

a máxima salvo em algumas exceções como, por exemplo, os campos marginais. 

 O valor da alíquota é fundamental ao cálculo dos royalties, o qual se dá através da 

seguinte relação: 

 

Royalty = Alíquota x Valor da Produção 

  

O valor da produção é definido por: 

 

Valor da Produção = Vpetróleo x PRpetróleo + Vgás natural x PRgás natural 

 

 Sendo:  

 Vpetróleo = Volume de petróleo produzido no mês, em m³; 

 PRpetróleo = Preço de referência mensal do petróleo do campo, em R$/m³; 

 Vgás natural = Volume de gás natural produzido no mês, em m³; 

 PRgás natural = Preço referência mensal do gás natural do campo, em R$/m³. 

 

 Os volumes de petróleo e gás natural são calculados pelos pontos de medição 

existentes nas instalações de produção. Para este cálculo, o concessionário registra junto a 

ANP o boletim diário de produção (BDP), o que consolidado gera o boletim mensal de 

produção (BMP). Os valores registrados são fiscalizados pela ANP, papel desempenhado pelo 

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP).  

 Algumas partes da produção de gás natural são dispensadas de pagamento de 

royalties. São os casos de gás reinjetado no próprio campo de produção, gás queimado por 

necessidades operacionais e de segurança. No caso de uma quantidade de gás natural ser 

injetada em um campo adjacente ao campo onde foi produzido são cobrados os devidos 

valores de royalties, mas esse mesmo valor é descontado na parcela de royalties devida pelo 

campo que recebeu a injeção.
49

 

 O preço de referência para o petróleo assume duas formas, podendo ser a média 

ponderada dos preços de venda mensais do petróleo do campo ou o preço mínimo definido 

pela ANP, valendo o que apresentar o maior valor. Entretanto, quando não há venda do 

                                                             
49

 Guia dos royalties do petróleo e do gás natural. Rio de Janeiro: ANP, 2001. p 12-13. 



    41 
 

 

petróleo, como é o caso das empresas que processam sua própria produção adota-se o preço 

mínimo como preço de referência.
50

 

O preço mínimo consiste em uma média mensal baseada em uma gama de critérios 

econômicos e técnicos. A Portaria ANP nº 206/2000 que regulamenta os procedimentos para 

o cálculo do preço mínimo. 

 O preço de referência para o gás natural também pode ser a média ponderada dos 

preços de venda do gás natural, livre dos tributos relacionados à venda, mas descontados os 

valores relativos ao transporte do gás natural até os compradores. Entretanto, assim como o 

petróleo, pode não haver venda do gás natural por parte do concessionário e então aplica-se 

como preço de referência do gás natural a metodologia existente na Resolução ANP nº 

40/2009.  

 No próximo capítulo o preço de referência será abordado com maiores detalhes. 

Especificamente o preço mínimo do petróleo e o preço de referência do gás natural, ordenados 

pela Portaria ANP nº 206/2000 e pela Resolução nº 40/2009 respectivamente. 

 A Figura 3.2 a seguir, mostra a evolução da arrecadação de royalties desde 1998, 

período a partir da Lei do Petróleo, a qual instituiu a nova alíquota e distribuição dos 

royalties. Em valores totais, desde 1998 até o final de 2011, 81,3 bilhões de reais foram 

arrecadados com royalties. 

 

 

Figura 3.2 – Evolução da arrecadação com royalties no Brasil
51
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Quanto aos beneficiários, 9 Estados e 913 Municípios foram beneficiados pelo 

pagamento dos royalties em 2011. 

De forma clara, a Figura 3.3, mostra em valores o percentual de cada beneficiário 

desde 2001: 

 

 

Figura 3.3 – Evolução da distribuição dos royalties no Brasil.
52 

  

Os regimes de concessão e cessão onerosa seguem a mesma forma de distribuição aos 

beneficiários, estabelecida pela Lei do Petróleo, já o regime de partilha foi estopim para a 

importante discussão sobre a redistribuição dos royalties proposta pela “Emenda Ibsen” e 

depois pelo PL nº 8.051/2010. Neste momento, a intenção deste trabalho é quantificar essa 

distribuição, começando pelo modelo de distribuição utilizado atualmente nos regimes de 

concessão e cessão onerosa e depois passando pela Lei nº 12.734, a qual estabeleceu a 

alíquota e distribuição dos royalties para o regime de partilha da produção. 

 Nos regimes de concessão e cessão onerosa, a distribuição dos recursos aos 

beneficiários obedece dois critérios: O primeiro é a divisão da alíquota em duas partes, a 

parcela de 5% e a parcela acima de 5%. O segundo critério é a localização da lavra. Na 

parcela de 5% a distribuição é a estabelecida pela Lei nº 7.990/89, enquanto na parcela que 
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corresponde ao que excede os 5% a distribuição é feita de acordo com a divisão estabelecida 

na própria Lei do Petróleo.
53

 

 A Tabela 3.1 mostra o atual percentual de cada beneficiário em cada parcela seguindo 

os referidos critérios. 

 

Tabela 3.1 – Distribuição dos Royalties no Brasil
54

, regime de concessão e cessão onerosa. 

Parcela de 5% - Lei nº 7.990/89 e Decreto nº 1/91  

Lavra em Terra  

Estados produtores 70% 

Municípios produtores 20% 

Municípios com instalações de embarque e desembarque 10% 

Lavra na plataforma continental  

Estados confrontantes com poços 30% 

Municípios confrontantes com poços e respectivas áreas geoeconômicas 30% 

Comando da Marinha 20% 

Fundo Especial (estados e municípios) 10% 

Municípios com instalações de embarque e desembarque 10% 

Parcela acima de 5% - Lei nº 9.478/97 e Decreto nº 2.705/98  

Lavra em terra  

Estados produtores 52,5% 

Ministério da Ciência e Tecnologia 25% 

Municípios Produtores 15% 

Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque 

7,5% 

Lavra na plataforma continental  

Ministério da Ciência e Tecnologia 25% 

Estados confrontantes com campos 22,5% 

Municípios confrontantes com campos 22,5% 

Ministério da Marinha 15% 

Fundo Especial (estados e municípios) 7,5% 

Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque 

7,5% 

 

Considerando a alíquota de 10% e a lavra em terra, a distribuição final se torna 60% 

aos Estados, 18% aos Municípios, 13% aos Ministério de Ciência e Tecnologia e os 9% 

restantes às instalações de embarque e desembarque. Quando a lavra ocorre no mar o 

percentual dos Estados na distribuição final diminui para 25%, os Municípios passam a 

receber 26%, 18% à Marinha, 13% ao Ministério de Ciência e Tecnologia e o outros 18% são 

divididos entre o Fundo Especial e as instalações de embarque e desembarque.
55

 

                                                             
53

 Guia dos royalties do petróleo e do gás natural. Rio de Janeiro: ANP, 2001. p 12-13. 
54

 Elaboração própria a partir das Leis nº 7.990/89 e nº 9.478/98. 
55

 Guia dos royalties do petróleo e do gás natural. Rio de Janeiro: ANP, 2001. p 48 - 49. 



    44 
 

 

A Lei nº 12.351/2010 criou o fundo social e determinou como uma das receitas do 

mesmo, o percentual de royalties de áreas do pré-sal sob contratos de concessão destinados 

diretamente a União na parcela acima de 5%. Entretanto, através do Decreto nº 7.403/2010 

determinou-se uma regra de transição para o repasse da montante da União ao fundo social. 

Tal regra engloba os campos que começaram sua produção até 31 de dezembro de 2009 e já 

está considerada na Tabela 3.1.  

Em um primeiro momento esse momento de transição seria válido até dia 31 de 

dezembro de 2011, contudo, o Decreto nº 7.657/2011 prorrogou a validade da regra até 31 de 

dezembro de 2015. Sendo assim, apenas em 2016, toda a parcela destinada diretamente a 

União dos campos do pré-sal sob regime de concessão irá de fato compor o fundo social. 

 A comentada “Emenda Ibsen” propunha a divisão igualitária dos royalties e também 

participações especiais destinando os recursos ao FPM e ao FPE. Após o veto presidencial, 

coube ao PL nº 8.051/2010 definir uma proposta de divisão dos royalties, mas diferente do 

que a “Emenda Ibsen” propôs, a redivisão ocorreria apenas nos contratos sob regime de 

partilha, sem englobar os contratos de concessão já em vigência. Além disso, o PL prevê o 

aumento da alíquota para 15% da produção a ser distribuída segundo a Tabela 3.2: 

 

Tabela 3.2 – Proposta de divisão do PL nº 8.051/2010
56

, regime de partilha. 

Lavra em terra  

Estados produtores 20% 

Municípios Produtores 10% 

Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque 

5% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos Estados e Distrito Federal 25% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos os Municípios 25% 

Fundo Social 15% 

Lavra na plataforma continental  

Estados confrontantes 25% 

Municípios confrontantes 6% 

Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque 

3% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos Estados e Distrito Federal 22% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos os Municípios 22% 

Fundo Social 19% 

Fundo Especial, para desenvolvimento de ações e programas ambientais 3% 
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 Ao final do ano de 2012, a Lei nº 12.734 foi sancionada, modificando o art. 42 da Lei 

nº 12.351, estabelecendo justamente a distribuição dos royalties para o regime de partilha. 

Assim como PL nº 8.051/2010, a alíquota foi definida em 15% do valor da produção de 

hidrocarbonetos. 

 A Tabela 3.3 contempla o modelo de distribuição definido pela Lei nº 12.734/2012. 

Para a lavra ocorrendo em terra, a distribuição dos royalties seguiu o proposto no PL nº 

8.051/2010. Contudo, para lavra em plataforma continental, no mar territorial ou em zona 

econômica exclusiva a distribuição assumiu valores ligeiramente diferentes dos apresentados 

no Projeto de Lei. 

 

Tabela 3.3 – Distribuição dos Royalties no Brasil
57

, regime de partilha. 

Lavra em terra  

Estados produtores 20% 

Municípios Produtores 10% 

Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque 

5% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos Estados e Distrito Federal 25% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos os Municípios 25% 

Fundo Social 15% 

Lavra na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 

exclusiva 

 

Estados confrontantes 22% 

Municípios confrontantes 5% 

Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque 

2% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos Estados e Distrito Federal 24,5% 

Fundo Especial, a ser repartido por todos os Municípios 24,5% 

Fundo Social 22% 

 

 A Lei nº 12.734/2012 teve como proposição original o PL nº 2.565/2011. O teor deste 

projeto contemplava, além da definição dos beneficiários e seus percentuais do regime de 

partilha, uma nova distribuição dos royalties para os modelos de concessão e cessão onerosa. 

Contudo, após o veto presidencial dos artigos 3º, 4º e de alguns itens do art. 2º, a distribuição 

dos royalties no Brasil para os regimes de concessão e cessão onerosa permaneceu inalterada, 

assim como descrito na Tabela 3.1. 

 Esta redistribuição proposta pelo PL nº 2.565/2011 faz parte da reivindicação dos 

Estados não produtores por uma parcela maior dos royalties. 
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3.1.1.4 Participações Especiais 

  

 Definidas no ordenamento pátrio pela Lei do Petróleo, inciso III do art. 45, as 

participações especiais são uma compensação financeira exclusiva do regime de concessão e 

de grande peso na carga tributária do setor de E&P. A fim de exemplificação, em 2011, 

apenas 24 campos contribuíram com participações especiais gerando um retorno financeiro 

aos beneficiários de mais de 12,5 bilhões de reais.
58

 

 A motivação para cobrança das participações especiais é principalmente a arrecadação 

de rendas extraordinárias, mas passando também por todas as motivações inerentes aos 

royalties, destacando-se, mais uma vez, a justiça intergeracional, critério estabelecido a fim de 

promover desenvolvimento compensatório às futuras gerações que não terão oportunidade de 

explorar o petróleo.  

 As participações especiais são trimestrais e incidem diretamente sobre o lucro de 

campos com grandes produções de petróleo e gás natural, como descrito no art. 25 do Decreto 

nº 2.705/98: 

 

Art. 25. O valor da participação especial será apurado trimestralmente por 

cada concessionário, e pago até o último dia útil do mês subseqüente a cada 

trimestre do ano civil, cabendo ao concessionário encaminhar à ANP um 

demonstrativo da apuração, em formato padronizado pela ANP, 

acompanhado de documento comprobatório do pagamento, até o quinto dia 

útil após a data de pagamento. 

 

Legalmente, são regulamentadas deduções das participações especiais, como o bônus 

de assinatura, royalties, obrigações contratuais, gastos nas fases exploratória, produção e 

desenvolvimento, provisão de gastos com abandono de poços e prejuízos ocorridos na 

apuração da base de cálculo das participações especiais. Estas deduções são feitas 

estrategicamente pelo próprio concessionário no tempo em que o mesmo achar conveniente.
59

 

 Diferentemente dos royalties, as participações especiais tem um caráter progressivo 

São definidas cotas ascendentes para o cálculo da participação especial do primeiro ao quarto 

ano de produção, depois mantendo-se no último patamar. Além da progressão anual, também 
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existem cotas de acordo com a localização da lavra, em terra ou em mar, esta última ainda 

dividida entre lâmina d’água menor ou maior do que 400 metros. 

 A arrecadação em relação à participação especial impactará os campos a medida que 

forem maiores produtores, ou seja, quanto mais produzirem, maior será a alíquota e o impacto 

econômico. 

A progressividade das participações especiais é estabelecida pelo art. 22 do Decreto 

das PG. Neste artigo, 12 tabelas, uma para cada lavra/ano, são utilizadas para o cálculo do 

montante a ser pago de participações especiais. Das tabelas citadas, extrai-se a parcela a ser 

deduzida da receita líquida trimestral, sendo esta parcela de acordo com o volume de 

produção trimestral fiscalizada. 

 Além da relação responsável pela dedução da receita líquida de produção outro dado 

fundamental extraído do art. 22 do Decreto das PG é a alíquota nominal. A alíquota nominal é 

fixa dentro de cada faixa de produção, entretanto implícita está a alíquota efetiva, aquela qual 

se aplica diretamente sobre a receita líquida e está passiva as variações de produção mesmo 

dentro dos intervalos de produção definidos pelo art. 22. 

A divisão anual progressiva tem resultados práticos, pois nos primeiros anos de 

produção o concessionário obtém um alivio financeiro em relação a esta participação. Os 

primeiros anos de produção são justamente os anos em que se busca recuperar os grandes 

investimentos da fase de exploração e da etapa de desenvolvimento. 

Em termos de arrecadação as participações especiais evoluíram muito desde a sua 

criação pela Lei do Petróleo. A Figura 3.4 exprime os valores desde o início de sua cobrança. 

 

 

Figura 3.4 – Evolução da arrecadação com participações especiais no Brasil
60
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 Em valores totais a arrecadação com participações especiais até o fim de 2011 chegou 

a 82,9 bilhões de reais, superando inclusive o valor arrecadado com os royalties. 

Cabe a ANP efetuar o cálculo das participações especiais a serem distribuídas. 

Segundo o art. 50 da Lei do Petróleo, 40% para Estados produtores ou confrontantes com 

campos produtores, 10% a Municípios produtores ou confrontantes com campos produtores, 

40% destinado ao Ministério de Minas e Energia e os 10% restantes ao Ministério do Meio 

Ambiente. 

Assim como acontece nos royalties, as participações especiais também sofreram 

influência da criação do Fundo Social. Nos campos sob contrato de concessão na área do pré-

sal toda a parcela destinada diretamente a União será recurso direto do Fundo Social. O 

Decreto nº 7.403/2010 também definiu a regra de transição para as participações especiais, 

determinando a distribuição das participações especiais como foi descrito no parágrafo acima. 

O Decreto nº 7.657/2010 prorrogou a validade da regra de transição das participações 

especiais até o último dia de 2015. 

Assim como o número de campos que pagam participações especiais o número de 

Estados e Municípios beneficiários é bem menor. Em 2011, 6 Estados e apenas 34 municípios 

foram beneficiados com participações especiais. 

 

3.1.1.5 Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área 

  

 A última participação governamental definida pelo art. 45 da Lei do Petróleo é o 

Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área, a qual é exclusiva dos contratos de 

concessão. Regulamentado pelo art. 28 do Decreto das PG, esta participação constitui nos 

contratos de concessão, assim como o bônus de assinatura, receitas da ANP. 

 O pagamento pela ocupação ou retenção de área nada mais é do que uma compensação 

financeira pelo fato de o concessionário ocupar a área para realizar as atividades de E&P e por 

exercer de forma exclusiva os direitos da exploração da área. 

 A ideia desta participação é funcionar como um instrumento fiscal capaz de exigir do 

concessionário a seriedade em relação a sua concessão. Teoricamente o concessionário não 

estaria disposto a pagar uma participação devida à ocupação ou retenção da área se não lhe 

interessar a concessão. Contudo, na prática os valores referentes à participação em questão 

são baixos e a ideia inicial não funciona como esperado.  

 Quantitativamente o pagamento é definido pelo Decreto das PG. Os valores 

correspondentes a esta participação são definidos pela a ANP no edital da licitação e revistos 
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anualmente através do Índice Geral de Preços – Distribuição Interna (IGP- DI). O pagamento 

os valores devidos pelos concessionários é anual e realizado no dia 15 de janeiro de cada ano.  

 Antes de expor sobre os valores propriamente ditos é necessário tecer alguns 

comentários a respeitos de características importantes do pagamento pela ocupação ou 

retenção de área. Assim como no bônus de assinatura, a seletividade é uma importante 

característica. Os valores do pagamento são definidos em unidades de R$/Km²/Ano e de 

acordo com os modelos exploratórios
61

 definem-se os valores a serem pagos.
62

 

 Outro fato importante é a progressividade relacionada a esta participação, o que é 

regulamentado no Decreto das PG, em seu § 3º do art. 28: 

 

§ 3º. Para a fixação dos referidos valores unitários, a ANP levará em conta 

as características geológicas, a localização da Bacia Sedimentar em que o 

bloco objeto da concessão se situar, assim como outros fatores pertinentes, 

respeitando-se as seguintes faixas de valores: 

I - Fase de Exploração: R$10,00 (dez reais) a R$500,00 (quinhentos reais) 

por quilômetro quadrado ou fração; 

II - Prorrogação da Fase de Exploração: duzentos por cento do valor fixado 

para a fase de Exploração; 

III - Período de Desenvolvimento da Fase de Produção: R$20,00 (vinte 

reais) a R$1.000,00 (hum mil reais) por quilômetro quadrado ou fração; 

IV - Fase de Produção: R$100,00 (cem reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais) 

por quilômetro quadrado ou fração. 

  

 A citação acima mostra quatro fases de um projeto de E&P. É na fase de exploração 

onde estão os valores mais baixos a serem pagos, pois é neste momento do projeto que as 

concessionárias enfrentam os maiores riscos e não possuem o retorno econômico da fase de 

produção, a qual por gozar dos lucros provenientes da produção de petróleo, tem a o valor da 

retenção aumentado.
63

  

 Algumas exceções existem no que diz respeito ao pagamento pela ocupação ou 

retenção de área. Quando há transferência de concessão ou mesmo a extinção da mesma. 
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Nestes casos o pagamento da participação em questão é realizado no ato da assinatura do 

evento.
64

 

 Segundo a Figura 3.5, percebe-se a arrecadação crescente que esta participação vem 

experimentando desde o início do Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área: 

 

 

Figura 3.5 – Evolução da arrecadação com pagamento pela ocupação ou retenção de área.
65

 

 

3.1.2 No mundo 

  

 Um país produtor de petróleo, dentro de suas particularidades políticas e econômicas, 

tem definidas as diretrizes fiscais a serem seguidas pelas detentoras dos contratos de 

exploração e desenvolvimento dos campos de petróleo. Neste sentido, as linhas a seguir 

procuram mostrar de uma forma sucinta como funcionam as PG ao redor do mundo 

 Em um cenário mundial, a configuração das PG não difere drasticamente do que existe 

no Brasil. Evidentemente, algumas diferenças importantes e pontuais existem de país para 

país em cada tipo de participação. Portanto, este tópico utilizará como base as PG existentes 

no Brasil, discorrendo através dela as diferenças existentes em outros países. 
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3.1.2.1 Bônus de Assinatura 

 

 Em uma visão global, o bônus de assinatura tem características bastante semelhantes 

com o praticado no Brasil. Entre motivação e execução, vale um adendo quanto a definição do 

bônus. Como foi visto, no Brasil o bônus de assinatura é definido por um processo de 

licitação, mas no mundo o bônus ainda pode ser determinado por negociação e pela 

legislação. 

