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ste número do Petróleo & Gás Brasil traz 
seis artigos abordando as questões mais rele-

vantes da conjuntura do Petróleo e do Gás no mês 
de junho de 2001.    

Este número do boletim deu uma atenção espe-
cial ao evento mais importante no setor energético 
brasileiro no mês de junho de 2001: a Terceira 
Rodada de Licitações da ANP. Para analisar as 
implicações deste evento a seção “Petróleo – Inves-
timentos” traz três artigos. O primeiro analisa os 
resultados da Terceira Rodada focando as questões 
da venda de novos blocos e da atração de novas 
concessionárias. Considerando-se estas questões, o 
artigo mostra que o leilão representou um grande 
avanço para o upstream brasileiro.  

O segundo artigo analisa a questão da evolu-
ção do índice de nacionalização dos investimentos 
na exploração e desenvolvimento dos blocos vendi-
dos. O artigo mostra que estes índices reduziram-
se de forma significativa, demonstrando, por um 
lado, os problemas de competitividade dos fornece-
dores nacionais e, por outro lado, a insuficiência 
dos incentivos concedidos ao comprometimento 
com fornecedores locais. Finalmente, o terceiro ar-
tigo desta seção traz uma análise comparativa de 
regimes fiscais no setor de petróleo em diferentes 

regiões do mundo. Este artigo mostra que o “go-
vernment take” no Brasil é compatível com 
aqueles dos principais países concorrentes, o que 
explica e parte a atratividade atual do upstream  
brasileiro.  

A seção “Petróleo-Mercado” traz um artigo 
que explica a evolução da precificação dos deriva-
dos no Brasil. Este artigo analisa as regras de 
reajustes dos preços dos derivados e mostra os rea-
justes necessários para acompanhar a evolução dos 
preços dos derivados no mercado internacional e a 
taxa de câmbio. 

A seção “Gás-Investimento” análise econômica 
dos principais custos de uma planta “Gas-to-
Liquids” - GTL. A existência de importantes re-
servas de gás não aproveitadas na região, tem 
aumentado o interesses das empresas pela aplica-
ção desta tecnologia. Este artigo tenta apontar os 
principais fatores que influenciam na competiti-
vidade de uma planta GTL.  

Finalmente, a seção “Gás-Indústria” traz um 
análise da recente fusão das empresas El Paso e 
Coastal. Este artigo analisa as principais motiva-
ções desta fusão, e suas implicações para o Brasil. 
 
 
 

 

E 

As opiniões expressas neste boletim refletem tão so-
mente os pontos de vista dos autores dos artigos, e 
não representam o posicionamento das instituições 
envolvidas neste projeto. 
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Considerando-se o interesse das companhias, o 
número de novos entrantes e o percentual de blocos 
vendidos,  o mercado foi positivamente surpreendi-
do com os resultados da terceira rodada de 
licitações. Como foi apontado na edição de maio 
deste boletim, havia uma apreensão no mercado 
quanto aos resultados desta rodada de licitações. 
Questionava-se até que ponto os agentes estariam 
dispostos a investir na aquisição de novas áreas de 
exploração, diante da ausência de resultados impor-
tantes no programa de exploração das áreas 
adquiridas nas duas primeiras rodadas.  

O que se verificou, no entanto, foi que a entrada 
de novos investidores garantiu a venda de 34 dos 53 
blocos licitados. Vinte e cinco empresas apresenta-
ram ofertas e 19 delas saíram vencedoras nesta 
rodada. A venda destes blocos garantiu à ANP a ar-
recadação de R$ 594 milhões, um recorde em 
relação às outras rodadas. O valor médio do bônus 
de assinatura por bloco ficou em R$ 18 milhões.  

Como já era esperado, a Petrobras participou a-
tivamente deste leilão e adquiriu 15 dos 34 blocos 
vendidos. Com a aquisição destes blocos, a Petro-
bras se adianta e tenta compensar, em parte, as 
perdas com a devolução de blocos da “rodada zero”, 
o que deverá ocorrer em agosto deste ano. Dos 15 
blocos, 7 foram comprados sem parceria e oito atra-
vés da formação de consórcios com outras 
empresas.  

A Petrobras ficou com 35% da área total vendi-
da, levando-se em conta sua participação nos 
consórcios. Para adquirir estes 35%, a Petrobras in-
vestiu apenas 13% do total arrecadado neste leilão. 
Este dado demonstra o sucesso da estratégia de in-
vestimento da Petrobras.  

Apesar do alto valor arrecadado, o principal fa-
tor de sucesso desta licitação foi a atração de novas 
empresas. O Brasil ganhou oito novas concessioná-
rias. Com isto, consolida a sua posição como uma 
das mais importantes fronteiras do upstream mundi-
al, com um total de 42 empresas atuando no país.  

Esta rodada mostrou claramente que o Brasil não 
é apenas estratégico para as grandes empresas de 
petróleo. Grandes operadores independentes tam-
bém vêem no Brasil um potencial que merece ser 
acompanhado.  

A Phillips, que havia perdido a disputa por um 
bloco no leilão passado, mostrou determinação e 
não deu chance a ninguém nas disputas em que par-
ticipou. A empresa adquiriu dois blocos: um na 
bacia do Espírito Santo (BM-ES-11) por R$ 117 mi-

lhões e outro na Bacia do Pará-Maranhão (BM-
PAMA-3) por R$ 36  milhões.  Para comprar estes 
dois blocos, a Phillips gastou mais do que a Petro-
bras na compra dos seus 15 blocos. Isto se explica 
em parte pelo fato da empresa ter comprado o bloco 
sozinha.  A participação da empresa nos gastos com 
bônus de assinatura foi de 26% e na área total ven-
dida, 8%.  