 O bônus de assinatura definido por licitação é o mais utilizado entre os países 

produtores. Esta forma de determinar o bônus é típica dos países que utilizam o regime de 

concessão. Como exemplo, o próprio Brasil, Estados Unidos no Golfo do México e o 

Canáda.
66

 

 O bônus de assinatura determinado por negociação é mais utilizados pelos países sob 

regime de partilha. A definição dos valores a serem pagos como bônus de assinatura são 

definidos através de uma negociação entre o governo e o candidato a concessionário.
67

 

 O bônus de assinatura determinado por legislação é muito pouco utilizado. O bônus é 

pré-definido pela legislação e reajustado anualmente de acordo com a inflação. O intuito deste 

método é evitar a especulação de áreas. A Holanda é um país que utiliza esse método de 

determinação do bônus de assinatura.
68

 

 Alguns países ainda adotam o chamado Bônus de Produção. Este bônus é utilizado 

para estabelecer arrecadação de receitas no momento da produção. O funcionamento ocorre 

através de “gatilhos”, isto é, quando uma condição pré-determinada no contrato é alcançada o 

concessionário deve pagar o bônus de produção definido. A Nigéria adota este tipo de bônus, 

pré-determinando montantes de acordo com o aumento da produção. 

 

3.1.2.2 Royalties 

 

 As definições apresentadas sobre royalties no Brasil são consonantes ao longo de todo 

o mundo. Do que se compreende no modelo de apuração dos royalties no Brasil a diferença é 

o valor da alíquota. 

 A alíquota pode ser fixa ou escalonada. Como no Brasil em muitos países a alíquota é 

fixa definida pela legislação. Na Rússia, por exemplo, a alíquota é 8% da produção, na 
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Argentina é 12%, na Venezuela e nos campos onshore dos Estados Unidos a alíquota é 1/6 da 

produção.
69

 

 Entretanto, como já foi dito, a alíquota fixa traz consigo a regressividade. Para 

solucionar esta questão e também para atrair investimentos, alguns países adotam as alíquotas 

escalonadas que podem ter como critérios patamares de produção, profundidade da lamina 

d’água ou também produção acumulada. Nigéria e Marrocos são dois países que utilizam a 

alíquota escalonada.
70

 

 

3.1.2.3 Participações Especiais 

 

 As participações especiais estão ao redor do mundo com diferentes nomes e formas de 

cobrança. O nome participação especial é o que foi adotado no Brasil, porém em essência a 

participação do ordenamento brasileiro foi baseada em importantes modelos de captura de 

rendas extraordinárias. 

 Dentre as participações especiais mais conhecidas no mundo estão o Windfall Profit 

Tax, que ocorreu nos Estados Unidos na década de 80 devido aos elevados preços do petróleo 

na época, Petroleum Revenue Tax, ocorreu no Reino Unido em meados dos anos 70, 

Hydrocarbon Tax, participação em vigor na Noruega, Petroleum Resource Rent Tax, em vigor 

na Austrália e Canadian Frontier Royalties, do Canadá.
71

 

 Todas as participações acima citadas, até mesmo as já extintas dos Estados Unidos e 

Reino Unido, tinham como objetivo a captura de rendas extraordinárias, entretanto, a única 

coisa que as difere é a alíquota de cobrança e a forma de cálculo. Na Windfall Profit Tax, por 

exemplo, o valor da alíquota chegava até 70% da renda extraordinária.
72

 

 

3.1.2.4 Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área 

 

 Conhecida ao redor do mundo como rental fee e no Brasil pelo nome de Pagamento 

pela Ocupação ou Retenção de Área esta participação é muito utilizada pelos países 

produtores de petróleo. 
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 O que difere o rental fee de um país para outro é a forma de cobrança, podendo ser 

fixado um valor para concessão como um todo, ou um valor fixo em cada área como é feito 

no Brasil. O rental fee pode ou não ser escalonado, ou ainda, estar presente ou não em todas 

as fases da E&P.
73

 

Como exemplo, na Argentina o rental fee é cobrado apenas na fase de exploração, no 

Sudão e Austrália a participação é cobrada em todas as fases da E&P.
74

 

 

3.2 Participações de Terceiros 

 

3.2.1 Pagamento aos proprietários de terra 

 

 O pagamento aos proprietários de terra não é uma PG. Ela é direcionada ao 

proprietário da terra, o qual pode até ser um Município, Estado ou mesmo a União, porém em 

essência do pagamento ao proprietário de terra é uma participação cujo beneficiário, como o 

próprio nome já diz, é o dono da propriedade, sendo ele pessoa física, jurídica ou mesmo um 

ente governamental. 

 Esta participação também foi criada pela Lei do Petróleo em seu art. 52: 

 

Art. 52. Constará também do contrato de concessão de bloco 

localizado em terra cláusula que determine o pagamento aos 

proprietários da terra de participação equivalente, em moeda 

corrente, a um percentual variável entre cinco décimos por cento e 

um por cento da produção de petróleo ou gás natural, a critério da 

ANP. 

 

 Além da criação da participação a Lei do Petróleo também se dispôs a estabelecer um 

intervalo para alíquota. De fato, a ANP estabelece a alíquota geralmente em 1% da produção, 

salvo em casos especiais como os campos marginais. 

 A Portaria ANP nº 143/98 estabelece os procedimentos para cobrança do pagamento 

ao proprietário de terra. Esta participação é mensal, obtida pela multiplicação da alíquota pela 
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produção do campo, assim como no royalty, através dos mesmos volumes e preços de 

referência.  

 O concessionário efetua o pagamento diretamente ao beneficiário, enviando a ANP 

apenas um relatório informativo com os valores pagos e a comprovação do pagamento dos 

mesmos. Contudo, quando o beneficiário não tem comprovada a propriedade da terra, os 

valores são pagos e ficam retidos em uma poupança até que se prove a titularidade.
75

 

 Um campo terrestre pode abranger mais de uma propriedade, por esse motivo, as 

propriedades necessitam ter seus limites muito bem definidos dentro do campo. Segundo a 

Portaria nº 143/98, o valor a ser pago a cada proprietário é definido pela produção total das 

cabeças de poço existentes na sua propriedade. Portanto, a alíquota multiplicada pela 

produção dos poços dentro da propriedade é o valor devido ao proprietário.  

É importante ressaltar que a apuração do montante referente ao pagamento ao 

proprietário de terra baseia-se na quantidade de produção e não na quantidade de poços. Por 

isso, no caso de uma propriedade existir apenas poços injetores, nada será devido ao 

proprietário desta terra em relação ao pagamento ao proprietário de terra.
76

 

 O pagamento ao proprietário de terra não é exclusividade do regime de concessão, esta 

participação também faz parte do regime de partilha. Neste regime, no caso de lavra em terra 

é estabelecido o pagamento ao proprietário de terra. A Figura 3.6 traz o histórico do 

pagamento aos proprietários.
77

 

 

Figura 3.6 – Evolução da arrecadação com pagamento ao proprietário de terra.78 
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Em valores totais, desde 1998, pouco mais de 933 milhões de reais foram arrecadados 

pelos beneficiários com o pagamento aos proprietários de terra. 

Por ser uma participação onshore, esta participação é recolhida em grandes números 

pelo Nordeste. A Figura 3.7 mostra percentualmente o quanto os proprietários de cada Estado 

arrecadaram no ano de 2011.  

 

 

Figura 3.7 – Distribuição percentual do pagamento aos proprietários de Terra em 2011.
79
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CAPÍTULO IV – PREÇO MÍNIMO DO PETRÓLEO 

 

Neste capítulo, será apresentada a importante definição de Preço Mínimo do Petróleo, 

assim como a sua metodologia de cálculo. 

O Preço Mínimo do Petróleo surge da necessidade de se definir um preço base para 

valorar o petróleo, o que é essencial para o cálculo dos royalties. Contudo, como foi visto no 

capítulo sobre participações governamentais é o Preço de Referência a variável utilizada 

como base para o cálculo dos royalties. Por isso, o Preço de Referência será discutido antes de 

abordar o Preço Mínimo do Petróleo, a fim de entender onde o mesmo se encaixa no cálculo 

das PG.  

Antes de apresentar as definições de Preço de Referência e Preço Mínimo do Petróleo, 

algumas definições relevantes são necessárias, e por isso serão apresentadas a seguir. 

 

4.1 Caracterização do Petróleo 

 

 Diversos são os tipos de petróleo obtidos de reservatórios também distintos, o que 

consequentemente impõe características particulares para cada tipo de petróleo produzido. 

Genericamente é possível definir o petróleo como uma mistura de hidrocarbonetos com 

algumas impurezas, e baseado nesta afirmação um típico óleo cru possui os seguintes 

componentes, conforme a Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Composição elementar de um petróleo típico.
80

 

Elementos % em peso 

H 11 – 14 

C 83 – 87 

S 0,06 – 8 

N 0,11 – 1,7 

O 0,1 – 2 

Metais Menor que 0,3 

                                                             
80

 SZKLO, A; ULLER, V. C. Fundamentos do Refino de Petróleo: tecnologia e economia. Rio de Janeiro: 

Editora Interciência, 2008. p. 2 

 



    57 
 

 

Os principais componentes do petróleo são as parafinas, isoparafinas, naftenos, 

aromáticos, asfaltenos e resinas, ou seja, os compostos hidrocarbonetos, os quais tem uma 

importante participação na qualidade do petróleo. De acordo com a proporção dos 

hidrocarbonetos em um tipo de petróleo é definido quais derivados serão obtidos em maior 

quantidade após o processamento em uma refinaria. 

Deste modo, o cálculo do Preço Mínimo do Petróleo é produto de uma série de fatores 

definidos a partir da caracterização do petróleo produzido. O grau API, a análise dos pontos 

de ebulição verdadeiros, também conhecida como curva PEV, e o teor de enxofre são 

características relevantes e responsáveis por definir um tipo de petróleo, agregando ao mesmo 

um valor, o qual é reflexo do conjunto dessas características. 

Além dos aspectos técnicos quanto os tipos de petróleo, uma importante definição é 

quanto à divisão dos tipos de petróleo em correntes. Estas são valoradas sempre em relação a 

cotações existentes no mercado financeiro, deste modo, algumas definições econômicas 

merecem atenção no início deste capítulo. 

 

4.1.1 Grau API 

 

 A densidade do petróleo é usualmente medida através de uma unidade adimensional 

conhecida como grau API e expressa pela seguinte fórmula: 

 

    
     

 
       

  

Sendo d o valor da densidade da amostra de petróleo, cujo grau API deseja se 

determinar. Vale a nota que a densidade da amostra é obtida a temperatura ambiente, 60 ºF, 

em relação a densidade da água na mesma temperatura. 

 De acordo com a análise da equação apresentada acima, entende-se que um petróleo 

mais pesado, isto é, de maior densidade, possui um grau API menor e o petróleo de menor 

peso e consequentemente menor densidade possui um grau API mais elevado. A definição de 

leve ou pesado vai muito além de apenas separar os tipos de petróleo produzidos de acordo 

com sua densidade. Esta divisão apoia-se sobre conceitos mais profundos, estando 

diretamente ligada a capacidade mundial de refino e os custos ligados a exploração e 

produção de petróleo em reservatórios cada vez mais complexos, laminas d’água ultra 

profundas e com condições de operação críticas. Por isso, se um tipo de petróleo possui um 
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processo de refino muito complexo e oneroso, o mesmo enfrentará mais dificuldades para se 

colocar no mercado financeiro do que um petróleo de refino mais simples. O mesmo acontece 

com petróleos produzidos a partir de reservatórios complexos e que necessitam de altos 

investimentos para a explotação.
81

 

A classificação do petróleo como leve ou pesado é uma questão bastante discutida e 

variável. O petróleo de alta densidade gera produtos de menor valor agregado e os processos 

de refino, como craqueamento e hidrocraqueamento, utilizados para gerar produtos 

economicamente mais valiosos necessitam de grandes investimentos em infraestrutura e 

processo. Já o petróleo de baixa densidade tem como característica a divisão em produtos 

finais economicamente mais viáveis. A divisão entre petróleo leve e pesado é variável porque 

a dinâmica do mundo do petróleo proporciona sempre novas tecnologias e os altos preços 

permitem investimentos que por hora não eram viáveis. 

 Não existe um consenso sobre a divisão entre leve e pesado, mas o American 

Petroleum Institute, como idealizador da grandeza grau API propõe uma classificação mais 

aceita e respeitada ao redor do mundo. Abaixo, a Tabela 4.2 mostra a definição do American 

Petroleum Institute para divisão dos tipos de petróleo.
82

 

 

Tabela 4.2 – Tipos de Petróleo x Grau API.
83

 

Tipo de Petróleo Densidade (Kg/m³) Grau API 

Petróleo Leve Inferior a 870 Kg/m³ Superior a 31,1 

Petróleo Médio Entre 920 Kg/m³ e 870 Kg/m³ Entre 22,3 e 31,1 

Petróleo Pesado 1000 Kg/m³ Entre 10,0 e 22,3 

Petróleo Extra-Pesado Superior a 1000 kg/m³ Inferior a 10 

 

 

4.1.2 Curva PEV 

 

 A curva PEV, ou a análise dos pontos de ebulição verdadeiro é uma medida da 

eficiência do petróleo produzido. Consiste em uma destilação na qual as temperaturas são 

mensuradas no momento da condensação, no equilíbrio líquido-vapor. 
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 Através dos resultados obtidos pela análise dos pontos de ebulição verdadeiro é 

possível identificar o rendimento das frações de produtos por temperatura, extraindo uma 

porcentagem de produto a cada temperatura de corte. Deste modo, a curva PEV é um ótimo 

instrumento para previsão de rendimentos antes do processamento em escala. 

 Outro importante papel assumido pela curva PEV é a caracterização econômica do 

petróleo. Isto acontece porque os resultados obtidos neste tipo de ensaio expressam 

previamente o valor econômico do petróleo produzido, e por isso, são utilizados como 

referência para o cálculo do Preço Mínimo do Petróleo.  

 

4.1.3 Teor de Enxofre 

 

 O teor de enxofre é uma importante característica do petróleo, não somente em vias 

econômicas, mas principalmente no quesito operacional. Este contaminante apresenta 

concentração média de 0,65% em peso de um petróleo cru, variando em uma faixa de 0,02% a 

4%.
84

 Diversos são os compostos sulfurados presentes no petróleo, dentre eles estão os 

sulfetos, o ácido sulfídrico, polissulfetos e até mesmo o enxofre elementar. Em geral, o teor de 

enxofre é diretamente proporcional à densidade do petróleo, isto é, quanto maior a densidade, 

maior o teor de enxofre, contudo esta não é uma regra, e existem exceções.
85

 

A presença de compostos sulfurados no petróleo causa problemas em toda cadeia 

produtiva, desde a exploração, transporte e utilização dos derivados. Os compostos de enxofre 

aumentam a polaridade dos óleos, favorecendo a estabilidade óleo-água, enquanto nas 

operações de refino, os compostos sulfurados prejudicam a eficiência dos catalisadores de 

processo, retardando e comprometendo o processo de quebra das moléculas. Já o transporte 

do petróleo com esse tipo de contaminante pode acarretar em alta taxa de corrosão. No que 

tange os derivados, a qualidade de um combustível processado a partir de um petróleo com 

maior teor de enxofre é prejudicada frente a poluição ambiental causada pelo contaminante.
86

 

 A partir do teor de enxofre o petróleo é caracterizado como sour, cuja presença de 

compostos sulfurados é considerada alta, acima de 2,5% em peso, ou sweet, o qual é possui 

menos de 0,5% em peso de compostos de enxofre.
87
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4.1.4 Correntes de Petróleo 

 

 Os tipos de petróleo produzidos no Brasil são separados em correntes. Estas podem 

representar o petróleo extraído de um campo apenas ou um conjunto de campos de uma 

região. No caso das correntes mistas, a participação de cada campo é definida 

percentualmente, o que expressa a participação do campo na definição do valor da corrente. 

 O título corrente é definido baseado no conjunto de características especificas de um 

tipo de petróleo, ou em relação a particularidades de uma região, como por exemplo a 

utilização de um mesmo oleoduto. 

 É importante notar que as correntes são as unidades de precificação de todo o petróleo 

no Brasil, isto é, todo o petróleo produzido em cada campo é valorado a partir de sua 

respectiva corrente. 

Os tipos de petróleo do Brasil expressos em forma de correntes é o ponto central deste 

trabalho, e será foco do próximo capítulo.  

 

4.1.5 Definições Econômicas 

 

 A precificação do petróleo está diretamente ligada aos padrões econômicos existentes 

no mercado financeiro mundial. Através de cotações específicas para as frações de derivados 

leves, médios e pesados, as correntes são definidas, também baseadas na proporção de cada 

fração. 

 As cotações são previamente definidas pela Portaria ANP nº 206/2000, e atualizadas 

mensalmente para o cálculo do preço mínimo. Dentre as cotações utilizadas para precificação 

do petróleo está a Brent Dated, a qual representa o preço do petróleo tipo Brent, utilizado 

como referência para a precificação das correntes de petróleo no Brasil. 

 Para gerar um diferencial em relação ao petróleo tipo Brent são utilizadas outras 

cotações, as quais representam frações de leves, médias e pesadas. Através da curva PEV, 

obtém-se as o percentual das frações e juntamente com o teor de enxofre são definidas as 

cotações a ser utilizadas. A Tabela 4.3 traz as cotações utilizadas para respectiva fração. 

 As cotações utilizadas para a precificação das frações do petróleo são definidas em 

dólares americanos por tonelada e são baseadas na cláusula Cost, Insurance and Freight 

(CIF), a qual determina que todas as despesas, inclusive o frete e o seguro marítimo, até o 

porto de destino são por conta do vendedor, enquanto a partir da saída da mercadoria no 
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navio, todos os riscos e despesas são por conta do comprador, despesas como taxas de 

desembarque, aduaneiras e impostos.
88

 

 

Tabela 4.3 – Cotações utilizadas para os preços associados.
89

 

% Enxofre Fração Leve Fração Média Fração Pesada 

Menor que 0,35% 
Gasoline 10 ppm 

Cargoes CIF NWE 

USLD 10 ppm CIF 

NWE 
Fuel Oil 1% CIF 

Maior que 0,35% 
Gasoline 10 ppm 

Cargoes CIF NWE 

Gasoil 0,1% Cargoes 

CIF NWE 
Fuel Oil 3,5% CIF 

 

 

4.2 Preço de Referência 

 

O Preço de Referência é o valor, definido pela ANP por unidade de volume de 

petróleo e gás natural para cada campo. O Decreto nº 2.705/98, chamado de Decreto das 

Participações Governamentais, aborda o Preço de Referência para o petróleo e para o gás 

natural. O art. 7º e 8º tecem as importantes considerações: 

 

Art. 7º. O preço de referência a ser aplicado a cada mês ao petróleo 

produzido em cada campo durante o referido mês, em reais por metro 

cúbico, na condição padrão de medição, será igual à média ponderada dos 

seus preços de venda praticados pelo concessionário, em condições normais 

de mercado, ou ao seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o 

que for maior. 

 

 A partir do supracitado artigo, entende-se que o Preço de Referência para o petróleo 

pode assumir um dos dois valores definidos. Sendo a média ponderada dos preços de venda 

ou o preço mínimo do petróleo, o qual é o principal ponto deste capítulo. Já o art. 8º aborda o 

Preço de Referência em relação ao gás. 
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Art 8º O preço de referência a ser aplicado a cada mês ao gás natural 

produzido durante o referido mês, em cada campo de uma área de 

concessão, em reais por mil metros cúbicos, na condição padrão de 

medição, será igual à média ponderada dos preços de venda do gás natural, 

livres dos tributos incidentes sobre a venda, acordados nos contratos de 

fornecimento celebrados entre o concessionário e os compradores do gás 

natural produzido na área da concessão, deduzidas as tarifas relativas ao 

transporte do gás natural até os pontos de entrega aos compradores. 