 
 

TABELA 1 
NOVAS CONCESSIONÁRIAS 
1) Wintershall Aktiengesellschaft 
2) Ocean Energy 
3) Statoil 
4) Samson 
5) Koch Petróleo do Brasil 
6) Maërs Oil and Gas 
7) Total Fina Elf 
8) Phillips Petroleum do Brasil 

 
 
A Alemã Wintershall é um outro novo entrante 

que demonstrou determinação na sua vinda para o 
Brasil. A empresa pagou R$ 83 milhões na compra 
de três blocos em águas rasas.  A determinação da 
empresa em investir no Brasil fica clara pelo fato da 
empresa não ter buscado parceiros para diluir os ris-
cos destes investimentos, uma vez que adquiriu três 
blocos sem a formação de parcerias. A Wintershall 
já tem investimentos na área de gás natural na Ar-
gentina e, recentemente, foi protagonista numa 
operação de farm-in, quando comprou 35% da par-
ticipação da Shell no bloco BM-C-10, na Bacia de 
Campos, um dos blocos mais concorridos da Se-
gunda Rodada.   

A atuação da Ocean Energy favorece igualmente 
o upstream brasileiro. Numa parceria com a Amera-
da Hess, a empresa investiu R$ 133 milhões na 
aquisição de dois blocos, sendo um na Bacia de 
Campos (BM-C-15), e outro, na de Santos (BM-S-
22). Como já era esperado, a El Paso foi uma ator 
importante desta rodada de licitações. A empresa, 
que herdou os ativos  da Coastal no Brasil, foi a se-
gunda empresa em termos do número de blocos 
adquiridos. Foram 5 blocos adquiridos, sendo 4 em 
parceria com outras empresas. A empresa teve uma 
participação de 11% no total arrecadado com os bô-
nus de assinatura. A vinda da norueguesa Statoil foi 
um outro bom sinal para o upstream brasileiro. A 

Terceira Rodada: Petrobras e Novos Entrantes Garantem o Sucesso 
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empresa participou em 4 ofertas e acabou compran-
do 2 blocos: o BM-S-19, em parceria com a Repsol-
YPF e Enterprise, e o BM-S-17 em parceria com a 
Petrobras e Enterprise. A empresa participou com 
2% do total arrecadado no leilão.  

A atuação agressiva dos novos entrantes contras-
tou com o comportamento conservador das 
principais operadoras que haviam adquirido blocos 
nas rodadas anteriores. A ExxonMobil participou 
em três ofertas, mas acabou vencendo apenas numa. 
A empresa se tornou operadora no bloco BM-ES-9, 
em parceria com a Petrobras e a Kerr-McGee. Da 
mesma forma, a Shell participou apenas de duas o-
fertas e comprou o bloco BM-C-14 em parceria com 

a Total Fina Elf, Petrobras e Enterprise.  
A cautela destas empresas se explica pela neces-

sidade de resultados nos programas de exploração 
em andamento nos blocos adquiridos nas licitações 
anteriores, para justificar uma elevação do orçamen-
to para os investimentos no upstream brasileiro. A 
espera por resultados também justifica o comporta-
mento de outras grandes empresas que foram 
protagonistas nas outras rodadas de licitações e não 
fizeram ofertas neste leilão: ENI e Chevron-Texaco.   

 
Colaboraram  
Edmar de Almeida  - Prof. IE-UFRJ 
Kátia R. do Valle Freitas – Bolsista ANP

 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

UFRJ OFERECE MBA EM ENERGIA 
 
O Instituto de Economia e o Instituto COPPEAD de Administração, ambos da 
UFRJ, resolveram unir esforços e desenvolver um programa de energia para habili-
tar o executivo brasileiro a enfrentar os grandes desafios representados pelas 
mudanças radicais em curso nos mercados energéticos. 
 
O MBA Energia cristaliza uma parceria já existente entre esses dois institutos da 
UFRJ na área de formação de executivos; caracterizada pela forte integração entre 
as áreas de gestão e de economia da energia. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  estará sendo oferecido aos sábados, 
nas instalações do COPPEAD, com conclusão prevista para julho de 2002. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 598-9898 – fax (21) 598-9883; 
por correio eletrônico: atendimento@coppead.ufrj.br ou através da Home page: 
www.coppead.ufrj.br. 
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Se do ponto de vista da atração de investimentos 
não existe controvérsias quanto ao sucesso da Te r-
ceira Rodada de Licitações, o resultado do índice de 
nacionalização das propostas não foi dos mais ani-
madores. O índice de nacionalização médio que, na 
Segunda Rodada tinha sido de 42% na fase de ex-
ploração e 48% na fase de produção, caiu para 
28,4% e 39%, respectivamente (figura 1).  