 

 Através do entendimento dos dois artigos anteriores, resta claro que a média 

ponderada dos preços de venda é uma forma comum de determinação do Preço de Referência 

tanto para o petróleo quanto para o gás natural. 

  Os preços de venda citado nos artigos do capítulo IV do Decreto das PG são livres 

dos tributos. Além disso, até o dia 15 de cada mês, os preços de venda de cada campo são 

entregues a ANP pelos concessionários, em conjunto com a quantidade de petróleo ou gás 

natural vendida e a média ponderada dos preços de venda. No caso do gás natural, o montante 

gasto com transporte até a entrega do mesmo ao comprador é deduzido do preço de venda e 

também enviado a ANP. 

 Uma particularidade referente tanto a petróleo quanto gás natural é o fato de que os 

preços de venda devem ser expressos em moeda nacional. Por isso, caso haja algum valor em 

moeda estrangeira, este deve ser convertido levando em consideração a média das taxas de 

câmbio diárias no período do mês de produção. 

 Em situações onde não haja venda do gás natural produzido, ou não seja 

disponibilizado o valor dos preços de venda, ou mesmo quando os preços de venda do 

mercado não coincidirem com as condições normais a ANP definirá o valor do preço de 

referência através da Resolução ANP nº 40/2009.  

Ao fim deste capítulo, a Resolução ANP nº 40/2009 será abordada, com o intuito de 

mostrar como se realiza o cálculo do Preço de Referência do gás natural para as hipóteses 

citadas. 

 Para o petróleo a média ponderada dos preços de venda é acompanhada pelo cálculo 

do Preço Mínimo. Ao fim dos cálculos prevalece o maior valor e este passa a ser o Preço de 

Referência para o petróleo.  
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4.3 Preço Mínimo do Petróleo 

 

O Preço Mínimo do Petróleo é o valor assumido pelo petróleo de acordo com uma 

aproximação da qualidade do mesmo com o petróleo tipo Brent, e também segundo a análise 

da curva PEV, ponto de ebulição verdadeiro e também segundo o valor médio de uma cesta 

padrão de tipos de petróleo do mercado internacional, estabelecidas pelas cotações do 

mercado financeiro, já apresentadas na Tabela 4.3. 

O petróleo tipo Brent é proveniente do mar do norte e sua cotação é referência 

principalmente para os mercados europeu e asiático.
90

 O Brent é um petróleo leve, de grau 

API 38,9 e teor de enxofre 0,35%.
91

 

O Brasil é um país com diversos tipos de petróleo, portanto, através da curva PEV é 

possível analisar o petróleo produzido em cada campo, levando em consideração as frações de 

destilados leves, médios e pesados. Deste modo, a disponibilidade do grau API, do teor de 

enxofre e das frações de destilados permite a caracterização da qualidade do petróleo 

produzido nacionalmente. A determinação da qualidade do petróleo é fundamental para a 

determinação de seu valor. Um petróleo leve, com baixo teor de enxofre tem um valor maior, 

pois gera produtos finais mais nobres, enquanto um petróleo com grande parcela de destilados 

pesados é comercializado por menor valor, pois a maior parcela de seus produtos finais possui 

menor valor agregado. 

O Preço Mínimo do Petróleo é estabelecido pela Portaria ANP nº 206/2000, atendendo 

as diretrizes do Decreto nº 2.705/98, em seu capítulo IV, incisos 5º a 11. Deste modo, esta 

Portaria possui em seu conteúdo a finalidade de definir os detalhes do cálculo do preço 

mínimo, abordado inicialmente pelos incisos citados. 

Os tipos de petróleo produzidos são definidos como correntes e dispostos nos anexos I 

e II da Portaria ANP nº 206/2000. Anualmente as correntes são atualizadas e uma revisão da 

portaria é lançada com possíveis mudanças. Esta atualização é informada pelo concessionário 

até o último dia útil de fevereiro, contendo possíveis alterações na composição das correntes, 

no grau API e no teor de enxofre. Caso a alteração no grau API supere um grau, faz-se 

necessário a atualização da curva PEV. 
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 O cálculo do Preço Mínimo do Petróleo é dividido em duas hipóteses. A primeira é o 

campo ou bloco, onde a curva dos pontos de ebulição verdadeiros (PEV) está disponível. A 

segunda hipótese trata dos campos ou blocos concedidos a operadores C ou D, no caso em 

que os mesmos não obtêm a análise físico-química do petróleo. Algumas exceções a cada 

caso são tratadas no artigo 6º da Portaria ANP nº 206/2000 e serão abordados em cada 

respectiva hipótese. A Portaria encontra-se disponível no Anexo A. 

  

4.3.1 Campos ou Blocos com a curva PEV disponível 

 

 A análise dos pontos de ebulição verdadeiros é importante para o cálculo do Preço 

Mínimo do Petróleo, pois este permite um ajuste em relação ao petróleo tipo Brent, isto é, 

valorando o petróleo a partir de uma cotação importante e conhecida no mercado mundial, e 

ajustando para que a qualidade do petróleo seja levada em consideração obtém-se o Preço 

Mínimo em questão. 

 O cálculo do Preço Mínimo do Petróleo é realizado mensalmente, segundo as 

diretrizes do artigo 3º da Portaria ANP nº 206/2000. Segundo este artigo, o cálculo deve ser 

realizado segundo a equação: 

 

                          

 

 O Pmin é o preço mínimo do petróleo produzido em cada campo, e é expresso em reais 

por metros cúbicos. TC é a média mensal da taxa de câmbio na compra do dólar americano. 

Pbrent é a média mensal dos valores do petróleo tipo Brent, cotados no mercado internacional 

em dólares americanos por barril, e D é o diferencial entre o preço do petróleo nacional e o 

petróleo Brent, também expresso em dólares americanos por barril.  A constante 6,2898 é a 

responsável por converter metros cúbicos em barris e, consequentemente, transformar o Pmin 

em reais por metros cúbicos. 

 O diferencial entre o petróleo nacional e o petróleo Brent é dado pela fórmula: 

 

                  

  

O índice VBP é o valor bruto dos produtos derivados do petróleo. É uma variável 

calculada através das frações do petróleo, obtidas através da curva PEV, e conjunto com os 

preços associados a cada fração de derivados, segundo as fórmulas: 
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Sendo Fl, Fm e Fp as frações de derivados leves, médios e pesados do petróleo 

nacional, respectivamente. As variáveis FlB, FmB e FpB também referem-se as frações de 

derivados leves, médios e pesados, porém do petróleo tipo Brent. Pl, Pm e Pp são os preços 

associados das frações de derivados leves, médios e pesados em dólares americanos. 

Resta claro que a definição das frações dos derivados do petróleo produzido é de suma 

importância para a definição do Preço Mínimo do Petróleo. Os resultados da análise dos 

pontos de ebulição verdadeiros fornecem as frações dos derivados dentro dos pontos de corte.  

O ponto de corte representa uma faixa de temperatura que engloba uma fração de 

derivados. Na Tabela 4.4 constam os valores dos pontos de corte de acordo com o grau API 

do petróleo analisado. Isto significa que a partir do grau API dispõe-se dos pontos de corte a 

ser analisados pela curva PEV. 

 

Tabela 4.4 - Grau API x Ponto de Corte.
92

 

Grau API 
Pontos de Corte 

Leves Médios Pesados 

Menor que 27 Até 290 ºC 290 ºC a 380 ºC Acima de 380 ºC 

Maior ou igual a 27 e 

menor que 36 
Até 270 ºC 270 ºC a 450 ºC Acima de 450 ºC 

Maior ou igual a 36 Até 210 ºC 210 ºC a 500ºC Acima de 500 ºC 

 

 

 Além do grau API, das frações dos derivados e os pontos de corte da curva PEV, o 

teor de enxofre também é importante para definição do Preço Mínimo do Petróleo. Como já 

observado, o teor de enxofre incide diretamente sobre o valor do petróleo produzido. O 

enxofre contido no petróleo é um dos maiores inconvenientes na indústria do petróleo. Por ser 

uma substância nociva aos que lidam diretamente com ele e também aos equipamentos da 

indústria, enormes quantias são investidas para a produção e tratamento do petróleo que 

apresenta altos índices de enxofre. Na prática, todo o investimento realizado para o trabalho 
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com enxofre reflete sobre o preço final do petróleo, por isso o teor de enxofre assume um 

importante posto na definição da qualidade do petróleo. 

 Os preços associados às frações são determinados a partir de cotações do mercado 

mundial, levando em consideração o teor de enxofre presente no petróleo. Para as frações 

leves, o valor de Pl assume a média mensal da cotação Gasoline 10 ppm, independente do 

teor de enxofre. Para as frações médias utiliza-se duas cotações, escolhidas de acordo com o 

teor de enxofre no petróleo produzido. Com base em 0,35% de enxofre, teor de enxofre do 

petróleo Brent, utilizam-se as cotações USLD 10 ppm e a cotação Gasoil 0,1%. A primeira 

empregada para presença de enxofre menor ou igual a 0,35%, e a segunda utilizada para teor 

de enxofre superior ao contido no Brent. Nas frações pesadas também relaciona-se o teor de 

enxofre à escolha das cotações. Para teor de enxofre menor ou igual aos 0,35% é utilizado a 

cotação Fuel Oil 1% e para maior presença de enxofre é utilizada a cotação Fuel Oil 3,5%. A 

Tabela 4.3 traz um resumo dessas informações. 

 No caso da ausência da curva PEV do petróleo produzido em uma área pioneira deve-

se aplicar o maior Preço Mínimo do Petróleo calculado no país. Este mesmo valor também é 

utilizado quando há a ausência da curva PEV e o grau API do petróleo produzido é o maior da 

bacia. Para concessionários classificados como A ou B, quando não há disponibilidade da 

curva PEV para uma corrente, o maior preço mínimo da bacia é estabelecido. 

 

4.3.2 Campos ou Blocos concedidos a concessionários C ou D sem curva PEV 

  

 Para os campos que não dispõe da curva PEV e são concedidos a concessionários 

classificados como C ou D a Portaria ANP nº 206/2000 traz em seu artigo 3º-A as diretrizes 

para o cálculo do preço mínimo. A fórmula de cálculo do Preço Mínimo do Petróleo para esta 

hipótese é: 

 

                                               

 

 A fórmula anterior é bastante semelhante em relação a fórmula básica do cálculo do 

Preço Mínimo do Petróleo. Assim como a equação apresentada no tópico anterior, o Pmin é 

obtido em reais por metros cúbicos. APIC é o grau API do petróleo em questão, comparada 

com o grau API do petróleo Brent, 38,90. Os fatores 0,95 e 3,9383 são o fator de ajuste e o 

coeficiente angular da fórmula respectivamente.  
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 Resta claro, que a ausência da curva PEV priva o cálculo do diferencial, D, o 

responsável por criar um diferencial entre o petróleo produzido e o petróleo Brent, 

valorizando ou desvalorizando o produzido em relação ao Brent. 

 No caso de, além da ausência da curva PEV, o grau API não for informado a ANP é 

estabelecido o maior preço mínimo calculado segundo as diretrizes do artigo 3º-A. 

 Para os casos em que não se dispõe da curva PEV, principalmente para os 

concessionários classificados com C ou D, a ANP disponibiliza através da Resolução ANP nº 

24/2011, o seu Laboratório de Estudos e Avaliação de Petróleos. Portanto, através desta 

Resolução, a ANP sinaliza a necessidade de se calcular a curva PEV para todo o petróleo 

produzido, evitando assim exceções à regra. 

 

4.4 Preço de Referência do Gás Natural 

 

 O preço do gás natural, como visto no capítulo anterior, é uma parcela do cálculo dos 

royalties. Segundo o artigo 8º do Decreto nº 2.705/98, já citado neste capitulo, a média dos 

preços de venda do gás natural exprime o valor de referência do gás natural, utilizado para o 

cálculo dos royalties. Contudo, assim como para o petróleo, algumas exceções levam a 

necessidade de um método alternativo para o cálculo do Preço de Referência do Gás Natural. 

Portanto, assim como a Portaria ANP nº 206/2000 surgiu para suprir as deficiências de se 

calcular o preço de referência do petróleo apenas através dos preços de venda do mesmo, a 

Resolução ANP nº 40/2009 tem o mesmo papel. Através desta Resolução, o cálculo do Preço 

de Referência para o Gás Natural torna-se possível no caso do gás natural produzido não 

possuir contrato de venda, o que ocorre quando a produção é processada pelo próprio 

concessionário, e também na hipótese em que as informações de venda não sejam repassadas 

a ANP, ou ainda quando os preços de venda do mercado e as tarifas de transporte não 

representarem corretamente as condições normais do mercado. 

 O Preço de Referência do Gás Natural é calculado, em reais por metros cúbico, através 

da fórmula a seguir: 

 

                                       

  

 Onde PRGN, o Preço de Referência do Gás Natural é obtido através da soma das frações 

volumétricas do gás natural, o condensado de gás natural, VCGN, o gás liquefeito de petróleo, 

VGLP, e o gás processado,VGP, multiplicadas pelos seus respectivos preços, PCGN, PGLP e PGP. 
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 O Gás Natural não é tema central deste trabalho, portanto, as definições mais 

aprofundadas sobre este tema não serão tratadas. O aprofundamento deste assunto pode ser 

obtido através da Resolução ANP nº 40/2009.  



     
 

 

CAPÍTULO V – CORRENTES DE PETRÓLEO NO BRASIL 

 

 A divisão dos tipos de petróleo em correntes será analisada sob duas óticas: Em 

relação a correntes únicas, ou seja, as correntes, cujo petróleo é proveniente de apenas um 

campo, e as correntes mistas, as quais representam um tipo de petróleo resultado da junção da 

produção de mais de um campo. 

 

5.1 Definição 

 

 A corrente de petróleo é a unidade de precificação do petróleo no Brasil definida pela 

Portaria ANP nº 206/2000, representando o petróleo produzido em um campo, ou também em 

um conjunto de campos. Os diferentes tipos de petróleo produzidos no Brasil são divididos 

em correntes únicas ou agrupados em correntes mistas.  

Para o primeiro caso, cujo petróleo produzido de um único campo é definido como 

uma corrente, pode ser citado como exemplo o campo de Roncador, representando a corrente 

de Roncador. Já para as correntes mistas, o petróleo representante de tais correntes é, na 

verdade, um conjunto de hidrocarbonetos produzidos por diversos campos, com a participação 

pré-estabelecida, isto é, um percentual é definido para o petróleo proveniente de cada campo, 

de acordo com os critérios de importância na corrente. Como exemplo de corrente mista é 

possível citar Urucu. Esta é constituída pelo conjunto da produção de campos da Bacia 

Solimões, no estado do Amazonas, atualmente formada principalmente pelo petróleo 

produzido nos campos Rio Urucu, Leste do Urucu e com menor contribuição por parte dos 

campos Sudoeste do Urucu e Cupiúba. 

  

5.2 As Correntes de Petróleo no Brasil 

 

 A Portaria ANP nº 206/2000 apresenta em seus anexos II e III a descrição de todas as 

correntes existentes no Brasil. O anexo II cita o nome de todas as correntes, enquanto o anexo 

III descreve o grau API, o teor de enxofre, os pontos de corte, as frações obtidas através da 

curva PEV e ainda a participação de cada campo na composição de cada corrente. 

No ano de criação da Portaria, estes anexos continham a descrição de 20 correntes de 

petróleo, representando os 20 tipos de petróleo existentes no Brasil até a época. Dentre as 

correntes definidas inicialmente pela Portaria, era predominante a presença de correntes 

mistas, totalizando 15 correntes, enquanto as 5 correntes restantes eram formadas pela
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 produção de um campo único. A Tabela 5.1 pode-se observar todas as primeiras correntes do 

Brasil e sua classificação como mista ou única. 

 

Tabela 5.1 – Correntes de Petróleo definidas pela Portaria ANP nº 206/2000.
93

 

Correntes 

Mista Única 

Alagoano Caravela 

Albacora Condensado de Merluza 

Baiano Mistura Espadarte 

Bicudo Piloto de Marlim Sul 

Cabiúnas Mistura Piloto de Roncador 

Ceará Mar  

Corvina  

Espírito Santo  

Marimbá  

Marlim  

Rio Grande do Norte Mistura  

Sergipano Mar  

Sergipano Terra  

Urucu  

 

De acordo com as informações extraídas da tabela, do total de 20 correntes, é possível 

perceber o início de uma fase de desenvolvimento na produção de hidrocarbonetos no Brasil, 

visto que campos como Roncador e Marlim Sul despontavam como pilotos, ou seja, ainda não 

possuíam a relevância e a grande participação no total da produção de petróleo do Brasil. 

Deste modo, considerando a iminente ascensão da exploração e produção no Brasil, a 

própria Portaria ANP nº 206/2000 já abordava as possíveis situações em que houvesse 

mudança tanto em relação ao número de correntes, quanto em relação à mudanças 

composicionais nas correntes já existentes. Em seu art. 4º, a Portaria ANP nº 206/2000 definiu 

que anualmente, até o último dia útil de fevereiro, os concessionários devem atualizar junto a 

ANP a composição das correntes de petróleo, quanto ao seu grau API e teor de enxofre, 
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estando passível a atualização da curva PEV no caso de uma variação no grau API maior do 

que 1 grau. Ressalta-se que a corrente deve ter todos os seus parâmetros atualizados caso haja 

mudança nos membros de um consórcio ou cessão de um contrato de concessão. 

Portanto, anualmente ou até mesmo em um período inferior os Anexos II e III da 

Portaria ANP nº 206/2000 são atualizados, trazendo novas correntes e as composições 

atualizadas. A partir do estabelecimento da Portaria em questão, houveram diversas revisões 

da mesma, desde 2001 até a última, através do Despacho da Diretoria Geral ANP nº 584, 

divulgado no mês de abril do ano de 2012, o qual contempla 60 correntes de petróleo no 

Brasil, quantidade que contrasta com a primeira versão da Portaria, explicitando a evolução 

não apenas no número de correntes, mas também da composição das mesmas. Os Despachos 

da Diretoria Geral com o intuito de atualizar os Anexos II e III da Portaria totalizam 21 

revisões a partir do primeiro ano após a divulgação da própria Portaria ANP nº 206/2000. A 

Figura 5.1 contempla a evolução do número de correntes. 

 

 

Figura 5.1 – Crescimento do Número de Correntes de Petróleo no Brasil
94

 

 

A partir da análise da Figura 5.1, é notável que das 21 revisões lançadas até o final do 

ano de 2012 a maioria delas representaram o surgimento de novas correntes, além da própria 

atualização da composição, com exceção das revisões lançadas em abril e junho de 2011, 

agosto de 2011 e a segunda revisão lançada em abril de 2012, as quais trataram apenas de 

atualizações composicionais das correntes. É importante salientar que a atualização 
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composicional é realmente importante, visto que mesmo que não haja a criação de uma nova 

corrente, a composição de uma corrente influência diretamente em sua valoração. Entretanto, 

a análise composicional deve ser feita individualmente em cada corrente ao passo das 

revisões, o que será feito no decorrer deste capítulo com as correntes de Roncador e Urucu, 

como plano de análise da atual metodologia de cálculo do preço mínimo. 

No que diz respeito ao cenário atual, a Tabela 5.2 descreve todas as correntes 

existentes no Brasil, segundo a última atualização da Portaria ANP nº 206/2000. 