Uma das razões desta queda foi a maior partic i-
pação dos blocos em mar nesta rodada, quando 
comparada à Segunda rodada. Os blocos em terra 
tendem a ter um índice de nacionalização maior que 
os blocos em mar. De qualquer forma, a queda no 
índice de nacionalização levanta dúvidas sobre a 

competitividade dos fornecedores nacionais.  
Conforme mostrou um estudo recente encomen-

dado pela ONIP e realizado pelo Instituto de 
Economia da UFRJ, cada ponto percentual de na-
cionalização dos investimentos representa milhões 
de reais em produção e milhares de empregos no 
país. Se o índice de nacionalização dos investimen-
tos no upstream aumentasse dos níveis atuais  para 
o seu máximo (100%), um adicional de cerca de 
100.000 empregos diretos e indiretos poderiam ser 
criados no país (cf. Petróleo & Gás, fev-2001). Ten-
do em vista este impacto econômico, é 
extremamente importante entender os determinantes 
da redução no índice de nacionalização. 

Terceira Rodada: cai o comprometimento com fornecedores nacionais 

Gráfico 1 - Índice médio de comprometimento com 
fornecedores nacionais 
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Petrobras

0

10

20

30

40

50

1o. Round 2o. Round 3o. Round

%

Exploração

Desenvolvimanto



 
 

Petróleo & Gás Brasil -  5  - Junho de 2001 

 PETRÓLEO 

Investimento 

Uma das explicações que poderiam ser cogitadas 
é a grande entrada de novos operadores nesta roda-
da. Operadores pouco familiarizados com o 
ambiente econômico e institucional tendem a uma 
maior cautela em relação aos riscos relacionados 
com este tipo de comprometimento. Desta forma, 
para entender as razões da queda do índice de na-
cionalização optamos por verificar como evoluiu o 
comportamento da empresa que mais conhece os 
fornecedores nacionais: a Petrobras.  

O índice médio de nacionalização da Petrobras 
foi menor do que a média do leilão: 25% na explo-
ração e 37% na fase desenvolvimento (figura 2). Ao 
contrário do que era de se esperar, este índice para 
os 7 projetos onde a Petrobras atua sem parcerias 
foi ainda menor:  24% e 36%. Pode-se concluir, 
portanto, que a queda do comprometimento com 
fornecedores nacionais se deve a razões econômicas 
concretas e não à uma suposta aversão ao risco de 
investidores estrangeiros.  

O Brasil possui um grande parque supridor de 
materiais, equipamentos e serviços para a indústria 
de petróleo, desenvolvido ao longo de décadas de 
monopólio para exploração e produção de petróleo 
pela Petrobras. Com uma política de contratação 
voltada para a indústria nacional, a Petrobras incre-
mentou o desenvolvimento desse setor, permitindo 
que fosse atingido o índice de 80% de nacionaliza-
ção. O fim do monopólio inaugurou uma nova fase 
para a indústria parapetrolífera nacional. A contra-
tação de serviços e produtos por parte das 
concessionárias que operam no país torna-se com-
petitiva. Num contexto de concorrência, é na 
capacidade de minimizar os custos de investimentos 
que reside o diferencial competitivo que buscam as 
concessionárias.  

Neste novo contexto de contratação, os fornece-
dores nacionais são expostos à concorrência de 
fornecedores estrangeiros. Em vários segmentos de 
mercado, os fornecedores nacionais devem enfren-
tar concorrentes estrangeiros com grande 
capacitação financeira e tecnológica, e que vêm o-
perando com uma escala de produção mais elevada. 
Neste caso, o fornecedor nacional enfrenta proble-
mas de competitividade, mesmo quando disputa em 
condições de igualdade. Entretanto, boa parte dos 
fornecedores nacionais são competitivos, quando se 
considera seus custos de produção. No entanto, 
questões que fogem ao controle das empresas vêm 
corroendo esta competitividade, sendo a política tri-
butária setorial uma das questões mais relevantes.. 

Na ocasião da Primeira Rodada, em junho de 
1999, os fornecedores nacionais se encontravam em 
franca desvantagem tributária. A existência da isen-

ção fiscal para produtos importados, via admissão 
temporária (decreto nº 2.889, de 21 de dezembro de 
1998), prejudicava os produtos de fornecedores na-
cionais. Este regime permitia a suspensão do 
Imposto de Importação, do Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços e do Imposto de Produ-
tos Industriais que incidiam sobre os bens que 
ingressassem no país para fins de pesquisa ou extra-
ção de petróleo ou gás. Já os produtos similares 
brasileiros carregavam uma carga tributária de 30 a 
35%.  

Os baixos índices de comprometimento com 
fornecedores nacionais da Primeira Rodada levaram 
o governo a buscar a eliminação da desvantagem 
tributária dos fornecedores nacionais, através do 
REPETRO (Decreto nº 3.161, de 02 de setembro de 
1999) e da permissão para Estados concederem i-
senção de ICMS (convênio – ICMS nº 58 de 28 de 
outubro de 1999). Esta nova política tributária favo-
receu os fornecedores nacionais com a isenção do 
IPI e, ao mesmo tempo, criou uma expectativa posi-
tiva para os fornecedores nacionais quanto a uma 
provável guerra fiscal entre os Estados. O Estado do 
Espírito Santo concedeu isenção total de ICMS, e o 
Rio de Janeiro uma redução de ICMS, antes da Se-
gunda Rodada de Licitações.  

A implementação destas medidas pouco antes da 
Segunda Rodada de Licitações, em junho de 2000, 
gerou uma expectativa favorável quanto à elevação 
da competitividade de fornecedores nacionais. Isto 
se refletiu num expressivo aumento do índice de na-
cionalização dos investimentos nos blocos vendidos 
nesta rodada.  