 

Tabela 5.2 – Correntes de Petróleo atualizadas pelo Despacho ANP nº 584/2012.
95

 

Correntes 

Mista Única 

Alagoano Albacora 

Baiano Mistura Albacora Leste 

Cabiúnas Mistura Barracuda 

Cachalote Bijupirá 

Camarupim Canário 

Ceará Mar Caratinga 

Condensado de Merluza Cardeal 

Espírito Santo Colibri 

Fazenda Belém Condensado de Mexilhão 

Fazenda Santo Estevão Espadarte 

Golfinho Fazenda Alegre 

Lagoa do Paulo Norte Frade 

Marlim Harpia 

Ostra João de Barro 

Pescada Jubarte 

Rio Grande do Norte Mistura Marlim Leste 

Sergipano Mar Marlim Sul 

Sergipano Terra Periquito 

Tabuleiro Peroá 

Tambaú-Uruguá Piranema 
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Tabela 5.2 – Correntes de Petróleo atualizadas pelo Despacho ANP nº 584/2012. (Continuação) 

Correntes 

Mista Mista 

Urucu Piloto de Lula 

 Polvo 

 Riacho Tapuio 

 Rolinha 

 Roncador 

 Salema 

 Sergipe – Vaza Barris 

 Tartaruga 

 Tigre 

 TLD de Guará 

 TLD de Tiro 

 Uirapuru 

 Peregrino 

 TLD de Aruanã 

 TLD Waimea 

 TLD de Carioca Nordeste 

 Baleia Azul 

 TLD de Oliva 

 Galo de Campina 

 

A partir da análise da Tabela 5.2, e levando em consideração as correntes existentes no 

período do estabelecimento da Portaria ANP nº 206/2000, é possível identificar um aumento 

significativo de correntes únicas. Em números exatos são 21 correntes mistas e 39 correntes 

únicas, o que pode representar um direcionamento de cada vez mais definir os tipos de 

petróleo existentes no Brasil como uma corrente única, isto é, definir o petróleo produzido em 

um campo como um tipo de petróleo, enfatizando suas particularidades.  

Depreende-se que ao longo dos anos, o desenvolvimento da exploração e produção no 

Brasil foi naturalmente voltado as atividades offshore, como abordado no Capítulo II. Deste 

modo, pelo surgimento de campos de relevante capacidade produtiva, principalmente na 

Bacia de Campos, o aumento do número de correntes únicas aconteceu, visto que os campos 
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de alta produtividade descobertos, são produtivamente importantes para serem definidos como 

uma única corrente. 

Aprofundando a análise sobre o desenvolvimento dos tipos de petróleo no Brasil, 

passa-se a análise do grau API das correntes. Baseando-se inicialmente nas correntes 

primárias da Portaria ANP nº 206/2000, é possível verificar a heterogeneidade do petróleo 

nacional, variando entre o petróleo pesado de correntes como Marlim e Espadarte, e o 

petróleo leve característico de correntes como Urucu e Condensado de Merluza. A Figura 5.2 

contempla a variação do grau API no tempo, sem levar em consideração o percentual 

produtivo de cada corrente em relação à produção anual total. 

 

 

Figura 5.2 – Evolução do API médio das Correntes de Petróleo no Brasil.
96

 

 

Segundo a Figura 5.2, identifica-se a média aritmética das correntes de petróleo no 

Brasil sempre em torno dos 30 ºAPI, com algumas variações mais expressivas como a queda 

da média aritmética do API entre 2004 e 2006, atingindo a marca de 29,7 ºAPI, e o aumento 

desta mesma média ao patamar de 31,5 ºAPI no ano início de 2008, seguida da estabilização 

da média no fim deste mesmo ano e início de 2009, atingindo a marca de 29,9 ºAPI. 

Para um melhor entendimento de todas as mudanças ocorridas a partir de cada 

atualização das correntes, a Tabela 5.3 resume todo o histórico das revisões, abordando as 

mudanças no API e a criação de novas correntes em relação às revisões anteriores. Esta 
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Tabela considerou apenas as mudanças no API, entretanto, vale ressaltar que as atualizações 

composicionais podem ocorrer sem modificar o grau API e o teor de enxofre nas correntes 

mistas, onde o percentual de participação dos campos varia a cada Despacho da Diretoria 

Geral da ANP a fim de atualizar as correntes. 

 

 

Tabela 5.3 – Histórico das Revisões da Portaria ANP nº 206/2000.
97

 

Despacho Revisão Correntes 
Média do 

API 
Mudanças 

Portaria 

ANP nº 

206/2000 

ago/00 20 30,9 
Criação das primeiras 20 correntes de petróleo no 

Brasil. 

Despacho 

DG ANP nº 

347/2001 

mar/01 22 30,5 

As correntes Caraúna e Voador adicionadas. 

Atualização no API de Espadarte, Rio Grande do 

Norte Mistura e Roncador. 

Despacho 

DG ANP nº  

441/2002 

jul/02 19 30,2 

As correntes Bicudo, Corvina e Marimbá foram 

incorporadas a corrente Cabiúnas Mistura. Retirada a 

corrente Voador e adicionada a corrente Piloto Área 

do 1-ESS-100. Atualização do API de Baiano 

Mistura, Espadarte, Espírito Santo, Marlim Sul e 

Roncador. 

Despacho 

DG ANP nº  

486/2003 

jun/03 20 30,8 

As correntes Bijupirá, Coral, Jubarte e Salema foram 

adicionadas, enquanto Caraúna, Caravela e Piloto da 

Área do 1-ESS-100 foram retiradas. Atualização no 

API de Baiano Mistura, Marlim, Roncador e Urucu. 

Despacho 

DG ANP nº 

361/2004 

ago/04 21 29,9 

A corrente Fazenda Belém foi adicionada. 

Atualização no API de Bijupirá, Coral, Espírito 

Santo, Jubarte, Marlim Sul, Roncador, Salema, 

Sergipano Mar e Terra e Urucu. 

Despacho 

DG ANP nº  

621/2005 

jun/05 23 29,9 

As correntes Caratinga e Fazenda Santo Estevão 

foram adicionadas. Atualização no API de Bijupirá e 

Salema. 
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 Elaboração própria a partir dos Despachos da Diretoria Geral da ANP, atualizando a Portaria ANP nº 206/2000. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=63829&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1360937817405>. Acesso 

em: 13 fev. 2013 



    76 
 

 

Tabela 5.3 – Histórico das Revisões da Portaria ANP nº 206/2000. (Continuação) 

Despacho Revisão Correntes 
Média do 

API 
Mudanças 

Despacho 

DG ANP nº 

703/2006 

jul/06 27 29,7 

As correntes Albacora Leste, Fazenda Alegre, 

Golfinho e Pescada adicionadas. Atualização no API 

de Bijupirá, Espírito Santo, Rio Grande do Norte 

Mistura, Roncador e Salema. 

Despacho 

DG ANP nº 

470/2007 

mai/07 30 30,4 

As correntes João de Barro, Riacho Tapuio e Sergipe 

- Vaza Barris adicionadas. Atualização do API de 

Alagoano, Condensado de Merluza, Espadarte, 

Espírito Santo e Golfinho. 

Despacho 

DG ANP nº 

683/2008 

jul/08 38 31,5 

As correntes Polvo, Piranema, Marlim Leste, Peroá, 

Tartaruga, Canário, Uirapuru e Tigre adicionadas. 

Atualização no API de Albacora Leste, Espírito 

Santo e Sergipe Vaza Barris. 

Despacho 

DG ANP nº 

1.102/2008 

out/08 39 31,4 A corrente Periquito adicionada. 

Despacho 

DG ANP nº 

1.728/2008 

dez/08 41 30,7 

As correntes Cachalote e TLD do Plano de 

Avaliação de Descoberta do Poço 1-POTI-7-RN 

adicionadas. Atualização do API de Marlim Leste. 

Despacho 

DG ANP nº 

719/2009 

mar/09 47 30,1 

As correntes Badejo, Camarupim, Ostra, TLD POT-

T-558, TLD 1-PTA-3-SE, Tabuleiro e TLD de Tupi 

foram adicionadas. A corrente TLD do Plano de 

Avaliação de Descoberta do Poço 1-POTI-7-RN 

transformou-se na Corrente Rolinha. Atualização do 

API de Condensado de Merluza, Golfinho, Jubarte, 

Marlim Leste e Roncador. 

Despacho 

DG ANP nº 

924/2009 

mai/09 48 29,9 
A corrente Frade adicionada. Atualização no API de 

Tigre. 
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Tabela 5.3 – Histórico das Revisões da Portaria ANP nº 206/2000. (Continuação) 

Despacho Revisão Correntes 
Média do 

API 
Mudanças 

Despacho 

DG ANP nº 

527/2010 

mar/10 54 30,4 

As correntes Cardeal, Condensado de Mexilhão, 

Lagoa Paulo Norte, Tambaú-Uruguá, TLD de Guará 

e TLD de Tupi foram adicionadas. A corrente do 

TLD POT-T-558 recebeu o nome de Colibri, a 

corrente do poço 1-PTA-0003-SE recebeu o nome de 

Harpia e o TLD de Tupi recebeu o nome de Piloto de 

Tupi. Atualização no API de Bijupirá, Cachalote, 

Frade, Golfinho, Ostra, Salema e Tigre. 

Despacho 

DG ANP nº 

448/2011 

abr/11 54 30,5 

A corrente Peregrino foi adicionada. A corrente 

Badejo foi incorporada a corrente Cabiúnas Mistura. 

Atualização no API de Frade, Jubarte, Marlim Leste, 

Salema e Tigre. O Piloto de Tupi recebe o nome de 

Piloto de Lula. 

Despacho 

DG ANP nº 

682/2011 

jun/11 54 30,4 Atualização no API de TLD de Tiro. 

Despacho 

DG ANP nº 

884/2011 

jul/11 55 30,3 A corrente TLD de Aruanã foi adicionada. 

Despacho 

DG ANP nº 

946/2011 

ago/11 55 30,4 Atualização no API de Caratinga. 

Despacho 

DG ANP nº 

1.121/2011 

set/11 56 30,2 A corrente TLD de Waimea foi adicionada. 

Despacho 

DG ANP nº 

1.328/2011 

nov/11 57 30,1 A corrente TLD de Carioca Nordeste foi adicionada. 

Despacho 

DG ANP nº 

519/2012 

abr/12 60 30,1 

As correntes de Baleia Azul, TLD de Oliva e Galo 

de Campina foram adicionadas. Atualização no API 

de Albacora, Ceará Mar, Fazenda Belém, Frade, 

João de Barro, Periquito e Polvo. 
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Tabela 5.3 – Histórico das Revisões da Portaria ANP nº 206/2000. (Continuação) 

Despacho Revisão Correntes 
Média do 

API 
Mudanças 

Despacho 

DG ANP nº 

584/2012 

abr/12 60 30,1 Atualização no API de Barracuda. 

 

 

É importante ressaltar que o API médio do Brasil, considerando a realidade produtiva 

de cada corrente é bem diferente do mostrado na Figura 5.2. Esta vale apenas como uma 

análise superficial do comportamento do API das correntes brasileiras ao longo do tempo. 

Para o cálculo do API médio existente no Brasil, é preciso levar em consideração a produção 

de cada corrente e consequentemente sua contribuição na produção total do país, realizando 

uma média ponderada do API das correntes. 

Tendo em vista a necessidade de considerar a produção verificada nas correntes para 

realização das médias ponderadas, a Tabela 5.4 expressa as cinco correntes com a produção 

mais expressiva nos últimos anos, mais especificamente no período entre 2005 e 2011. 

Segundo os dados compilados dos Anuários Estatísticos da ANP, é possível analisar a 

produção individual das correntes mais produtivas, além de seu respectivo grau API e teor de 

enxofre. 

 

Tabela 5.4 – Correntes mais produtivas de 2005 a 2011.
98

 

Ano Corrente 
Produção 

Anual (m³) 

Participação 

Anual (%) 
API 

Teor de Enxofre 

 (% Peso) 

2005 

Marlim 27.052.064 28,5% 19,6 0,67 

Cabiúnas Mistura 14.767.917 15,6% 25,5 0,47 

Marlim Sul P-38 11.429.809 12,1% 23,1 0,67 

Barracuda 7.209.328 7,6% 25,0 0,52 

Albacora 6.666.426 7,0% 28,3 0,44 
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 Elaboração própria a partir dos dados obtidos nos Anuários Estatísticos da ANP. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=62402&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1361038630816>. 

Acesso em: 13 fev. 2013. 
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Tabela 5.4 – Correntes mais produtivas de 2005 a 2011. (Continuação) 

Ano Corrente 
Produção 

Anual (m³) 

Participação 

Anual (%) 
API 

Teor de Enxofre 

 (% Peso) 

2006 

Marlim 24.037.509 24,0% 19,6 0,67 

Cabiúnas Mistura 14.255.384 14,3% 25,5 0,47 

Marlim Sul P-38 10.778.672 10,8% 23,1 0,67 

Barracuda 9.511.464 9,5% 25,0 0,52 

Caratinga 8.193.836 8,2% 22,4 0,60 

2007 

Marlim 20.747.775 20,5% 19,6 0,67 

Cabiúnas Mistura 12.912.191 12,7% 25,5 0,47 

Marlim Sul P-38 9.634.785 9,5% 23,1 0,67 

Albacora Leste 9.278.297 9,1% 18,2 0,64 

Barracuda 8.508.391 8,4% 25,0 0,52 

2008 

Marlim 20.081.887 19,0% 19,6 0,67 

Roncador 14.822.740 14,1% 27,0 0,53 

Cabiúnas Mistura 11.871.691 11,3% 25,5 0,47 

Barracuda 8.205.120 7,8% 25,0 0,52 

Marlim Leste 7.880.150 7,5% 21,5 0,60 

2009 

Roncador 20.527.710 18,1% 24,1 0,62 

Marlim 18.927.627 16,7% 19,6 0,67 

Marlim Sul 11.045.993 9,8% 23,1 0,67 

Cabiúnas Mistura 10.478.334 9,3% 25,5 0,47 

Barracuda 7.153.742 6,3% 25,0 0,52 

2010 

Roncador 19.042.290 16,0% 24,1 0,62 

Marlim Sul 14.561.699 12,2% 23,1 0,67 

Marlim 14.318.992 12,0% 19,6 0,67 

Cabiúnas Mistura 10.268.759 8,6% 25,5 0,47 

Marlim Leste 8.316.878 7,0% 23,1 0,58 
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Tabela 5.4 – Correntes mais produtivas de 2005 a 2011. (Continuação) 

Ano Corrente 
Produção 

Anual (m³) 

Participação 

Anual (%) 
API 

Teor de Enxofre 

 (% Peso) 

2011 

Roncador 16.454.673 13,5% 24,1 0,62 

Marlim Sul 14.181.362 11,6% 23,1 0,67 

Marlim 12.397.297 10,1% 19,6 0,67 

Marlim Leste 9.135.665 7,5% 24,7 0,55 

Cabiúnas Mistura 8.435.900 6,9% 25,5 0,47 

 

Através da comparação entre as correntes mais produtivas nos últimos anos, percebe-

se a presença constante de algumas correntes deste o ano de origem de Portaria ANP nº 

206/2000. Os campos de Marlim, Marlim Sul, Cabiúnas Mistura, Barracuda e Roncador 

aparecem entre os principais produtores com grande frequência. Além disso, recorrendo aos 

valores de grau API dessas correntes, é notável que as maiores correntes brasileiras produzem 

um petróleo de médio para pesado. Com exemplo, as correntes de Marlim e Roncador, cuja 

produção se manteve no topo em praticamente todos os anos, alcançando valores de mais de 

20 milhões de metros cúbicos por ano, possuem um petróleo pesado e médio respectivamente. 

 Considerando a produção de todas as correntes, a evolução da média real do API e do 

teor de enxofre das correntes é destacada na Figura 5.3.  

 

 

Figura 5.3 – Média Ponderada do API e Teor de Enxofre ao longo dos anos.
99

 

                                                             
99

 Elaboração própria a partir dos dados obtidos nos Anuários Estatísticos da ANP. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=62402&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1361038630816>. Acesso em: 

13 fev. 2013. 
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Apesar de o Brasil possuir correntes de petróleo leve, como mostrou a análise feita 

pela Figura 5.2, a grande expressividade da produção de petróleo médio e pesado, destacados 

na Tabela 5.4, resulta em uma média real enquadrada como petróleo médio, cerca de 24,5 

ºAPI e um teor de enxofre por volta de 0,53%. 

 

 

 

 

  



     
 

 

CAPÍTULO VI – ANÁLISE DAS ATUALIZAÇÕES DAS CORRENTES URUCU E 

RONCADOR 

 

Considerando o vasto número de análises que se pode realizar no que diz respeito às 

correntes de petróleo no Brasil, duas relevantes correntes serão analisadas especificamente 

neste capítulo, são as correntes Urucu e Roncador. Por meio destas buscar-se-á analisar não 

somente os parâmetros composicionais como API e teor de enxofre, mas também os dados de 

produção perante as correntes. 

 

6.1 A Corrente Urucu 

 

Tendo em vista que a corrente Urucu é uma corrente mista, esta é composta pela 

produção de mais de um campo. Por isto, este trabalho visa verificar a disposição percentual 

de cada campo na formação da corrente a partir da produção de cada um deles.  

A corrente Urucu é formada, segundo a última revisão da Portaria ANP nº 206/2000, 

pelo petróleo proveniente dos campos de Rio Urucu, Leste Urucu, Sudoeste Urucu e Cupiúba. 

Destes quatro campos, os dois primeiros são os mais importantes, isto é, possuem a produção 

de petróleo mais expressiva e colaboram com a maior parte na corrente. 

Localizados na Bacia de Solimões, no Estado do Amazonas, os campos que 

constituem a corrente Urucu fazem parte da Província Petrolífera de Urucu, a qual foi 

descoberta a partir do poço pioneiro 1-RUC-1-AM, primeiro poço do campo Rio Urucu. Este 

poço fomentou a descoberta dos demais campos da Província e através de novos poços 

surgiram os campos de Leste Urucu, Sudoeste Urucu, Carapanaúba e Cupiúba e extensão do 

Igarapé Marta, a qual foi incorporada ao campo de Leste Urucu.
100

 Os campos de 

Carapanaúba e Cupiúba iniciaram suas produções em janeiro de 2012
101,102

 e o segundo já 

contribui com uma pequena parcela para formação da corrente Urucu. 

 A corrente Urucu é umas das correntes presentes desde a criação da Portaria ANP nº 

206/2000. Desde então é uma corrente mista, formada inicialmente pela produção de Leste do 

Urucu, Rio Urucu e Sudoeste Urucu. Esses três campos permanecem contribuindo com a 

formação da corrente, mas a com a participação produtiva modificada a cada revisão. 
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 Província Petrolífera de Urucu. 20 anos. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/minisite/urucu/urucu.html>. 

Acesso em: 13. fev 2013. 
101 

Sumário Executivo do Campo de Cupiúba. Disponível em: <www.anp.gov.br/?dw=60266>. Acesso em: 

13. fev 2013.
 

102 
Sumário Executivo do Campo de Carapanaúba.. Disponível em: < www.anp.gov.br/?dw=61152>. Acesso em: 

13. fev 2013 
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De modo geral, ao longo dos anos, o campo de Leste do Urucu e Rio Urucu 

contribuíram expressivamente com a corrente Urucu, representando juntos, em todas as 

revisões cerca de 98% do total da corrente.
103

 

  A Tabela 6.1 resume todas as revisões, com foco na corrente Urucu, o que permite 

uma análise mais detalhada da evolução da mesmo. 

 

Tabela 6.1 – Composição da corrente Urucu desde a Portaria ANP nº 206/2000.
104

 

Ano API 

Teor de 

Enxofre 

(% Peso) 

Participação na Corrente Urucu (%) 

Rio 

Urucu 

Leste 

do 

Urucu 

Sudoeste 

do 

Urucu 

SOL-T-

171 
Cupiúba 

2000 45,6 0,05 41,8 56,39 1,81 0 0 

2001 45,6 0,05 41 55,4 3,6 0 0 

2002 45,6 0,05 49,53 49,66 0,81 0 0 

2003 46,8 0,05 43,72 53,57 2,71 0 0 

2004 48,5 0,05 40,18 57,37 2,45 0 0 

2005 48,5 0,05 43,36 55,27 1,4 0 0 

2006 48,5 0,05 42,03 57,11 0,86 0 0 

2007 48,5 0,05 41,05 57,65 1,3 0 0 

2008 48,5 0,05 43,28 55,13 1,59 0 0 

2009 48,5 0,05 43,28 55,13 1,59 0 0 

2010 48,5 0,05 46,59 52,77 0,64 0 0 

2011 48,5 0,05 40,12 53,24 1,59 5,05 0 

2012 48,5 0,05 46,91 52,93 0,07 0 0,09 

 

Segundo os dados apresentados na Tabela 6.1, comprova-se a pequena variação da 

participação dos campos de Leste do Urucu, Rio Urucu e Sudoeste do Urucu na formação da 

corrente. Nos anos de 2011 e 2012 houveram mudanças notáveis a respeito da formação da 

corrente. Em 2011, o bloco SOL-T-171, através do Plano de Avaliação da Descoberta do poço 

1-BRSA-769-AM teve participação na formação da corrente Urucu, fornecendo 5,05% da 

corrente durante a vigência dessa revisão. Já em 2012, com o início da produção do campo de 

Cupiúba, este teve uma pequena parcela atribuída à formação da corrente. Quanto ao grau 

API, a corrente Urucu em todas as revisões manteve o petróleo leve mantendo-se estável em 

48,5 ºAPI a partir de 2004. 
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 Elaboração própria a partir dos Despachos da Diretoria Geral da ANP, atualizando a Portaria ANP nº 206/2000. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=63829&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1360937817405>. Acesso 

em: 13 fev. 2013 
104 Ibid. 
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6.1.1 Análise do Percentual de Produção na Corrente Urucu 

 

 A metodologia utilizada para análise da corrente Urucu constou de verificar a 

compatibilidade do percentual de produção de cada campo no período de vigência de cada 

revisão da Portaria ANP nº 206/2000. 

 O período de vigência das revisões é estabelecido no momento de sua publicação até o 

advento de uma nova revisão, revogando a anterior. Segundo a própria Portaria, a atualização 

a respeito da composição das correntes, feitas pelos próprios concessionários, tem a data 

limite até o último dia útil de fevereiro. Portanto, o período de vigência de uma revisão não é 

especificamente o período de um ano, mas sim o período entre a publicação das revisões 

subsequentes, teoricamente anual. Na verdade, isto varia de acordo com cada corrente, pois 

como é previsto na no art. 4º da Portaria ANP nº 206/2000, podem ocorrer revisões em um 

período mais curto, e caso esta revisão adicional esteja relacionada com a corrente em 

questão, o período de vigência da revisão torna-se prematuro. 

 Baseando-se nas revisões lançadas até o ano de 2012, e considerando apenas aquelas 

que significaram alguma mudança para a corrente Urucu, o período de vigência das revisões 

de cada ano estão descritos na Tabela 6.2. As revisões adicionais lançadas nos anos de 2008, 

2009, 2011 e 2012 não afetaram a corrente Urucu, portanto não foram consideradas para a 

elaboração da Tabela 6.2.  

 

Tabela 6.2 – Período de Vigência das Revisões da Portaria ANP nº 206/2000.
105

 

Revisão Publicação Vigência 

Portaria ANP nº 206/2000 Ago 2000 Ago 2000 – Fev 2001 

Revisão 2001 Mar 2001 Mar 2001 – Jun 2002 

Revisão 2002 Jul 2002 Jul 2002 – Mai 2003 

Revisão 2003 Jun 2003 Jun 2003 – Jun 2004 

Revisão 2004 Jul 2004 Jul 2004 – Jun 2005 

Revisão 2005 Jun 2005 Jul 2005 – Fev 2006 

Revisão 2006 Jul 2006 Mar 2006 – Fev 2007 

Revisão 2007 Mai 2007 Mar 2007 – Fev 2008 

Revisão 2008 Jul 2008 Mar 2008 – Fev 2009 

                                                             
105

 Elaboração própria a partir dos Despachos da Diretoria Geral da ANP, atualizando a Portaria ANP nº 206/2000. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=63829&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1360937817405>. Acesso 

em: 13 fev. 2013 
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Tabela 6.2 – Período de Vigência das Revisões da Portaria ANP nº 206/2000. (Continuação) 

Revisão Publicação Vigência 

Revisão 2009 Mar 2009 Mar 2009 – Fev 2010 

Revisão 2010 Mar 2010 Mar 2010 – Fev 2011 

Revisão 2011 Abr 2011 Mar 2011 – Fev 2012 

Revisão 2012 Abr 2012 Mar 2012 – Em vigor 

 

 Tendo em vista o período de vigência das revisões da Portaria ANP nº 206/2000 que 

alteraram a composição de Urucu, torna-se possível analisar a compatibilidade do percentual 

de participação proposto, na própria Portaria e nas revisões, e o percentual verificado através 

da totalização da produção de petróleo em cada campo formador da corrente. 

 A Tabela 6.3 contém os volumes produzidos por cada campo ao longo de todos os 

anos desde a agosto de 2000, mês ano a publicação da Portaria ANP nº 206/2000. Tendo em 

vista a vigência da última revisão, foram considerados os dados de produção até o final do ano 

de 2012. 

 

Tabela 6.3 – Produção de petróleo no período vigente de cada revisão (m³).
106

 

Produção dos campos no período de vigência de cada revisão (m³) 

Revisão 
Rio 

Urucu 

Leste 

Urucu 

Sudoeste 

Urucu 

PA-1-BRSA-

769-AM-

SOL-T-171 

Cupiúba TOTAL 

2000 562.925 808.895 40.678 - - 1.412.498 

2001 1.441.006 1.837.011 105.196 - - 3.383.213 

2002 941.747 1.247.328 60.033 - - 2.249.108 

2003 1.136.295 1.504.589 47.605 - - 2.688.489 

2004 1.032.590 1.325.889 38.026 - - 2.396.505 

2005 590.453 859.469 2.847 - - 1.452.769 

2006 846.290 1.203.540 21.895 - - 2.071.725 

2007 799.310 1.092.231 41.988 - - 1.933.529 

2008 763.385 1.055.315 36.607 - - 1.855.307 

2009 914.941 1.042.745 21.482 - - 1.979.169 

2010 925.973 1.091.752 15.257 - - 2.032.982 

2011 878.616 1.084.779 10.323 36.630 - 2.010.347 

2012 703.273 838.763 24.567 - 3.395 1.569.998 
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 Elaboração própria a partir da totalização das Consultas de Exploração e Produção - ANP.  Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=42181&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1361110451693>. Acesso 

em: 13. Fev 2013. 
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 A partir dos dados da Tabela 6.3, é possível definir a participação efetiva dos campos 

na formação da corrente de Urucu em cada período vigente. Para tal, basta verificar o quanto 

a produção de cada campo contribuiu para a produção total. A Tabela 6.4 traz a participação 

efetiva dos campos na formação da corrente. 

 

Tabela 6.4 – Participação efetiva de cada campo na formação da corrente Urucu (%).
107

 

Revisão 
Rio 

Urucu 

Leste do 

Urucu 

Sudoeste 

Urucu 

PA-1-BRSA-769-AM-

SOL-T-171 
Cupiúba 

2000 39,85 57,27 2,88 - - 

2001 42,59 54,3 3,11 - - 

2002 41,87 55,46 2,67 - - 

2003 42,27 55,96 1,77 - - 

2004 43,09 55,33 1,59 - - 

2005 40,64 59,16 0,2 - - 

2006 40,85 58,09 1,06 - - 

2007 41,34 56,49 2,17 - - 

2008 41,15 56,88 1,97 - - 

2009 46,23 52,69 1,09 - - 

2010 45,55 53,7 0,75 - - 

2011 43,7 53,96 0,51 1,82 - 

2012 44,79 53,42 1,56 - 0,22 

  

 Após a definição da participação efetiva dos campos para formação da corrente Urucu, 

passa-se a análise direta em relação a participação definida pela Portaria ANP nº 206/2000 e 

por suas revisões. A Tabela 6.5 traz o resumo de toda esta análise, comparando o percentual 

definido e o percentual efetivo e a diferença entre os dois. 
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Tabela 6.5 – Análise do diferencial da participação efetiva e a participação definida na corrente no período de vigência de cada revisão.
108

 

 
Rio Urucu Leste do Urucu Sudoeste Urucu 

PA-1BRSA769AM 

SOL-T-171 
Cupiúba 

 
Participação na Corrente (%) Participação na Corrente (%) Participação na Corrente (%) Participação na Corrente (%) Participação na Corrente (%) 

Ano da 

Revisão 
Revisão 

Média 

Ponderada 
Dif. Revisão 

Média 

Ponderada 
Dif. Revisão 

Média 

Ponderada 
Dif. Revisão 

Média 

Ponderada 
Dif. Revisão 

Média 

Ponderada 
Dif. 

2000 41,8 39,85 1,95 56,39 57,27 -0,88 1,81 2,88 -1,07 - - - - - - 

2001 41 42,59 -1,59 55,4 54,3 1,1 3,6 3,11 0,49 - - - - - - 

2002 49,53 41,87 7,66 49,66 55,46 -5,8 0,81 2,67 -1,86 - - - - - - 

2003 43,72 42,27 1,45 53,57 55,96 -2,39 2,71 1,77 0,94 - - - - - - 

2004 40,18 43,09 -2,91 57,37 55,33 2,04 2,45 1,59 0,86 - - - - - - 

2005 43,36 40,64 2,72 55,27 59,16 -3,89 1,4 0,2 1,2 - - - - - - 

2006 42,03 40,85 1,18 57,11 58,09 -0,98 0,86 1,06 -0,2 - - - - - - 

2007 41,05 41,34 -0,29 57,65 56,49 1,16 1,3 2,17 -0,87 - - - - - - 

2008 43,28 41,15 2,13 55,13 56,88 -1,75 1,59 1,97 -0,38 - - - - - - 

2009 43,28 46,23 -2,95 55,13 52,69 2,44 1,59 1,09 0,5 - - - - - - 

2010 46,59 45,55 1,04 52,77 53,7 -0,93 0,64 0,75 -0,11 - - - - - - 

2011 40,12 43,7 -3,58 53,24 53,96 -0,72 1,59 0,51 1,08 5,05 1,82 3,23 - - - 

2012 46,91 44,79 2,12 52,93 53,42 -0,49 0,07 1,56 -1,49 - - - 0,09 0,22 -0,13 
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 A partir dos dados apresentados na Tabela 6.5 é possível perceber que em todos os 

períodos ocorre um diferencial da participação efetiva em relação àquela definida pela 

Portaria e suas revisões. As Figuras 6.1, 6.2 e 6.3 ilustram o distanciamento dos dois valores 

ao longo dos anos nos três principais campos da corrente Urucu. 

 

 

Figura 6.1 – Participação definida e a efetiva do campo Rio Urucu.
109

 

 

 

 

Figura 6.2 - Participação definida e a efetiva do campo Leste do Urucu. 
110
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Figura 6.3 - Participação definida e a efetiva do campo Sudoeste Urucu.
111

 

 

 Os valores diferenciais do Plano de Avaliação do poço 1-BRSA-769-AM e do campo 

de Cupiúba não foram incluídos na análise das Figuras devido a suas participações especificas 

nas revisões de apenas 2011 e 2012, respectivamente. 

 Considerando os diferenciais acumulados ao longo dos anos, ocorreram diferenças na 

participação com valores superiores a 15%, como mostra a Tabela 6.6. Verificando os 

diferenciais acumulados destacam-se os anos de 2002, 2005 e 2011. Por isso, estes anos serão 

mais profundamente, considerando sua produção mensal e a participação efetiva de cada 

campo na produção mensal. 

 

Tabela 6.6 – Diferencial acumulado ao longo das revisões.
112

 

Revisão 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Diferencial 

Acumulado 
3,9 3,18 15,32 4,78 5,81 7,81 2,36 2,32 4,26 5,89 2,08 8,61 4,23 

 

  

 Iniciando pelo ano de 2002, a Tabela 6.7 resume os cálculos realizados para obtenção 

dos percentuais participativos efetivos de cada campo ao longo dos meses de vigência da 

revisão de 2002. 
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Tabela 6.7 - Análise do diferencial da participação efetiva e a participação definida na Revisão de 

2002.
113

 

 
Revisão 2002 

 

 
LESTE DO URUCU RIO URUCU SUDOESTE URUCU Total 

Revisão 2002 

Participação (%) 
49,66 49,53 0,81 

 

Mês jul/02 

Produção (m³) 120.085 97.096 5.859 223.040 

Participação (%) 53,84 43,53 2,63 
 

Mês ago/02 

Produção (m³) 120.707 96.755 5.174 222.636 

Participação (%) 54,22 43,46 2,32 
 

Mês set/02 

Produção (m³) 113.203 97.096 5.859 216.158 

Participação (%) 52,37 44,92 2,71 
 

Mês out/02 

Produção (m³) 110.274 97.209 5.521 213.004 

Participação (%) 51,77 45,64 2,59 
 

Mês nov/02 

Produção (m³) 97.495 84.855 5.192 187.542 

Participação (%) 51,99 45,25 2,77 
 

Mês dez/02 

Produção (m³) 97.920 88.555 6.194 192.669 

Participação (%) 50,82 45,96 3,21 
 

Mês jan/03 

Produção (m³) 114.154 88.014 6.208 208.376 

Participação (%) 54,78 42,24 2,98 
 

Mês fev/03 

Produção (m³) 112.196 74.972 4.943 192.111 

Participação (%) 58,40 39,03 2,57 
 

Mês mar/03 

Produção (m³) 126.675 78.639 5.427 210.741 

Participação (%) 60,11 37,32 2,58 
 

Mês abr/03 

Produção (m³) 117.432 78.378 5.302 201.112 

Participação (%) 58,39 38,97 2,64 
 

Mês mai/03 

Produção (m³) 117.187 66.157 3.893 187.237 

Participação (%) 62,59 35,33 2,08 
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 Considerando os dados da Tabela 6.7, as Figuras 6.4, 6.5 e 6.6 representam o 

diferencial entre a participação efetiva e os valores de participação definidos para cada campo 

durante a vigência da revisão de 2002. 

 

 

Figura 6.4 - Participação definida e a efetiva do campo Leste do Urucu em 2002.
114

 

 

 

 

Figura 6.5 - Participação definida e a efetiva do campo Rio Urucu em 2002.
115
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Figura 6.6 - Participação definida e a efetiva do campo Sudoeste Urucu em 2002.
116

 

 

 Através da análise das Figuras 6.4, 6.5 e 6.6 nota-se que a estimativa e produção 

realizada para o ano de 2002 se mostra incoerente. Para este ano, provavelmente era esperado 

uma produção mais alta do que o ano anterior do campo de Rio Urucu. Tal constatação é 

corroborada pela definição do percentual para o mesmo de 49,53 % do total da corrente, 

praticamente o mesmo valor que a contribuição de Leste do Urucu.  

Em termos de produção, o campo de Leste do Urucu apresentou uma pequena queda 

na produção a partir de agosto de 2002, o segundo mês de vigência da revisão, mas 

recuperou-se, terminando o período vigente da revisão no mesmo patamar inicial.  

O campo de Sudoeste Urucu manteve sua produção ao longo dos meses, apresentando 

uma pequena variação, enquanto o campo Rio Urucu apresentou uma queda na produção ao 

longo de todo período vigente, registrando a menor produção no último mês de vigência da 

revisão de 2002, cerca de 30 mil m³ de petróleo a menos do que o patamar inicial de 

produção.  

Portanto, a possível previsão de uma maior produção em Rio Urucu não se concretizou 

e a caracterização da corrente ficou comprometida.  

A Figura 6.7 ilustra o período produtivo da corrente Urucu durante a vigência da 

revisão publicada em 2002. 
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Figura 6.7 – Produção dos campos da corrente Urucu em 2002.
117

 

 

Passando a análise do ano de 2005, a Tabela 6.8 relaciona o percentual efetivo de cada 

campo ao percentual definido pela revisão do mesmo ano. 

 

Tabela 6.8 - Análise da participação efetiva e a participação definida na Revisão de 2005.
118

 

Revisão 2005 

 
LESTE DO URUCU RIO URUCU SUDOESTE URUCU Total 

Revisão 2005 

Participação (%) 
55,27 43,36 1,4 

 

Mês jul/05 

Produção (m³) 118.711 80.906 1.549 201.166 

Participação (%) 59,01 40,22 0,77 
 

Mês ago/05 

Produção (m³) 115.012 83.298 1.298 199.608 

Participação (%) 57,62 41,73 0,65 
 

Mês set/05 

Produção (m³) 110.567 77.339 - 187.906 

Participação (%) 58,84 41,16 - 
 

Mês out/05 

Produção (m³) 112.396 80.291 - 192.687 

Participação (%) 58,33 41,67 - 
 

Mês nov/05 

Produção (m³) 94.744 81.007 - 175.751 

Participação (%) 53,91 46,09 - 
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Tabela 6.8 - Análise da participação efetiva e a participação definida na Revisão de 2005. 

(Continuação) 

Revisão 2005 

 
LESTE DO URUCU RIO URUCU SUDOESTE URUCU Total 

Revisão 2005 

Participação (%) 
55,27 43,36 1,4  

Mês dez/05 

Produção (m³) 106.126 58.540 - 164.666 

Participação (%) 64,45 35,55 - 
 

Mês jan/06 

Produção (m³) 107.274 70.216 - 177.490 

Participação (%) 60,44 39,56 - 
 

Mês fev/06 

Produção (m³) 94.639 58.856 - 153.495 

Participação (%) 61,66 38,34 - 
 

 

 As Figuras 6.8, 6.9 e 6.10 compilam os dados da Tabela 6.8 e fornecem uma análise 

do diferencial entre o percentual efetivo e o definido pela revisão publicada no ano de 2005.  

 

 

Figura 6.8 – Participação definida e a efetiva do campo Leste do Urucu em 2005.
119
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Figura 6.9 – Participação definida e a efetiva do campo Rio Urucu em 2005.
120

 

 

 

 

Figura 6.10 – Participação definida e a efetiva do campo Sudoeste Urucu em 2005.
121

 

 

 Analisando os diferenciais para cada campo da corrente Urucu, é notável a grande 

discrepância em relação ao campo de Sudoeste Urucu, visto que este não registrou produção 

de petróleo a partir do mês de setembro de 2005 até o fim da vigência da revisão. Ainda 

assim, mesmo com a parada na produção do campo de Sudoeste Urucu, o que mais distanciou 
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a participação efetiva da participação definida na revisão foi a queda de produção de Leste 

Urucu e de Rio Urucu em meados do período vigente.  

No mês de novembro as participações de Leste do Urucu e Rio Urucu se aproximaram 

e a partir deste mês a queda mais acentuada da produção de Rio Urucu elevou o diferencial da 

participação efetiva e a definida. Para uma melhor visualização dos fatos, a Figura 6.11 ilustra 

o período produtivo dos campos durante a vigência da revisão de 2005. 

 

 

Figura 6.11 - Produção dos campos da corrente Urucu em 2005.
122

 

 

 Por fim, analisando o ano de 2011, a Tabela 6.9 disponibiliza os dados de produção 

mensal dos campos da constituintes da corrente Urucu sob a vigência da revisão de 2011.  

Vale lembrar que uma particularidade em relação aos demais anos é a presença do Plano de 

Avaliação do poço 1-BRSA-769-AM, do bloco SOL-T-171. 
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Tabela 6.9 - Análise da participação efetiva e a participação definida na Revisão de 2011.
123

 

 
Revisão 2011 

 

 

LESTE 

DO 

URUCU 

RIO 

URUCU 

SUDOESTE 

URUCU 

PA-1BRSA769AM-

SOL-T-171 
Total 

Revisão 2011 

Participação (%) 
53,24 40,12 1,59 5,05 

 

Mês mar/11 

Produção (m³) 93.259 71.915 2.277 - 167.451 

Participação (%) 55,69% 42,95% 1,36% - 
 

Mês abr/11 

Produção (m³) 89.979 73.091 1.017 - 164.087 

Participação (%) 54,84% 44,54% 0,62% - 
 

Mês mai/11 

Produção (m³) 94.655 72.787 810 - 168.252 

Participação (%) 56,26% 43,26% 0,48% - 
 

Mês jun/11 

Produção (m³) 89.827 71.547 693 4.167 166.234 

Participação (%) 54,04% 43,04% 0,42% 2,51% 
 

Mês jul/11 

Produção (m³) 93.155 68.140 302 10.269 171.866 

Participação (%) 54,20% 39,65% 0,18% 5,97% 
 

Mês ago/11 

Produção (m³) 92.810 71.715 740 10.173 175.439 

Participação (%) 52,90% 40,88% 0,42% 5,80% 
 

Mês set/11 

Produção (m³) 91.849 74.676 814 10.098 177.437 

Participação (%) 51,76% 42,09% 0,46% 5,69% 
 

Mês out/11 

Produção (m³) 92.020 78.191 847 1.923 172.981 

Participação (%) 53,20% 45,20% 0,49% 1,11% 
 

Mês nov/11 

Produção (m³) 86.749 73.622 270 - 160.640 

Participação (%) 54,00% 45,83% 0,17% - 
 

Mês dez/11 

Produção (m³) 86.910 79.485 17 - 166.411 

Participação (%) 52,23% 47,76% 0,01% - 
 

Mês jan/12 

Produção (m³) 90.024 77.336 209 - 167.569 

Participação (%) 53,72% 46,15% 0,12% - 
 

Mês fev/12 

Produção (m³) 83.541 66.112 2.327 - 151.980 

Participação (%) 54,97% 43,50% 1,53% - 
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As Figuras 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15 a seguir expressam o diferencial entre a participação 

efetiva e a participação definida na revisão de 2011. 