Após quase dois anos de existência do Repetro, 
os operadores tiveram tempo suficiente para verifi-
car na prática a competitividade dos fornecedores 
nacionais frente aos estrangeiros. A esperada isen-
ção de ICMS de outros Estados não veio. Depois da 
Segunda Rodada de Licitações, apenas SP concedeu 
isenção parcial de ICMS aos fornecedores nacio-
nais. A este quadro somou-se a instabilidade 
tributária, quando, a poucos meses da Terceira Ro-
dada, alguns estados tentaram, através do CONFAZ, 
derrubar o convênio que permite a isenção de ICMS 
aos fornecedores estrangeiros. Embora se tenha 
conseguido derrubar o convênio, a decisão não du-
rou muito, pois não foi ratificada pelo restante dos 
Estados. Entretanto, este fato gera insegurança no 
mercado quanto a manutenção da política tributária 
atual.  

O resultado da Terceira Rodada de Licitações 
deixou claro que os fornecedores nacionais encon-
tram-se em desvantagem competitiva. A 
desvantagem mais evidente está na dimensão tribu-
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tária. Além da tributação direta, que incide apenas 
sobre o produto ou serviço nacional (IPI para os 
“não Repetráveis” e ICMS), impostos em cascata, 
como Pis-Confins e CPMF, somam custos impor-
tantes aos produtos nacionais. Além destes, outros 
fatores importantes afetam a competitividade do 
fornecedor nacional: o “Custo Brasil”, associado às 
deficiências de infra-estrutura e do mercado de ca-
pitais; o reduzido tamanho do mercado nacional; e a 
preferência dos novos operadores estrangeiros em 
trabalhar com seus fornecedores tradicionais.  

A evidência destas desvantagens levou a ANP a 
criar incentivos as empresas que se comprometerem 
a comprar de fornecedores nacionais, já na Primeira 
Rodada. Este incentivo foi viabilizado através de 
um sistema de pontuação no leilão, onde se leva em 
conta, não apenas o valor oferecido pelo bônus de 
assinatura, mas também o comprometimento com 
fornecedores nacionais. O índice de nacionalização 
tem um peso de 15% no sistema de pontuação do 
leilão.  

Uma análise mais detalhada deste incentivo, a-
través do estudo das ofertas realizadas nesta 
Terceira Rodada, mostra que o peso de 15% para o 
comprometimento nacional não representa um in-
centivo relevante. Dos 34 blocos vendidos nesta 
Terceira Rodada, 22 foram comprados sem disputa, 
ou seja, com apenas uma oferta. Nos 12 blocos onde 
houve disputa, o ganhador foi determinado pela di-
ferença da oferta pelo bônus de assinatura. Em 
quatro dos blocos vendidos, o vencedor teve um ín-
dice de comprometimento com fornecedores locais 
menor que a oferta de pelo menos um dos concor-
rentes. Nesta rodada, em média, a oferta vencedora 
dos blocos vendidos ofereceu um valor pelo bônus 
de assinatura 2,6 vezes maior que a segunda maior 
proposta. Com tal diferença, torna-se quase impos-
sível que o incentivo oferecido para o 
comprometimento com fornecedores nacionais faça 
alguma diferença. Aliás, nas três rodadas de licita-
ções, índice de nacionalização só foi determinante 
na licitação de um bloco na Segunda Rodada (BM-
C-8). Assim, pode-se concluir que diante da situa-

ção de desvantagem competitiva do fornecedor 
nacional, o incentivo oferecido atualmente nas re-
gras da licitação dos blocos é insuficiente para 
aumentar o índice de nacionalização. 

Os resultados da Terceira Rodada de Licitações 
fez soar o alarme para a necessidade de mudanças 
na política setorial. Por um lado, ficou claro que e-
xistem problemas relativos à competitividade dos 
fornecedores nacionais. Por outro lado, os incenti-
vos concedidos mostram-se insuficientes para 
compensar as desvantagens competitivas. Fica 
transparente portanto que, para maximizar os im-
pactos positivos do grande volume de investimentos 
previstos no setor petrolífero, a indústria de supri-
mento para o setor de petróleo precisa de uma 
política setorial mais incisiva.  

Uma nova política setorial deve considerar ações 
em várias frentes. No que concerne às desvantagens 
competitivas, é mister que o governo continue a a-
tacar as assimetrias tributárias, para colocar os 
fornecedores nacionais em condições de igualdade. 
Ademais, é importante considerar formas para mi-
norar o “custo Brasil” no setor. Entretanto, uma 
política setorial não pode se resumir a uma tática de 
defesa. É importante partir para o ataque com pro-
gramas de capacitação de fornecedores para 
construir vantagens competitivas de forma sustentá-
vel.  

A análise de uma política setorial para a indús-
tria parapetrolífera brasileira passa a ser uma 
prioridade diante do contexto atual. Esta discussão 
deve abranger a estratégia a ser adotada, a princi-
pais ações contempladas e a forma de sua 
implementação. Entretanto, esta é uma tarefa para 
um outro artigo , uma vez que extrapola o escopo 
deste.  

 
 

Colaboraram 
 
Edmar de Almeida (Prof. IE-UFRJ) 
Marcos Perazo (Bolsista IE-UFRJ) 
Rafael Pertusier (Mestrando IE-UFRJ). 
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A questão tributária sobre a produção de petró-
leo é vital para a indústria petrolífera. Tanto que, 
por vezes, mudanças marginais em aspectos tributá-
rios podem tornar inviáveis determinados projetos. 
Existem no mundo cerca de 250 jurisdições com 
seus respectivos regimes fiscais aplicáveis à explo-
ração e produção de petróleo e gás natural. Em uma 
mesma jurisdição, os governos podem adotar dife-
rentes exigências fiscais, dependendo das condições 
geológicas, econômicas ou técnicas que predomi-
nem num campo de petróleo. Na província de 
Alberta (Canadá), por exemplo, existem dez dife-
rentes pacotes fiscais que variam conforme as 
circunstâncias do campo. 

Uma modificação nas regras tributárias pode le-
var um investidor a desistir de um projeto em 
determinada jurisdição, optando, ceteris paribus, por 
outra com exigências tributárias mais favoráveis.  

A soma das exigências tributárias, conhecida no 
setor de petróleo como “government take”, corres-
ponde à parcela do governo na distribuição de 
lucros do empreendimento.  Uma vez que “govern-
ment take” estabelece a participação do governo nos 
lucros do empreendimento, estabelece simultanea-
mente o “investor take”. Portanto, o governo deve 
agir com extrema cautela ao determinar sua partic i-
pação para não diminuir a atratividade dos 
empreendimentos, afugentando investidores. 

Contudo, estruturar um sistema fiscal apropria-
do, capaz de assegurar um retorno adequado ao 
Estado e ao investidor, considerando a variedade e 
complexidade das circunstâncias plausíveis ou, por 
vezes  desconhecidas, é muito difícil.. A mesma di-

ficuldade encontramos ao comparar “sistemas 
fiscais” internacionais: como mencionamos, em 
uma mesma jurisdição pode ocorrer uma grande di-
versidade de “sistemas fiscais”.  

No Brasil, o “government take” compreende não 
só os tributos e contribuições exigíveis, independen-
temente da atividade econômica exercida (imposto 
sobre renda, operações financeiras, vendas, além de 
outros tipos de contribuições pertinentes), mas tam-
bém aquelas definidas pela lei 9.478/98 (Lei do 
Petróleo), as chamadas participações governamen-
tais que designam 4 tipos de exação: bônus de 
assinatura, royalties, participação especial e paga-
mento pela ocupação ou retenção de área.  

No caso específico da atividade petrolífera, há 
tributação especial que visa propiciar ao Estado 
uma parcela da renda extraordinária decorrente da 
exploração econômica de um recurso natural não 
renovável e escasso. 

Dentre todos os tributos existentes que determi-
nam o government take, alguns têm um impacto 
econômico maior que outros. Este é o caso do bônus 
de assinatura, que é um pagamento (saída de caixa) 
realizado ao primeiro dia do fluxo de caixa e, por-
tanto, exercendo forte impacto sobre a rentabilidade 
de um determinado empreendimento. Os tributos 
exigíveis nas fases de exploração e desenvolvimen-
to constituem exemplos que também oneram 
enormemente os investimentos, uma vez que estes 
constituem saídas de caixa num momento em que os 
empreendimentos ainda não estão gerando receitas 
(entradas de caixa). 

 

Regimes Fiscais no Setor Petrolífero: uma Análise Comparativa 
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Em recente estudo realizado na Universidade 

Estadual de Campinasi, analisou-se o potencial eco-
nômico e o government take para campos 
petrolíferos de diversos tamanhos, localizados em 
águas profundas na bacia de Campos e foi feita uma 
comparação dos resultados com aqueles obtidos em 
outros países com atividades de E&P em regiões de 
fronteira/águas profundas: Angola, Congo, Nigéria, 
Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. 

A simulações realizadas, considerando o regime 
fiscal brasileiro e algumas hipóteses sobre custos, 
curvas de produção, tipos de petróleo e preços, de-
monstrou que num cenário de baixos preços do 
petróleo (US$ 15 p/ barril) e custos elevados de 
produção (entre US$ 7,45 e US$ 9,96 p/ barril, de 
acordo com o tamanho do campo), todos os campos 
de petróleo com até 1 bilhão de barris, seriam inviá-
veis, , considerando uma taxa de desconto de 10% 
aa. Neste caso, o “government take” descontado se-
ria superior a 100%.  

Na maioria dos cenários de baixo custo de pro-
dução analisados (entre US$ 8,47 e US$ 5,06 p/ 
barril), com uma taxa de desconto de 10% a.a., os 
campos mostraram-se economicamente viáveis. Na 
hipótese de um preço do petróleo maior do que US$ 
20 por barril, os campos também se mostraram eco-
nomicamente viáveis à taxa de 10%.  

Comparando os resultados obtidos na bacia de 
Campos com o de outros países, o estudo nos per-
mite afirmar que o regime fiscal brasileiro encontra-
se na média quando cotejado com os países selecio-
nados. Há vários aspectos que, se considerados, nos 

permitem concluir que, nas regiões de águas pro-
fundas, o Brasil possui um regime mais severo do 
que o Reino Unido, os Estados Unidos (Golfo do 
México) e o Congo, e menos severo do que a Noru-
ega, a Angola e o Egito. Dentre os regimes mais 
brandos, cabe registrar que o do Reino Unido já foi 
muito mais severo no passado, antes das bacias bri-
tânicas do norte terem atingido a maturidade. 