 

 

Figura 6.12 - Participação definida e a efetiva do campo Leste do Urucu em 2011.
124

 

 

 

 

Figura 6.13 - Participação definida e a efetiva do campo Rio Urucu em 2011.
125
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Figura 6.14 - Participação definida e a efetiva do campo Sudoeste Urucu em 2011.
126

 

 

 

 

Figura 6.15 - Participação definida e a efetiva do Plano de Avaliação do poço 1-BRSA-769-AM em 

2011.
127

 

 

 De acordo com a análise das Figuras e os diferenciais de cada campo componente da 

corrente Urucu no ano de 2011, nota-se que o fator responsável pelo distanciamento da 

participação efetiva da participação da revisão é a contribuição produtiva abaixo do esperado 
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do campo de Sudoeste Urucu e do Plano de Avaliação do poço 1-BRSA-769-AM. Apesar das 

diferenças, Leste do Urucu e Rio Urucu permaneceram relativamente mais próximos do valor 

definido pela revisão durante todo período de vigência.  

O Plano de Avaliação produziu menos do que se esperava ao longo do período, tendo 

estado sem produção nos três primeiros e nos quatro últimos meses de vigência da revisão 

2011. O campo de Sudoeste Urucu produziu uma quantidade de petróleo inferior ao esperado 

desde o segundo mês, somente se aproximando novamente do percentual definido no último 

mês. Portanto, o ano de 2011 acumulou um diferencial maior devido a ausência de produção 

em alguns meses do Plano de Avaliação e pela baixa produção do Sudoeste Urucu.  

A Figura 6.16 contempla o balanço produtivo da Corrente Urucu, explicitando a 

produção dos quatro componentes da corrente no referido ano. 

 

 

Figura 6.16 - Produção dos campos da corrente Urucu em 2011.
128

 

 

 As inconformidades composicionais encontradas entre o percentual participativo de 

cada campo na corrente Urucu contribuem para constatação de que a imprevisibilidade da 

produção dos campos formadores de uma corrente mista prejudica o estabelecimento de uma 

participação pré-definida de um campo na corrente.  
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6.1.2 Análise do Grau API da Corrente Urucu 

 

O diferencial encontrado nas participações dos campos afeta não somente o cálculo do 

preço mínimo geral da corrente, mas também uma alteração no grau API estabelecido na 

revisão, visto que o mesmo também é dependente do percentual participativo de cada campo.  

Como consequência, o diferencial encontrado em relação ao API estabelecido leva a 

uma inconformidade também com a curva PEV, o que significa que os percentuais de 

componente leves, médios e pesados do petróleo da corrente apresentam diferenças em 

relação ao percentual definido pela curva PEV disponibilizada pelo concessionário. 

Neste sentido, o grau API efetivo, será calculado considerando a produção de petróleo 

ocorrida no período de vigência das revisões da Portaria ANP nº 206/2000 e o grau API 

mensal de cada campo, disponibilizado juntamente com os dados de produção. 

Comparativamente o grau API efetivo será relacionado ao grau API definido nas revisões. 

Os diferenciais encontrados após a determinação do API efetivo estão descritos na 

Tabela 6.10.  

 

Tabela 6.10 – Grau API definido e o grau API efetivo da corrente Urucu.
129

 

Revisão 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

API 

Revisão 
45,60 46,80 48,50 48,51 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 

API Efetivo 43,98 42,11 47,30 49,74 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 50,63 44,09 

Diferencial 1,62 4,69 1,20 -1,22 -3,50 -3,50 -3,50 -3,50 -3,50 -2,13 4,41 

 

 

Dentre o período de análise estabelecido, destacam-se o ano de 2003, com um petróleo 

4,69 ºAPI mais pesado em relação ao definido pela revisão do ano, também o ano de 2012, 

com um petróleo mais pesado em 4,41 ºAPI, além do período de 2006 a 2010, cujo o grau 

API efetivo e o estabelecido nas revisões permaneceram inalterados.  

Analisando o período vigente da revisão de 2003, o diferencial no grau API calculado 

mensalmente segue listado na Tabela 6.11 e expresso graficamente pela Figura 6.17. 
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Tabela 6.11 – Grau API definido e o efetivo na corrente Urucu ao longo da revisão 2003.
130

 

 

Revisão 2003 

 
Mês Produção (m³) 

Grau API 

Revisão 

Grau API 

Efetivo 
Dif. 

jun/03    195.411  46,80 46,36 0,44 

jul/03    200.531  46,80 41,77 5,03 

ago/03    211.034  46,80 41,79 5,01 

set/03    212.424  46,80 41,80 5,00 

out/03    212.905  46,80 41,79 5,01 

nov/03    206.761  46,80 41,79 5,01 

dez/03    211.325  46,80 41,80 5,00 

jan/04    210.294  46,80 41,77 5,03 

fev/04    197.773  46,80 41,75 5,05 

mar/04    213.596  46,80 41,75 5,05 

abr/04    205.146  46,80 41,75 5,05 

mai/04    208.338  46,80 41,75 5,05 

jun/04    202.951  46,80 41,75 5,05 

 

 

 

Figura 6.17 –Grau API definido e o efetivo ao longo da revisão 2003.
131

 

 

 Tendo em vista o diferencial exposto na Tabela 6.11, pode-se perceber em média de 5 

ºAPI, com exceção do primeiro mês vigente, o qual se aproximou bastante da estimativa 

proposta pela revisão do ano. A Figura 6.18 indica uma queda do grau API de Leste do Urucu 

e Rio Urucu a partir de junho de 2003, o que explica a consequente queda do API efetivo ao 

patamar de cerca de 42 ºAPI. 
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Figura 6.18 – API dos campos da corrente Urucu ao longo da revisão 2003.
132

 

  

Para o ano de 2012, os diferenciais mantiveram-se em cerca 4,4 ºAPI, como mostra a 

Tabela 6.12 e a Figura 6.19. Como os dados de produção considerados para esta revisão 

foram somente até o mês de dezembro, a análise mensal mostra que desde o início da vigência 

da revisão o grau API efetivo se distancia em relação ao definido. 

 

Tabela 6.12 - Grau API definido e o efetivo na corrente Urucu ao longo da revisão 2012.
133

 

Mês Produção (m³) 
Grau API 

Revisão 
Grau API Efetivo Dif. 

mar/12 164.667 48,50 44,16 4,34 

abr/12 148.912 48,50 44,14 4,36 

mai/12 156.832 48,50 44,05 4,45 

jun/12 149.252 48,50 44,09 4,41 

jul/12 159.497 48,50 44,04 4,46 

ago/12 161.895 48,50 44,05 4,45 

set/12 152.003 48,50 44,05 4,45 

out/12 156.703 48,50 44,04 4,46 

nov/12 153.952 48,50 44,09 4,41 

dez/12 166.285 48,50 44,18 4,32 
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Figura 6.19 – Grau API definido e o efetivo ao longo da revisão 2012.
134

 

 

A Figura 6.20 contempla o grau API dos campos formadores da corrente Urucu na 

vigência da revisão 2012, até o mês de dezembro. Através da análise do gráfico, observa-se 

que os campos de Leste Urucu, Rio Urucu e Sudoeste Urucu apresentam grau API abaixo dos 

48,5 definidos pela revisão. Apesar do alto grau API de Cupiúba, este sendo um campo com 

uma pequena participação na corrente não foi capaz de aproximar o API efetivo do definido 

na revisão. 

 

 

Figura 6.20 - API dos campos da corrente Urucu ao longo da revisão 2012.
135
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 Por fim, para o período entre 2006 e 2010, segundo os dados de produção da ANP, o 

grau API considerado para os três campos formadores de Urucu foi de 52 ºAPI
136

. Portanto, 

sendo este o valor do API dos campos formadores durante todas as revisões lançadas neste 

ano o grau API efetivo da corrente assume-o o mesmo valor, independente da participação 

produtiva dos campos. 

 

6.2 A Corrente Roncador 

  

Para a corrente Roncador, a análise parte do principio da contribuição das unidades de 

produção, a P-52, a P-54 e FPSO Brasil.  

Sendo Roncador uma corrente única, a intenção é analisar o grau API da corrente 

considerando os resultados produtivos individuais de suas plataformas. 

 A corrente Roncador é uma das 20 correntes estabelecidas desde o publicação da 

Portaria ANP nº 206/2000. Portanto, desde 2000 já figurava entre os tipos de petróleo 

brasileiro, inicialmente como Piloto de Roncador, mas logo na primeira revisão da Portaria, 

em 2001 tornou-se a corrente Roncador. 

 

 

Figura 6.21 – Módulos do Campo de Roncador.
137

 

 

 Formada a partir do petróleo proveniente do campo de mesmo nome, a corrente 

Roncador é única, isto é, apenas o petróleo do campo de Roncador lhe constitui. Este campo 
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foi descoberto pelo poço 1-RJS-436A em 1996. Localiza-se no mar da bacia de Campos, no 

Estado do Rio de Janeiro, com uma lâmina d’água de 1500 a 1900 metros.
138

 

 No plano de desenvolvimento, o campo de Roncador foi dividido em quatro módulos 

de produção: 1A, 2, 3 e 4. Encontram-se em produção o módulo 1A, através das unidades de 

produção FPSO Brasil e P-52, e o módulo 2, através da P-54. O módulos 3 e 4 tem a previsão 

de início de produção para 2014 e produzirão a partir das unidades de produção P-55 e P-62. 

A Figura 6.21 ilustra a disposição dos módulos do campo de Roncador.
139

 

 Os módulos de produção de Roncador, possuem grau API distintos, o módulo 1A 

produz petróleo de 28 a 31 ºAPI, enquanto o módulo 2 apresenta um petróleo mais pesado, de 

cerca de 18 ºAPI. Para os módulos 3 e 4 são esperados petróleos de 22 e 18 ºAPI 

respectivamente.
140

  

Tendo em vista esta heterogeneidade em relação ao grau API, este trabalho irá analisar 

a composição do grau API da corrente levando em consideração a produção das unidades de 

produção dos módulos 1A e 2. 

Antes de apresentar a metodologia de análise da corrente Roncador, a Figura 6.22 

contempla os números de produção anual da corrente Roncador desde o ano de publicação da 

Portaria do Preço Mínimo.  

 

 

Figura 6.22 – Produção da corrente Roncador e seu API.
141
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 Entre 2001 e 2002 houve uma brusca queda tanto na produção quanto no grau API, 

isto se deve ao acidente ocorrido com a Plataforma P-36, em março de 2001. Com a perda 

desta plataforma, a produção da corrente Roncador somente se recuperou com a chegada do 

FPSO Brasil, em dezembro do ano de 2002. Em seguida, no ano de 2007 a plataforma P-52 e 

o FPSO P-54 entraram em operação, elevando consideravelmente a produção de petróleo da 

corrente. 

 

6.2.1 Análise do grau API da corrente Roncador 

 

 Como foi abordado no tópico anterior, o complexo produtivo de Roncador atualmente 

conta com três unidade de produção produzindo um petróleo que varia de 18 a 31 ºAPI. Deste 

modo, a fim de verificar a confiabilidade do grau API proposto, os dados de produção do 

FPSO Brasil, da P-52 e da P-54 foram utilizados para identificar a participação de cada 

unidade em relação a produção total do campo e a partir daí definir o grau API efetivo da 

corrente Roncador. 

 Analisando o período a partir da publicação da primeira revisão do ano de 2009, 

devido a disponibilidade de dados, verifica-se que a partir desta publicação a densidade do 

petróleo produzido pela corrente Roncador passou a ser 24,1 ºAPI. Ao longo das revisões 

seguintes não houve alteração no grau API da corrente Roncador, inclusive nas revisões 

adicionais lançadas em 2009 e 2011. 

Considerando o período produtivo a partir da revisão de 2009 até o termino da 

vigência da última revisão de 2011, a Tabela 6.13 expõe o percentual participativo de cada 

unidade de produção na formação da corrente. Esses dados foram obtidos através da produção 

total das três unidades de produção. 

  

Tabela 6.13 – Participação das Unidades de Produção na formação da corrente Roncador.
142

 

 
FPSO Brasil P-52 P-54 TOTAL (m³) 

Revisão 2009  

Produção (m³) 
3.874.630,80 8.666.525,47 7.898.492,26 20.439.648,53 

Participação (%) 18,96% 42,40% 38,64% 
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Tabela 6.13 – Participação das Unidades de Produção na formação da corrente 

Roncador.
143

(Continuação) 

 
FPSO Brasil P-52 P-54 TOTAL (m³) 

Revisão 2010  

Produção (m³) 
3.232.326,95 7.875.024,38 7.621.741,30 18.729.092,63 

Participação (%) 17,26% 42,05% 40,69% 
 

Revisão 2011 

Produção (m³) 
2.495.627,06 6.758.152,27 6.776.637,48 16.030.416,81 

Participação (%) 15,57% 42,16% 42,27% 
 

 

 A partir da participação efetiva de cada unidade de produção é possível calcular a 

contribuição de cada campo na constituição do grau API da corrente. Tendo em vista os 

diferentes tipos de petróleo produzidos pelos módulos de Roncador, a parcela de contribuição 

influi naturalmente na determinação do grau API efetivo da corrente. 

 Assim como foi apresentado, o módulo 1A de Roncador possui um grau API em torno 

de 28 a 31 ºAPI, e neste módulo produzem o FPSO Brasil e a P-52. Já o módulo 2 produz um 

petróleo de 18 ºAPI a partir da P-54. Deste modo, considerando o grau API do petróleo 

proveniente da P-54 em 18 ºAPI, e o petróleo produzido no FPSO Brasil e na P-52 em 29,5º 

API, o intermediário do intervalo produzido no módulo, a Tabela 6.14 analisa o grau API 

efetivo gerado pela contribuição de cada campo frente ao grau API definido nas revisões dos 

anos de 2009 a 2011. 

 

Tabela 6.14 – Diferencial entre o grau API definido e o efetivo de 2009 a 2011.
144

 

Revisão API 
API 

efetivo 
Diferencial 

2009 24,1 25,06 -0,96 

2010 24,1 24,82 -0,72 

2011 24,1 24,64 -0,54 

 

 Dentre as revisões analisadas, o maior diferencial é o do ano de 2009, com um 

diferencial de quase 1 ºAPI. Analisando o grau API efetivo em cada mês durante a vigência 

desta revisão, a Tabela 6.15 estabelece uma relação entre o grau API definido na revisão e o 

grau API efetivo mensal.  
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Tabela 6.15 – Diferencial entre o grau API definido e o efetivo na corrente Roncador ao longo da 

revisão 2009.
145

 

Mês Produção (m³) 
Grau API 

Revisão 

Grau API 

Efetivo 
Dif. 

mar/09 1.747.208,05 24,10 25,54 -1,44 

abr/09 1.698.703,20 24,10 25,19 -1,09 

mai/09 1.810.514,08 24,10 25,16 -1,06 

jun/09 1.745.220,90 24,10 25,12 -1,02 

jul/09 1.785.569,93 24,10 25,09 -0,99 

ago/09 1.741.898,99 24,10 25,00 -0,90 

set/09 1.700.826,90 24,10 25,09 -0,99 

out/09 1.724.684,07 24,10 25,04 -0,94 

nov/09 1.668.243,90 24,10 24,99 -0,89 

dez/09 1.663.893,07 24,10 24,83 -0,73 

jan/10 1.679.725,08 24,10 24,83 -0,73 

fev/10 1.473.160,36 24,10 24,71 -0,61 

  

A partir da análise do diferencial calculado no período de vigência das revisões de 

2009, nota-se uma aproximação entre o grau API definido na revisão e o efetivo. A fim de 

melhor explicar esse comportamento, é preciso levar em consideração a curva de contribuição 

com o API das unidades de produção no período, representada pela Figura 6.23.  

 

 

Figura 6.23 – Contribuição das Unidades de Produção com o grau API da corrente Roncador.
146
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No primeiro mês de vigência da revisão de 2009, a contribuição da P-54 foi menor, e 

sendo o petróleo produzido desta unidade o mais pesado, o diferencial foi elevado ao maior 

valor no período. Em seguida, após alguns meses de uma crescente contribuição por parte da 

P-54, o diferencial diminuiu. 

 Por fim, conclui-se que o percentual da participação das unidades de produção influi 

diretamente na composição do grau API da corrente de Roncador. Sendo este campo produtor 

de petróleos de diferentes densidades, a análise da participação torna-se importante para o 

estabelecimento do grau API mais próximo a realidade. 

 Ainda é importante considerar os módulos 3 e 4 que entrarão em operação em breve e 

são esperados petróleos de 22 e 18 ºAPI, respectivamente. Portanto, com a entrada dos dois 

últimos módulos do campo de Roncador a heterogeneidade da corrente será ainda mais 

acentuada. 

 

6.3 Proposta de Metodologia para Determinação do Preço Mínimo das Correntes de 

Petróleo 

 

 Face ao exposto nas análises das correntes Urucu e Roncador, percebe-se que a 

imprevisibilidade da produção dos campos e unidades de produção influencia diretamente na 

composição da corrente, e consequentemente na determinação do preço mínimo do petróleo.

 Tanto para uma corrente mista como Urucu, quanto para uma corrente única, com 

mais de uma unidade de produção como Roncador, a participação na produção de cada campo 

ou unidade de produção é fundamental para a definição do preço mínimo do petróleo. 

 De acordo com a atual metodologia, as frações de leves, médios e pesados são 

determinadas através da curva PEV da corrente. Contudo, a menor variação na produção de 

um dos componentes produtivos, sendo este um campo ou uma unidade de produção, é capaz 

de gerar uma variação no grau API da corrente, e consequentemente no percentual de frações 

leves, médias e pesadas. Portanto, uma curva PEV representa resultados pontuais, para um 

tipo de petróleo específico, o que somente seria possível se os componentes formadores de 

uma corrente tivessem o percentual produtivo mantido constante. Como identificado nas 

análises das correntes Urucu e Roncador, o percentual produtivo não é constante, tendo em 

vista a dinâmica e complexidade da indústria do petróleo. 

Deste modo, levando em consideração a variação natural na produção de campos e 

unidades de produção, este trabalho sugere uma metodologia capaz de definir, de maneira 
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mais próxima a realidade, a composição das correntes em face de diferentes percentuais 

participativos na produção, tanto para correntes mistas, quanto para correntes únicas. 

A metodologia sugerida consiste em realizar a análise da curva PEV de cada campo ou 

unidade de produção, definindo o percentual de leves, médios e pesados para cada um destes. 

Além disso, a participação dos componentes seria calculada mensalmente, a partir da 

produção realizada. 

 A partir da curva PEV e a participação efetiva de cada componente da corrente no mês 

pode-se definir a seguinte fórmula: 

 

                                                                  

 

 Pmin CORRENTE é o Preço mínimo da corrente, calculado mensalmente. 

 Pmin COMPn/MÊS é o preço mínimo calculado a partir da curva PEV do componente n em 

cada mês. 

 %COMPn/MÊS é o percentual produtivo realizado no mês. 