Em suma, de acordo com o estudo realizado, 
concluiu-se que a Bacia de Campos é atrativa para 
os cenários de maior probabilidade de ocorrência e 
que o regime fiscal brasileiro vigente se encontra 
competitivo a nível mundial. Além disso, o estudo 
conclui ainda que a adoção do regime de admissão 
temporária foi preponderante nesta competitividade, 
tornando menos onerosos os tributos indiretos sobre 
os investimentos, priorizando um regime de arreca-
dação de perfil não–agressivo.  Conclusão esta que 
confirma, de acordo com o exposto anteriormente, a 
sensibilidade do investidor em relação à sua parte 
no bolo. 
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A estrutura de preços dos derivados básicos de 
petróleo vem sofrendo  modificações importantes ao 
longo destes últimos anos. Atualmente os preços 
dos derivados estão passando por um momento de 
transição de uma estrutura fortemente controlada 
pelo governo para uma estrutura de liberalização to-
tal. As modificações implementadas na estrutura 
dos preços dos derivados visam justamente fazer es-
ta passagem. 

Para entender estas transformações, é importante 
ter em mente que o preço de venda do derivado ao 
consumidor é estabelecido pela agregação de diver-
sos preços praticados ao longo de uma cadeia 
composta pelas atividades de refino, distribuição e 
revenda, além de impostos e contribuições. Os ele-
mentos que vão compor o preço final dos derivados 
são: i ) o preço de realização das refinarias, que re-
presenta  o valor que efetivamente vai remunerar a 
atividade de refino; ii) preço de faturamento da refi-

naria, aquele que as refinarias “faturam” os 
derivados  para as distribuidoras, composto pelo 
preço de realização mais as contribuições de PIS e 
COFINS; iii) a Parcela de Preços Específica, ou 
simplesmente PPE; iv) o preço de faturamento das 
distribuidoras; v) o preço de revenda; vi) impostos 
como o ICMS e a CPMF.     

 A estrutura atual de preços dos derivados foi de-
finida a partir da portaria interministerial n° 3 de 27 
julho de 1998. Esta portaria estabelece que os pre-
ços de realização das refinarias deixam de ser 
definidos pelo custo médio de processamento dos 
derivados, passando a ser determinados a partir dos 
preços internacionais. Ocorre assim uma equaliza-
ção dos preços de realização nacionais aos preços 
internacionais. Ficou definido ainda que o preço de 
realização de cada derivado seria reajustado men-
salmente, de acordo com sua cotação internacional e 

A Evolução da Precificação dos Derivados no Brasil  
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a cotação cambial divulgada pelo Banco Central.   

Os preços de faturamento da refinaria eram fixa-
dos pelos ministérios das Minas e Energia e da 
Fazenda e permaneciam fixos até ato em contrário. 
A diferença entre o preço de faturamento das refina-
rias e os preços de realização acrescidos de PIS e  
CONFIS foi chamada de Parcela de Preços Especí-
fica. A PPE permite ao governo:  a) cobrir o 
subsídio cruzado entre os derivados; b) oferecer 
subsídio ao álcool; c) arcar com possíveis flutua-
ções dos preços dos derivados no mercado 
internacional ou da taxa de câmbio que, por algum 
motivo, não forem repassadas aos preços dos deri-
vados; e d) saldar a dívida do governo junto à 
Petrobras, representada pela conta petróleo, deriva-
dos e álcool. 

Em um contexto de elevação dos preços interna-
cionais do petróleo e de seus derivados, assim como 
dos preços de realização dos derivados nacionais, a 
manutenção dos preços de faturamento das refinari-
as por parte do governo ocasionou a redução da 
PPE. Para reverter este quadro e dando mais um 
passo em direção a liberalização dos preços dos de-
rivados, o governo alterou mais uma vez  a estrutura 
de preços com a portaria n°2 de janeiro de 2001.  

Os preços de faturamento das refinarias passa-
ram a variar em função do mercado internacional. 
Adotou-se um reajuste trimestral baseado na cota-
ção internacional do petróleo tipo Brent convertido 
para reais. Assim tanto a variação do petróleo quan-
to da taxa de câmbio influenciam o índice de 
reajuste. A adoção de reajustes trimestrais mostra a 
preocupação do governo com a volatilidade dos 
preços internacionais e busca evitar constantes alte-
rações dos preços internos. 

O primeiro reajuste dos preços ocorreu no dia 06 
abril deste ano: a gasolina teve seu preço de fatura-
mento da refinaria  reduzido em –5,51%, o óleo 
diesel em –3,634% e o GLP não sofreu nenhum a-

juste. Esta queda dos preços de faturamento deu-se 
em decorrência da redução do preço do petróleo no 
mercado internacional, no período de 1° de janeiro a 
31 maio de 2001.  

Estão previstos ainda dois outros ajustes nos 
preços deste ano: nos dias 6 de julho e 5 de outubro. 
Observando a evolução da cotação internacional do 
petróleo e da taxa de câmbio, que apresentaram uma 
tendência forte de alta desde o primeiro ajuste dos 
preços, nossos cálculos indicam que no dia 6 de ju-
lho deveria ocorrer uma elevação de, 
aproximadamente 8,5% no preço de faturamento da 
gasolina, um reajuste de cerca de 6,00%  no preço 
do óleo diesel  e próximo a 2,5% no preço do GLP, 
caso o governo realmente siga a fórmula por ele es-
tabelecida para reajustar os preços de faturamento 
dos derivados ao nível da refinaria. Isto porque a 
portaria n° 2 de janeiro de 2001 define duas situa-
ções em que o governo pode não seguir o índice de 
reajuste; são elas: “ I) se o índice de reajuste for po-
sitivo, o aumento de preço a ser aplicado, para 
cada derivado, poderá ser inferior aquele índice; 
II) se o índice de reajuste for negativo a redução de 
preços a ser aplicada só poderá ser inferior ao ín-
dice de reajuste calculado quando o produto 
apresentar valor médio da Parcela de Preços Espe-
cífica- PPE negativa no trimestre anterior” ( 
Portaria n° 2 de janeiro de 2001). 

É importante notar que estes ajustes foram feitos 
ao nível da refinaria, já os preços da distribuição e 
revenda estão  liberados. Não se sabe ao certo qual 
será o reajuste dado aos preços de revenda dos deri-
vados, i.e., o preço que o consumidor vai deparar-se 
nos postos.  

 
Colaborou 
Bernardo Bilwiller - Bolsista ANP–IE-UFRJ

 



 

Petróleo & Gás Brasil -  10  - Junho de 2001 
 

Gás Natural 

Investimento 

A década de 1990 assistiu a volta do processo Fis-
cher-Tropsch ao centro das atenções da indústria 
de petróleo e gás natural no mundo. Esta tecnolo-
gia, desenvolvida nos anos 1920 e colocada em 
operação em larga escala pela Alemanha durante a 
Segunda Grande Guerra, havia entrado para os ar-
quivos da história, em função dos baixos preços 
do petróleo e do desenvolvimento de mercados 
abundantes para o gás natural.  Entretanto, uma 
transformação radical no ambiente de aplicação 
desta tecnologia abriu espaço para o retorno da u-
tilização comercial da conversão química do gás 
natural para combustíveis líquidos convencionais. 
O aumento das reservas de gás irrecuperáveis e o 
desenvolvimento de nichos de mercado para com-
bustíveis sintéticos, em função da legislação 
ambiental, impulsionaram a renovação do interes-
se das empresas de petróleo por esta tecnologia. 
Com a transformação no ambiente de aplicação, 
observa-se o desenvolvimento de vários projetos 
para construção de plantas de GTL, e uma verda-
deira corrida tecnológica em busca do 
desenvolvimento de processos mais eficientes e 
baratos. 

Uma planta GTL é composta basicamente por 
três unidades. A primeira utiliza como insumo gás 
natural e oxigênio puro (ou ar atmosférico, de-
pendendo da tecnologia) e produz o syngás; nessa 
unidade, o gás natural reage com oxigênio em al-
tas temperaturas (variando de 800o C a 1500 o C) 
podendo produzir um syngas com diferentes ra-
zões H2/CO, sendo necessário, em alguns casos, 
que o gás natural seja dessulfurizado. Na segunda 
unidade, que é o processo Fischer-Tropsch em si, 
o syngas entra como insumo para produzir hidro-
carbonetos com cadeias de carbono de diferentes 
tamanhos; geralmente a reação ocorre em tempe-
raturas moderadas (200–300 o  C) e pressão 

também moderada (10-40 bar). Utiliza-se um 
catalisador de cobalto ou de ferro, e os produtos 
dessa etapa são os líquidos Fischer-Tropsch, além 
de gás,  água e vapor que são normalmente libera-
dos. Por fim, a terceira unidade é responsável pelo 
upgrade dos líquidos que são transformados em 
derivados de alta qualidade, tais como GLP, die-
sel, gasolina, parafinas e lubrificantes.  

Com o desenvolvimento de novos projetos, as 
atenções se voltam para a análise da viabilidade 
econômica das plantas GTL. Recentemente, foi 
publicado um estudo realizado pela Foster Whee-
ler Energy, o qual propõe uma avaliação 
preliminar da economicidade de planta GTL gené-
rica com capacidade de 30.000 bpd. Esta planta 
poderia ser construída num local costeiro, com um 
custo inferior a $ 25.000 por barril de capacidade 
diário, em 30-33 meses. O estudo pressupõe que 
esta planta operaria numa escala ótima, com uma 
eficiência térmica máxima e, portanto, com um 
consumo otimizado de gás natural. 

A análise econômica do projeto GTL conside-
rou uma planta com custos de investimento em 
torno de $17.000 / bbl diários e com o preço do 
gás a $ 0,50/ Mmbtu.   

Com as características de projeto mencionadas 
acima, o custo do produto produzido seria 18/$ 
por barril.  A distribuição dos custos ficaria da se-
guinte maneira: os custos de capital responderiam 
por 52% do total, enquanto que os custos opera-
cionais responderiam por 24% e os custos a 
compra de gás natural 22%, e por outros custos 
2%. (cf. gráfico 3).  

É importante notar que os custos de capital são 
bastante elevados, sendo  essencial buscar-se a re-
dução destes. No caso do projeto genérico 
analisado, esta redução se deu pelo aproveitamen-
to de infra-estrutura para produção do gás, como, 

Gráfico 3 
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Análise de Custos de uma Planta “Gas to Liquids” 
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por exemplo, as Unidades de Processamento de 
Gás, necessárias ao tratamento prévio do gás natu-
ral e os dutos de transferência até a planta GTL.   