  

Tendo disponíveis os dados da curva PEV de cada componente, utiliza-se o método da 

Portaria nº 206/2000, precificando o petróleo produzido diretamente do componente. A 

definição de corrente continua valendo, contudo, esta passa a ser o resultado da contribuição 

do preço mínimo dos componentes, isto é, o calculo do preço mínimo é realizado antes da 

união dos petróleos de uma corrente. Na prática, na metodologia vigente realiza-se uma 

previsão da composição da corrente e a partir desta é determinado o preço mínimo, já na 

metodologia proposta, o preço mínimo da corrente é formado pelo preço mínimo de cada 

componente e sua produção. 

Não foram simulados os resultados práticos desta proposta, devido a indisponibilidade 

das curvas PEV de cada componente. Esclarecemos ainda que este trabalho não se propõe a 

determinar se haveria uma maior ou menor arrecadação de participações governamentais. O 

foco principal durante o desenvolvimento desta metodologia foi a aproximação do cálculo do 

preço mínimo à realidade de produção. 

 

  

 

 

 



     
 

 

CAPÍTULO VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cálculo das participações governamentais é um tema de grande discussão 

atualmente. Sem dúvida, inúmeros estudos podem ser realizados a partir deste tema. Sendo 

um dos pilares do cálculo das participações, o preço mínimo do petróleo é um instrumento de 

precificação complexo, que utiliza o resultado das curvas PEV para atribuir um diferencial as 

correntes de petróleo brasileiras e defini-las a partir dos preços do petróleo Brent. 

Como abordado durante o trabalho, a curva de reservas brasileiras mantém ascendente. 

E embora a produção de petróleo não dependa somente dos volumes de hidrocarbonetos em 

reservas, observou-se um comportamento semelhante. Como consequência direta desse 

crescimento, observa-se a cada ano uma maior arrecadação de participações governamentais, 

cujo impacto na economia também tem sido cada vez mais forte. 

As participações governamentais têm sido amplamente debatidas, sobretudo a partir de 

2010, ano em que entrou em vigor o regime regulatório misto, reunindo dentro do país os 

modelos de concessão, partilha e a cessão onerosa. 

Contudo, independente do surgimento do regime de partilha e cessão onerosa, o preço 

mínimo do petróleo não perde importância. A precificação das correntes de petróleo a partir 

da análise de seus pontos de ebulição verdadeiros é um método consistente, visto que utiliza 

uma cesta de diferentes cotações do mercado financeiro para valorar cada fração do petróleo e 

por fim gerar um diferencial em relação ao Brent.  

Embora consistente, a análise da curva PEV fica limitada ao tipo de petróleo 

analisado, e tendo em vista o dinamismo da produção, não é possível garantir que uma 

corrente produza o mesmo tipo de petróleo ao longo de toda a vigência de uma revisão da 

Portaria ANP nº 206/2000. Corrobora esta constatação o fato das correntes nem sempre 

produzirem a partir de um único reservatório. As correntes mistas, como a corrente Urucu 

analisada, são formadas pela produção de petróleo de mais de um campo, e mesmo as 

correntes únicas podem produzir de reservatórios diferentes, com o API do petróleo distinto 

para cada unidade de produção, como é o caso da corrente Roncador. 

Os resultados obtidos a partir das análises deste trabalho comprovam a necessidade de 

se considerar o efeito da imprevisibilidade da produção na composição das correntes. Por 

exemplo, a corrente Urucu apresentou diferenciais importantes entre o percentual produtivo 

definido nas revisões e o percentual realizado, calculado a partir dos dados de produção de 

petróleo de cada campo. 
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As diferenças entre o percentual de produção definido nas revisões e o percentual 

realizado influenciam em toda a composição da corrente. Como exemplo, se um componente, 

sendo ele um campo ou uma unidade de produção, com seu determinado grau API tem uma 

variação inesperada na produção de petróleo, isto comprometerá o cálculo do preço mínimo, 

visto que o grau API efetivo será diferente e logo as parcelas de leves, médios e pesados 

também. 

Deste modo, a partir da metodologia proposta no capítulo VI, pretende-se tornar o 

método utilizado para o preço mínimo do petróleo mais próximo a realidade, visto que a 

consideração da produção e a determinação da curva PEV de cada componente são capazes de 

calcular um preço mínimo fidedignamente frente a imprevisibilidade e dinamismo da 

indústria do petróleo. 

Em face das considerações apresentadas, são sugeridas as seguintes propostas de 

trabalho: 

 

I- Análise do percentual de produção para as demais correntes, sendo elas mistas 

ou únicas. 

II- Aplicar a metodologia proposta, através de análises experimentais e definindo 

seus resultados finais. 

III- Avaliar o impacto financeiro no cálculo direto dos royalties, participações 

especiais e participações de terceiros, aplicando a metodologia proposta neste 

trabalho. 
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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

PORTARIA ANP Nº 206, DE 29.8.2000 - DOU 30.8.2000 

Estabelece os critérios para a fixação do preço mínimo do petróleo, produzido 

mensalmente em cada campo, a ser adotado para fins de cálculo das participações 

governamentais. 

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP, no uso de suas 

atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº 526, de 29 de agosto de 2000, torna 

público o seguinte ato: 

Art. 1º Ficam estabelecidos, através desta Portaria, os critérios para a fixação do preço 

mínimo do petróleo, produzido mensalmente em cada campo, a ser adotado para fins de 

cálculo das participações de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº , de 6 de agosto de 

1997, na hipótese prevista no § 11 do art. do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998. 

Art. 2º Sem prejuízo do disposto na Seção II do Capítulo III da Lei nº , de 6 de agosto de 

1997, e no Capítulo II do Decreto nº , de 3 de agosto de 1998, ficam estabelecidas as 

seguintes definições: 

I - ASTM: sigla da American Society for Testing and Materials; 

II - Análise de Pontos de Ebulição Verdadeiros - PEV: Técnica laboratorial especificada nas 

normas ASTM D2892 e ASTM D5236, que fornece as frações evaporadas de um dado tipo de 

petróleo em função da temperatura; 

III - Brent Dated: cotação publicada diariamente pela PLATT’S CRUDE OIL 

MARKETWIRE, que reflete o preço de cargas físicas do petróleo Brent embarcadas de 7 

(sete) a 17 (dezessete) dias após a data da cotação, no terminal de Sullom Voe, na Grã-

Bretanha; 

IV - Fuel Oil 1%: classificação de óleos combustíveis com teor máximo de enxofre de 1% 

(um por cento), viscosidade cinemática de 380(10-6 m2/s (trezentos e oitenta milionésimos de 

metro quadrado por segundo) a 50 ºC (cinqüenta graus Celsius) e densidade entre 965 

(novecentos e sessenta e cinco) e 990 kg/m3 (novecentos e noventa quilogramas por metro 

cúbico); 

V - Fuel Oil 3.5%: classificação de óleos combustíveis com teor máximo de enxofre de 3,5% 

(três vírgula cinco por cento), concentração máxima de vanádio de 300 ppm (trezentas partes 

por milhão), viscosidade cinemática de 380(10-6 m2/s (trezentos e oitenta milionésimos de 

metro quadrado por segundo) a 420(10-6 m2/s (quatrocentos e vinte milionésimos de metro 
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quadrado por segundo) a 50 ºC (cinqüenta graus Celsius) e densidade de 965 (novecentos e 

sessenta e cinco) a 990 kg/m3 (novecentos e noventa quilogramas por metro cúbico); 

VI - ULSD 10 ppm: classificação de óleo diesel utilizado na Europa, com teor máximo de 

enxofre de 10 ppm; 

(Nota)  

VII - Gasoil 0,1% Cargoes CIF NWE: classificação de gasóleos utilizados em aquecimento na 

França e Alemanha, com teor máximo de enxofre de 0,1% (um décimo por cento) e densidade 

de 845 kg/m³ (oitocentos e quarenta e cinco quilogramas por metro cúbico); 

(Nota)  

VIII - Grau API: escala hidrométrica idealizada pelo American Petroleum Institute - API, 

juntamente com a National Bureau of Standards e utilizada para medir a densidade relativa de 

líquidos; 

IX - NWE/basis ARA: mercado localizado no Noroeste da Europa, tendo como base a região 

de Antuérpia, Roterdã e Amsterdã, considerado como referência na PLATT’S EUROPEAN 

MARKETSCAN para o levantamento de preços de derivados do petróleo; 

X - Petróleo Brent: Mistura de tipos de petróleo produzidos no Mar do Norte, oriundos dos 

sistemas petrolíferos Brent e Ninian, conforme especificado no Anexo I desta Portaria; 

XI - PLATT’S CRUDE OIL MARKETWIRE: publicação diária de cotações de tipos de 

petróleo, adotada como padrão no mercado internacional, para a formação de preços de cargas 

de petróleo; 

XII - PLATT’S EUROPEAN MARKETSCAN: publicação diária de cotações de produtos 

derivados de petróleo, adotada como padrão no mercado internacional, para a formação de 

preços de cargas de derivados; 

XIII - Ponto de corte: a temperatura de ebulição entre 2 (dois) cortes de um dado petróleo; 

XIV - Gasoline 10 ppm Cargoes CIF NWE: classificação de gasolinas, com densidade de 755 

kg/m³ (setecentos e cinqüenta e cinco quilogramas por metro cúbico), Research Octane 

Number - RON de 95 e Motor Octane Number - MON de 85, com teor máximo de enxofre de 

10 ppm; 

(Nota)  

Art. 3º O preço mínimo do petróleo nacional produzido em cada campo, ressalvado o 

disposto no art. 3º-A, a cada mês, será determinado de acordo com a seguinte fórmula:  

(Nota)  

Pmin = TC x 6,2898 x (PBrent + D) 

javascript:openlink(%22/NXT/gateway.dll/leg/portarias_anp?f=id$id=PANP_00206_2000_001%22)
javascript:openlink(%22/NXT/gateway.dll/leg/portarias_anp?f=id$id=PANP_00206_2000_002%22)
javascript:openlink(%22/NXT/gateway.dll/leg/portarias_anp?f=id$id=PANP_00206_2000_003%22)
javascript:openlink(%22/NXT/gateway.dll/leg/portarias_anp?f=id$id=PANP_00206_2000_004%22)
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onde: 

Pmin é o preço mínimo do petróleo nacional produzido em cada campo, em reais por metro 

cúbico; 

TC é a média mensal das taxas de câmbio diárias para compra do dólar americano, obtidas 

junto ao Banco Central do Brasil, para o mês; 

PBrent é o valor médio mensal dos preços diários do petróleo Brent, cotados na PLATT’S 

CRUDE OIL MARKETWIRE, em dólares americanos por barril, para o mês; 

D é o diferencial entre o preço do petróleo nacional e o do petróleo Brent, em dólares 

americanos por barril. 

§ 1º O diferencial entre o preço do petróleo nacional, produzido em cada campo, e o do 

petróleo Brent será determinado pela seguinte fórmula: 

D = VBPnac - VBPBrent 

onde: 

VBPnac é o valor bruto dos produtos derivados do petróleo nacional, em dólares americanos 

por barril; 

VBPBrent é o valor bruto dos produtos derivados do petróleo Brent, em dólares americanos 

por barril; 

§ 2º. O valor bruto dos produtos do petróleo nacional, produzido em cada campo, e o valor 

bruto dos produtos do petróleo Brent serão determinados, respectivamente, pelas seguintes 

fórmulas: 

VBPnac = Fl x Pl + Fm x Pm + Fp x Pp 

VBPBrent = FlB x Pl + FmB x Pm + FpB x Pp 

onde: 

Fl, Fm e Fp são as respectivas frações de derivados leves, de derivados médios e de resíduos 

pesados obtidas do petróleo nacional de cada campo; 

FlB, FmB e FpB são as respectivas frações de derivados leves, de derivados médios e de 

resíduos pesados obtidas do petróleo Brent; 

Pl, Pm e Pp são os preços associados respectivamente às frações de derivados leves, de 

derivados médios e de resíduos pesados obtidas do petróleo nacional de cada campo ou do 

petróleo Brent, em dólares americanos por barril; 

§ 3º. As frações de destilados leves, de destilados médios e de resíduos pesados obtidas do 

petróleo nacional de cada campo e do petróleo Brent, a que se refere o parágrafo anterior, 

serão estabelecidas com base na análise de seus pontos de ebulição verdadeiros (PEV), em 

função do seu grau API e dos seus pontos de corte, segundo a seguinte tabela: 
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Grau API 

Pontos de Corte 

Fração de 

Destilados Leves 

Fração de 

Destilados Médios 

Fração de 

Resíduos Pesados 

Menor que 27 Até 290 ºC 290 ºC a 380 ºC Acima de 380 ºC 

Igual ou maior que 

27 e menor que 36 

Até 270 ºC 270 ºC a 450 ºC Acima de 450 ºC 

Igual ou maior que 

36  

Até 210 ºC 210 ºC a 500 ºC Acima de 500 ºC 

 

§ 4º. Os preços associados às frações de derivados leves, de derivados médios e de resíduos 

pesados obtidas de cada petróleo nacional e do petróleo Brent, a que se refere o § 2º deste 

artigo, serão determinados da seguinte forma: 

I - à fração de destilados leves corresponderá o valor médio mensal dos preços CIF da 

gasolina Gasoline 10 ppm Cargoes CIF NWE, no mercado NWE/basis ARA, cotados na 

PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, em dólares americanos por tonelada; 

II - à fração de destilados médios dos petróleos cujo teor de enxofre seja igual ou menor que o 

teor de enxofre do petróleo Brent corresponderá o valor médio mensal dos preços CIF do 

ULSD 10 ppm, no mercado NWE/basis ARA, cotados na PLATT'S EUROPEAN 

MARKETSCAN, em dólares americanos por tonelada; 

III - à fração de destilados médios dos petróleos cujo teor de enxofre seja maior que o teor de 

enxofre do petróleo Brent corresponderá o valor médio mensal dos preços CIF do Gasoil 

0,1% Cargoes CIF NWE, no mercado NWE/basis ARA, cotados na PLATT'S EUROPEAN 

MARKETSCAN, em dólares americanos por tonelada; 

IV - à fração de resíduos pesados dos petróleos cujo teor de enxofre seja igual ou menor que o 

teor de enxofre do petróleo Brent corresponderá o valor médio mensal dos preços CIF do Fuel 

Oil 1%, cotados na PLATT’S EUROPEAN MARKETSCAN, em dólares americanos por 

tonelada; 

V - à fração de resíduos pesados dos petróleos cujo teor de enxofre seja maior que o teor de 

enxofre do petróleo Brent corresponderá o valor médio mensal dos preços CIF do Fuel Oil 

3.5%, cotados na PLATT’S EUROPEAN MARKETSCAN, em dólares americanos por 

tonelada. 

§ 5º Os preços referidos no parágrafo anterior, expressos em dólares americanos por tonelada, 

deverão ser convertidos para dólares americanos por barril, dividindo-os pelos fatores 

apresentados na seguinte tabela: 
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Produto 

Fatores de Conversão (em 

barris/tonelada) 

Gasoline 10 ppm Cargoes CIF NWE 8,330 

ULSD 10 ppm CIF NWE 7,460 

Gasoil 0.1% Cargoes CIF NWE 7,460 

Fuel Oil 1% 6,450 

Fuel Oil 3.5% 6,325 

 

Art. 3º-A Aos campos operados por concessionários do tipo C e D, até que a ANP ou o 

concessionário providencie a análise PEV do petróleo, será facultada a valoração do preço 

mínimo do petróleo segundo a fórmula abaixo: 

Pmin = 3,9383 x (APIC - 38,90) + TC x 6,2898 x PBrent x 0,95  

em que: 

Pmin: preço mínimo do petróleo, em Reais por metro cúbico, medido na condição padrão de 

medição; 

3,9383: coeficiente angular; 

APIC: densidade do petróleo a ser valorado, expressa em graus API; 

38,90: densidade do petróleo tipo Brent, expressa em graus API; 

TC: é a média mensal das taxas de câmbio diárias para compra do dólar americano, obtidas 

junto ao Banco Central do Brasil, para o mês; 

6,2898: constante para conversão de barris para metros cúbicos; 

PBrent: é o valor médio mensal dos preços diários do petróleo Brent, cotados na PLATT'S 

CRUDE OIL MARKETWIRE, em dólares americanos por barril, para o mês; e  

0,95: termo de ajuste. 

Art. 4º Os tipos de petróleo nacional considerados para o cálculo do preço mínimo nos termos 

desta Portaria para os campos atualmente em produção estão relacionados nos Anexos II e III. 

§ 1º. Até o último dia útil de fevereiro de cada ano os concessionários dos contratos de 

concessão listados no Anexo III desta Portaria deverão atualizar junto à ANP as informações 

referentes à composição de cada tipo de corrente de petróleo nacional, ao seu grau API, ao seu 

teor de enxofre e, caso qualquer corrente tenha apresentado variação de mais ou menos 1 (um) 

grau API, o concessionário deverá atualizar também a sua curva Pontos de Ebulição 

Verdadeiros - PEV; 

§ 2º. A curva Pontos de Ebulição Verdadeiros – PEV, o grau API, o teor de enxofre e a 

composição da corrente de petróleo nacional deverão ser revistos sempre que houver cessão 
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de contrato de concessão ou alteração na composição dos membros de um consórcio 

envolvendo qualquer dos contratos de concessão listados no Anexo III desta Portaria, a 

critério da ANP. 

Art. 5º Na impossibilidade de utilização das publicações PLATT’S CRUDE OIL 

MARKETWIRE e PLATT’S EUROPEAN MARKETSCAN para a obtenção das cotações 

internacionais referidas no art. 3º, serão utilizados os produtos similares mais próximos 

constantes de tais publicações ou mesmo outras publicações do gênero, a critério da ANP. 

Art. 6º Caso as informações referidas nos parágrafos 1º e 2º do art. 4º não sejam prestadas 

pelo concessionário, o preço mínimo do petróleo produzido será: 

I - o maior preço mínimo praticado no país, quando o campo produtor for o primeiro campo 

produtor de sua bacia; 

II - o maior preço mínimo praticado no país, quando o petróleo produzido pelo campo tiver 

grau API superior ao petróleo da corrente de maior grau API da bacia à qual pertence; e 

III - O maior preço mínimo decorrente da aplicação do art. 3º-A, no caso de a produção ser 

operada por concessionário exclusivamente C ou D; 

IV - o maior preço mínimo da bacia nas demais situações. 

Art. 7º A cada mês, a ANP publicará, através de Portaria, o preço mínimo do petróleo 

nacional, produzido no mês anterior em cada campo, apurado segundo os critérios descritos 

nesta Portaria. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Fica revogada a Portaria ANP nº , de 21 de outubro de 1998, e as demais disposições 

em contrário. 

DAVID ZYLBERSZTAJN 

Diretor-Geral 

 

 

 

 

 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=id$id=PANP%2021%20-%201998
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PETRÓLEO BRENT 

Pontos de Ebulição Verdadeiros - PEV 

 

Grau API: 38.9 

Teor de Enxofre: 0.35 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

210ºC 210ºC a 500ºC > 500ºC 

39,20 % 44,90 % 15,90 % 

 

 

Temperatura do 

Vapor (°C) 

Volume Acumulado % 

Gases (C1 - C4) 3,60 

65 8,60 

100 17,00 

150 28,20 

200 37,40 

210 39,20 

250 46,40 

270 50,16 

290 53,92 

300 55,80 

350 64,30 

370 67,40 

380 68,71 

450 77,91 

475 81,20 

500 84,10 

525 87,00 

565 90,40 

565+ 100,00 



    124 
 

 

 

ANEXO II 

RELAÇÃO DE TIPOS DE PETRÓLEO NACIONAL 

 

DENOMINAÇÃO DOS TIPOS DE PETRÓLEO NACIONAL 

ALAGOANO 

ALBACORA 

BAIANO MISTURA 

BARRACUDA 

BICUDO 

CABIÚNAS MISTURA 

CARAVELA 

CEARÁ MAR 

CONDENSADO DE MERLUZA 

CORVINA 

ESPADARTE 

ESPÍRITO SANTO 

MARIMBÁ 

MARLIM 

PILOTO DE MARLIM SUL 

PILOTO DE RONCADOR 

RGN MISTURA 

SERGIPANO MAR 

SERGIPANO TERRA 

URUCU 

 

ANEXO III 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS TIPOS DE PETRÓLEO NACIONAIS 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Alagoano 

 

Grau API: 37.4 

Teor de Enxofre: 0.08 % 

Pontos de Corte 
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Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

210ºC 210ºC a 500 ºC >500 ºC 

27,33 % 50,44 % 22,23% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na Composição 

da Corrente 

48000.003851/97-91 COQUEIRO SECO 0,00% 

48000.003919/97-23 CID. DE SEBASTIÃO 

FERREIRA 

0,00% 

48000.003850/97-29 CID. DE SÃO MIGUEL DOS 

CAMPOS 

1,22% 

48000.003852/97-54 FAZENDA PAU BRASIL 0,93% 

48000.003854/97-80 FURADO 13,41% 

48000.003856/97-13 JEQUIÁ 0,34% 

48000.003859/97-01 PILAR 77,62% 

48000.003863/97-71 SUL DE CORURIPE 1,36% 

48000.003861/97-45 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0,99% 

48000.003864/97-33 TABULEIRO DOS MARTINS 4,13% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Albacora 

 

Grau API: 28.3 

Teor de Enxofre:0.44 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270 ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

31,88% 28,46% 39,66% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

48000.003703/97-02 ALBACORA 97,90% 
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48000.003895/97-67 ALBACORA LESTE 2,10% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Baiano Mistura 

 

Grau API: 36.5 

Teor de Enxofre: 0.06% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados 

Médios 

Fração de Resíduos Pesados 

210 ºC 210ºC a 500ºC >500ºC 

20,58% 48,82% 30,6% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na Composição 

da Corrente 

48000.003629/97-43 ÁGUA GRANDE 9,19% 

48000.003630/97-22 APRAIÚS 0,09% 

48000.003631/97-95 ARAÇÁS 7,88% 

48000.003632/97-58 ARATU 0,01% 

48000.003672/97-72 BIRIBA 0,33% 

48000.003658/97-41 BONSUCESSO 0,95% 

48000.003636/97-17 BREJINHO 0,20% 

48000.003635/97-46 BURACICA 13,04% 

48000.003637/97-71 CANABRAVA 0,10% 

48000.003638/97-34 CANDEIAS 7,18% 

48000.003639/97-05 CANTA GALO 0,00% 

48000.003640/97-86 CASSARONGONGO 1,45% 

48000.003641/97-49 CEXIS 2,24% 

48000.003642/97-10 CIDADE ENTRE RIOS 3,89% 

48000.003702/97-31 CONCEIÇÃO 0,16% 

48000.003643/97-74 DIAS D'ÁVILA 0,00% 

48000.003644/97-37 DOM JOÃO 0,59% 

48000.003645/97-08 DOM JOÃO MAR 0,32% 
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48610.000639/98-11 FAZENDA ALTO DAS 

PEDRAS 

0,13% 

48000.003646/97-62 FAZENDA ALVORADA 2,80% 

48000.003647/97-25 FAZENDA AZEVEDO 0,05% 

48000.003648/97-98 FAZENDA BÁLSAMO 11,58% 

48000.003649/97-51 FAZENDA BELÉM 0,00% 

48000.003650/97-30 FAZENDA BOA 

ESPERANÇA 

2,50% 

48000.003882/97-15 FAZENDA GAMELEIRA 0,00% 

48000.003651/97-01 FAZENDA IMBÉ 1,36% 

48000.003652/97-65 FAZENDA ONÇA 0,06% 

48000.003653/97-28 FAZENDA PANELAS 0,27% 

48000.003654/97-91 FAZENDA RIO 

BRANCO 

0,32% 

48000.003655/97-53 FAZENDA SANTO 

ESTEVÃO 

0,43% 

48000.003656/97-16 GOMO 0,20% 

48000.003657/97-89 ILHA BIMBARRA 0,02% 

48000.003659/97-12 ITAPARICA 0,00% 

48000.003660/97-93 JACUÍPE 0,03% 

48000.003663/97-81 LAGOA VERDE 0,00% 

48000.003664/97-44 LAMARÃO 0,01% 

48000.003665/97-15 LEODÓRIO 0,00% 

48000.003666/97-70 MALOMBÊ 0,64% 

48000.003667/97-32 MANDACARU 0,50% 

48000.003633/97-11 MAPELE 0,04% 

48000.003668/97-03 MASSAPÊ 0,28% 

48000.003669/97-68 MASSUÍ 0,08% 

48000.003670/97-47 MATA DE SÃO JOÃO 0,69% 

48000.003673/97-35 MIRANGA 7,28% 

48000.003675/97-61 MIRANGA LESTE 0,00% 

48000.003676/97-23 MIRANGA NORTE 0,08% 

48000.003677/97-96 NORTE FAZ.CARUAÇU 0,42% 

48000.003888/97-00 PARAMIRIM DO 

VENCIMENTO 

0,00% 
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48000.003678/97-59 PEDRINHAS 0,00% 

48000.003679/97-11 POJUCA 0,02% 

48000.003671/97-18 REMANSO 1,43% 

48000.003682/97-26 RIACHO DA BARRA 3,80% 

48000.003683/97-99 RIACHO OURICURI 0,83% 

48000.003684/97-51 RIACHO SÃO PEDRO 0,00% 

48000.003686/97-87 RIO DO BU 5,28% 

48000.003687/97-40 RIO DOS OVOS 0,41% 

48000.003688/97-11 RIO ITARIRI 1,06% 

48000.003674/97-06 RIO PIPIRI 0,02% 

48000.003689/97-75 RIO POJUCA 1,92% 

48000.003690/97-54 RIO SAUÍPE 0,00% 

48000.003691/97-17 RIO SUBAÚMA 0,15% 

48000.003692/97-80 SANTANA 0,15% 

48000.003693/97-42 SÃO DOMINGOS 0,11% 

48000.003694/97-13 SÃO PEDRO 0,10% 

48000.003695/97-78 SAUÍPE 0,11% 

48000.003696/97-31 SESMARIA 0,97% 

48000.003697/97-01 SOCORRO 0,04% 

48000.003698/97-66 SOCORRO EXTENSÃO 0,06% 

48000.003699/97-29 SUSSUARANA 0,01% 

48000.003700/97-14 TAQUIPE 6,14% 

48000.003701/97-79 VALE DO QUIRICÓ 0,00% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Barracuda 

 

Grau API: 25.0 

Teor de Enxofre: 0.52 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

290 ºC 290ºC a 380 ºC >380 ºC 

30,30% 14,57% 55,13% 
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Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

48000.003897/97-92 BARRACUDA 74,50% 

48000.003898/97-55 CARATINGA 25,50% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Bicudo 

 

Grau API: 22.2 

Teor de Enxofre: 0.58 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados 

Leves 

Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

290ºC 290ºC a 380ºC >380ºC 

28,69% 14,74% 56,57% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003717/97-17 BICUDO 98,00% 

48000.003732/97-01 MARIMBÁ 1,50% 

48000.003733/97-65 PIRAÚNA 0,50% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Cabiúnas Mistura 

 

Grau API: 25.5 

Teor de Enxofre: 0.47 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados 

Leves 

Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

290ºC 290ºC a 380ºC >380ºC 

33,27% 13,71% 53,02% 
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Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003730/97-77 ANEQUIM 0,40% 

48000.003705/97-20 BADEJO 0,40% 

48000.003726/97-08 BAGRE 0,70% 

48000.003717/97-17 BICUDO 1,00% 

48000.003718/97-71 BONITO 4,70% 

48000.003714/97-11 CONGRO 1,30% 

48000.003727/97-62 CHERNE 8,00% 

48000.003715/97-83 CORVINA 2,30% 

48000.003711/97-22 CARAPEBA 8,60% 

48000.003719/97-34 ENCHOVA 6,00% 

48000.003720/97-13 ENCHOVA OESTE 2,20% 

48000.003721/97-86 GAROUPA 3,30% 

48000.003722/97-49 GAROUPINHA 1,00% 

48000.003706/97-92 LINGUADO 4,00% 

48000.003732/97-01 MARIMBÁ 16,30% 

48000.003716/97-46 MALHADO 1,10% 

48000.003725/97-37 MORÉIA 0,80% 

48000.003728/97-25 NAMORADO 16,00% 

48000.003729/97-98 NE NAMORADO 1,40% 

48000.003731/97-30 PARATI 0,70% 

48000.003712/97-95 PARGO 1,70% 

48000.003707/97-55 PAMPO 10,00% 

48000.003733/97-65 PIRAÚNA 1,50% 

48000.003708/97-18 TRILHA 0,30% 

48000.003734/97-28 VIOLA 1,60% 

48000.003713/97-58 VERMELHO 4,70% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Caravela 
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Grau API: 40.1 

Teor de Enxofre: 0.07% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

210 ºC 210ºC a 500 ºC >500 ºC 

38,7 % 52,57 % 8,73 % 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003865/97-

04 

CARAVELA 100,00% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Ceará Mar 

 

Grau API: 29.5 

Teor de Enxofre: 0.39 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270 ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

31,16% 28,34 % 40,50 % 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do 

Campo 

Participação na Composição da 

Corrente (%) 

48000.003775/97-13 ATUM 26,13% 

48000.003776/97-78 CURIMÃ 25,41% 

48000.003777/97-31 ESPADA 29,40% 

48000.003778/97-01 XARÉU 19,06% 

TOTAL  100% 
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TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Condensado De Merluza 

 

Grau API: 58.8 

Teor de Enxofre: 0.04 % 

Ponto de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

210 ºC 210ºC a 500 ºC >500 ºC 

79,13 % 20,37 % 0,50 % 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003866/97-69 MERLUZA 100,00% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Corvina 

 

Grau API: 28.9 

Teor de Enxofre: 0.52 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270 ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

34,33 % 27,57 % 38,10% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003714/97-11 CONGRO 9,20% 

48000.003715/97-83 CORVINA 67,20% 

48000.003716/97-46 MALHADO 23,60% 

TOTAL  100% 
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TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Espadarte 

 

Grau API: 18.6 

Teor de Enxofre: 0.67% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

23,32% 13,95% 62,73% 

 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003899/97-18 ESPADARTE 100,00% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Espírito Santo 

 

Grau API: 27.7 

Teor de Enxofre: 0.21 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

32,35% 28,78% 38,87% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003756/97-61 BARRA DO IPIRANGA 1,08% 

48000.003735/97-91 CAÇÃO 2,54% 

48000.003736/97-53 CACIMBAS 0,00% 

48000.003738/97-89 CÓRREGO CEDRO NORTE 0,05% 

48000.003740/97-21 CÓRREGO DOURADO 0,03% 
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48000.003737/97-16 CAMPO GRANDE 0,20% 

48000.003741/97-93 CÓRREGO GRANDE 0,01% 

48000.003739/97-41 CÓRREGO DAS PEDRAS 0,02% 

48000.003742/97-56 FAZENDA ALEGRE 8,98% 

48000.003743/97-19 FAZENDA CEDRO 1,07% 

48000.003745/97-44 FAZENDA CEDRO NORTE 1,46% 

48000.003744/97-81 FAZENDA QUEIMADAS 2,89% 

48000.003747/97-70 FAZENDA SÃO JORGE 2,66% 

48000.003746/97-15 FAZENDA SANTA LUZIA 14,52% 

48000.003750/97-84 FAZENDA SÃO RAFAEL 37,89% 

48000.003751/97-47 GURIRI 0,00% 

48000.003774/97-42 ILHA DA CAÇUMBA 0,80% 

48000.003748/97-32 LAGOA BONITA 0,00% 

48000.003752/97-18 LAGOA PARDA 5,58% 

48000.003755/97-06 LAGOA PIABANHA 0,46% 

48000.003754/97-35 LAGOA PARDA NORTE 0,24% 

48000.003753/97-72 LAGOA PARDA SUL 0,00% 

48000.003757/97-23 LAGOA SURUACA 2,64% 

48000.003758/97-96 MARIRICU 0,12% 

48000.003760/97-38 MARIRICU NORTE 0,03% 

48000.003759/97-59 MARIRICU OESTE 0,04% 

48000.003541/97-02 MOSQUITO/PALMITINHO 0,52% 

48000.003761/97-09 NATIVO OESTE 0,01% 

48000.003765/97-51 RIO BARRA SECA 0,03% 

48000.003764/97-99 RIO DOCE 0,15% 

48000.003766/97-14 RIO ITAÚNAS 3,11% 

48000.003749/97-03 RIO IBIRIBAS 0,02% 

48000.003767/97-87 RIO ITAÚNAS LESTE 0,05% 

48000.003768/97-40 RIO MARIRICU 1,54% 

48000.003769/97-11 RIO PRETO 2,56% 

48000.003770/97-91 RIO PRETO OESTE 2,59% 

48000.003772/97-17 RIO SÃO MATEUS 1,09% 

48000.003773/97-80 SÃO MATEUS 5,02% 

TOTAL  100% 
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TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Marimba 

 

Grau API: 27.9 

Teor de Enxofre: 0.44 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270 ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

32,79% 29,75% 37,46% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003732/97-01 MARIMBÁ 87,00% 

48000.003733/97-65 PIRAÚNA 13,00% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Marlim 

 

Grau API: 19.2 

Teor de Enxofre: 0.78% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados 

Médios 

Fração de Resíduos Pesados 

290 ºC 290ºC a 380 ºC >380 ºC 

24,84 % 11,85 % 63,31 % 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003900/97-03 MARLIM LESTE 1,05% 

48000.003724/97-74 MARLIM SUL 4,80% 

48000.003723/97-10 MARLIM 87,31% 
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48000.003704/97-67 VOADOR 6,84% 

TOTAL  100 % 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Piloto De Marlim Sul 

 

Grau API: 21.4 

Teor de Enxofre: 0.68 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados 

Médios 

Fração de Resíduos Pesados 

290 ºC 290ºC a 380 ºC >380ºC 

26,26% 14,87% 58,87% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da 

Corrente (%) 

48000.003724/97-74 MARLIM SUL 100,00% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Piloto De Roncador 

 

Grau API: 30.0 

Teor de Enxofre: 0.51% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270 ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

38,77% 29,77% 31,47 % 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003901/97-68 RONCADOR 100,00% 

TOTAL  100% 
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TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Rgn Mistura 

 

Grau API: 30.3 

Teor de Enxofre: 0.34% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados 

Médios 

Fração de Resíduos Pesados 

270 ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

31,18 % 27,23 % 41,59 % 

 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003795/97-12 FAZENDA BELÉM 2,88% 

48000.003801/97-13 ICAPUÍ 0,03% 

48000.003779/97-66 AGULHA 1,23% 

48000.003783/97-33 ALTO ALEGRE 0,00% 

48000.003913/97-47 ARABAIANA 0,00% 

48000.003784/97-04 ALTO DO RODRIGUES 6,03% 

48000.003780/97-45 ARATUM 0,54% 

48000.003785/97-69 BAIXA DO ALGODÃO 0,57% 

48000.003786/97-21 BARRINHA 0,01% 

48000.003787/97-94 BOA ESPERANÇA 0,69% 

48610.000641/98-62 BENFICA 5,99% 

48000.003789/97-10 BREJINHO 0,85% 

48000.003788/97-57 BOA VISTA 3,40% 

48000.003791/97-61 CACHOEIRINHA 0,13% 

48000.003792/97-24 CANTO DO AMARO 23,19% 

48000.003793/97-97 ESTREITO 12,64% 

48000.003797/97-48 FAZENDA CURRAL 0,24% 

48000.003796/97-85 FAZENDA CANAAN 0,09% 

48000.003798/97-19 FAZENDA MALAQUIAS 1,30% 

48000.003799/97-73 FAZENDA POCINHO 7,73% 

48000.003800/97-51 GUAMARÉ 0,51% 
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48000.003802/97-86 JANDUÍ 0,03% 

48000.003803/97-49 JUAZEIRO 0,06% 

48000.003804/97-10 LAGOA AROEIRA 0,02% 

48000.003807/97-08 LORENA 0,54% 

48610.000637/98-95 LESTE DE POÇO XAVIER 0,62% 

48000.003805/97-74 LIVRAMENTO 0,75% 

48000.003808/97-62 MACAU 0,20% 

48000.003809/97-25 MONTE ALEGRE 0,72% 

48000.003811/97-77 MOSSORÓ 0,40% 

48000.003810/97-12 MORRINHO 0,22% 

48000.003812/97-30 NO DO MORRO ROSADO 0,02% 

48000.003817/97-53 PORTO CARAO 0,05% 

48000.003912/97-84 PESCADA 1,60% 

48000.003813/97-01 PAJEÚ 0,60% 

48000.003816/97-91 PONTA DO MEL 0,25% 

48610.000638/98-58 PEDRA SENTADA 0,00% 

48000.003814/97-65 POCO VERDE 0,01% 

48000.003815/97-28 POCO XAVIER 0,46% 

48000.003905/97-19 ÁREA DO RNS-033 0,00% 

48000.003820/97-68 RIACHO ALAZÃO 0,00% 

48000.003818/97-16 REDONDA 0,12% 

48000.003819/97-89 REDONDA PROFUNDO 2,06% 

48000.003821/97-21 RIACHO DA FORQUILHA 5,23% 

48000.003824/97-19 RIO MOSSORÓ 0,01% 

48000.003825/97-81 SALINA CRISTAL 3,90% 

48000.003830/97-11 SERRARIA 0,96% 

48000.003781/97-16 SERRA 2,88% 

48000.003828/97-70 SERRA DO MEL 0,00% 

48000.003827/97-15 SÃO MIGUEL 0,15% 

48000.003826/97-44 SÃO MANOEL 0,00% 

48000.003829/97-32 SERRA VERMELHA 0,01% 

48000.003832/97-47 TRÊS MARIAS 0,37% 

48000.003782/97-71 UBARANA 6,62% 

48000.003833/97-18 UPANEMA 1,56% 
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48000.003790/97-07 VÁRZEA REDONDA 0,78% 

48610.000640/98-08 VARGINHA 0,75% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Sergipano Mar 

 

Grau API: 40.0 

Teor de Enxofre: 0.12% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados 

Médios 

Fração de Resíduos Pesados 

270ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

35,10% 48,62% 16,28% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003845/97-99 ATALAIA SUL 0,58% 

48000.003839/97-96 GUARICEMA 65,51% 

48000.003840/97-75 PARU 5,74% 

48000.003837/97-61 CAMORIM 10,49% 

48000.003838/97-23 DOURADO 11,66% 

48000.003834/97-72 ÁREA DO SES-019D 0,43% 

48000.003836/97-06 CAIOBA 5,59% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Sergipano Terra 

 

Grau API: 26.2 

Teor de Enxofre: 0.4% 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

270ºC 270ºC a 450ºC >450ºC 

28,00% 14,50% 57,50 % 
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Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003842/97-09 AGUILHADA 0,31% 

48000.003843/97-63 ANGELIM 0,10% 

48000.003835/97-35 TARTARUGA 0,5% 

48000.003844/97-26 ARUARI 0,09% 

48000.003846/97-51 BREJO GRANDE 1,69% 

48000.003848/97-87 CASTANHAL 0,03% 

48000.003847/97-14 CARMÓPOLIS 72,56% 

48000.003855/97-42 ILHA PEQUENA 0,23% 

48000.003857/97-78 MATO GROSSO 0,33% 

48000.003860/97-82 RIACHUELO 8,09% 

48000.003862/97-16 SIRIRIZINHO 13,94% 

48000.003841/97-38 SALGO 2,13% 

TOTAL  100% 

 

TIPO DE PETRÓLEO (CORRENTE): Urucu 

 

Grau API: 45.6 

Teor de Enxofre: 0.05 % 

Pontos de Corte 

Fração de Destilados Leves Fração de Destilados Médios Fração de Resíduos 

Pesados 

210ºC 210ºC a 500 ºC >500 ºC 

45,06% 38,48% 16,46% 

 

 

Nº do Contrato de 

Concessão 

Nome do Campo Participação na 

Composição da Corrente 

(%) 

48000.003627/97-18 LESTE DO URUCU 56,39% 

48000.003628/97-81 RIO URUCU 41,80% 

48000.003873/97-24 SUDOESTE URUCU 1,81% 

TOTAL  100% 
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