Os custos operacionais correspondem a um ou-
tro elemento importante para a redução dos 
custos. Estes refletem os custos da conversão do 
gás e os custos de combustível para funcionamen-
to da planta. Para a redução dos custos 
operacionais é importante melhorar a eficiência da 
planta de produção do syngás e do processo Fi-
sher-Tropsch.  

A eficiência de uma planta pode ser medida a-
través da seguinte fórmula :  

 
eficiência = valor calorífico do produto / (valor 

calorífico do insumo + combustível) .  
 
Sendo assim, para maximizarmos essa função 

existem três possibilidades : aumentar a quantida-
de de produto, reduzir consumo de combustível 
ou reduzir o consumo de gás natural . Vemos en-
tão, como uma planta que gera sua própria energia 
alcançaria maiores valores para essa função, na 
medida em que reduziria os gastos com combustí-
veis. 

Para reduzir os custos de combustível, o me-
lhor é gerar localmente a energia necessária. 
Segundo o estudo da Foster Wheeler Energy, uma 
planta GTL “auto-integrada”, que produz toda e-
nergia necessária para seu próprio consumo 
permite uma redução significativa dos custos. Es-
se modelo não descarta, porém, a venda de 
energia quando características econômicas con-
junturais tornam essa venda vantajosa.  

Uma planta GTL consome energia das seguin-
tes formas: combustível para produção do syngas, 
força motriz para o separador de ar e geração de 
energia para o funcionamento da planta como um 
todo. As três principais formas de geração de e-
nergia em uma planta são : a utilização dos 
combustíveis produzidos, o vapor de alta pressão 
resultante da produção do gás de síntese (syngas);  
e o vapor de média pressão resultante da síntese 
do processo Fischer –Tropsch.  Uma planta GTL 

bem sucedida seria, portanto, aquela que permitis-
se o equilíbrio no balanço de geração e consumo 
de energia, ainda que isto impossibilite, a princí-
pio as vendas de energia. 

Plantas GTL que utilizam a tecnologia Fis-
cher-Tropsch têm sido muito comentadas na 
indústria recentemente pelos vários benefícios e 
aplicações que podem trazer, em particular no ca-
so da monetização de reservas remotas de gás 
natural, redução da queima do gás associado e 
produção de combustíveis de alta qualidade. 

Uma grande quantidade de projetos GTL está 
sendo analisada pela indústria de petróleo neste 
momento (cf. Petróleo & Gás Brasil, dez 2000). 
No entanto o mercado ainda espera uma demons-
tração clara da comercialidade desse tipo de 
planta, já que muitos projetos pilotos não resulta-
ram em investimentos em plantas comerciais.  

A conclusão a que se chega é que a questão da 
economicidade do GTL é bastante complexa e 
profunda e não está simplesmente atrelada a ele-
vações no preço do petróleo no mercado mundial. 
Ela traz consigo vários problemas associados à 
sua especificidade técnica, problemas estes que 
envolvem várias etapas desde o processamento do 
gás até a geração de energia.    

Além dos fatores relativos ao custo da planta, 
é necessário considerar a disponibilidade de infra–
estrutura para o aproveitamento do gás. No caso 
de haver uma infra-estrutura madura, ou seja, a 
planta GTL seria apenas mais uma opção para o 
aproveitamento das reservas, a economicidade do 
projeto é muito maior. Desta forma, a análise da 
viabilidade econômica de projetos GTL requer um 
estudo individual que respeite as individualidades 
e características de cada região.  
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A indústria norte americana de gás natural é a 
maior e, provavelmente, a mais dinâmica do mun-
do. A existência de mercados maduros e 
interligados à geração elétrica, e de uma extensa 
rede de gasodutos de transporte e distribuição 
(cerca de um milhão de km) favoreceram a im-
plantação de um arcabouço regulatório voltado 
para a implantação da concorrência via o livre a-
cesso à rede de transporte de gás. 

Neste contexto de mercado, as empresas que 
participam do setor devem buscar a redução de 
seus custos, operando com maior escala e escopo, 
a fim de formar vantagens competitivas para a 
ampliação de seus mercados. Foi essa linha de ra-
ciocínio que levou as empresas El Paso e Coastal 
a fundirem-se em janeiro deste ano. Incorporando 
os ativos de produção, transporte e geração de e-
nergia, a nova empresa já nasce com uma receita 
líquida anual de $49 bilhões e com lucro líquido 
de $1.3 bilhões. 

As redes de gasodutos da El Paso e da Coastal 
nos Estados Unidos se complementam. Atingindo 
cerca de 70% da população, a infra-estrutura de 
transporte de gás natural da nova empresa é a 
mais extensa do país, com mais de 90 mil km de 
dutos e com capacidade de 600 milhões m3/d. A 
incorporação das atividades de exploração de gás 
natural levou à formação da terceira maior empre-
sa em exploração de gás natural nos Estados 
Unidos, com reservas superiores a 142 bilhões m3. 
A fusão se complementa com as atividades de ge-
ração e comercialização de energia, responsável 
pela venda de 116.000 GWh de energia elétrica no 
passado, e contando com uma potência instalada 
superior a 12 GW. 

A complementação estratégica das duas em-
presas no mercado norte americano é evidente. A 
sinergia entre as atividades da nova corporação 
permite que sejam alcançados níveis ótimos de a-
tividade e operação, o que pode proporcionar 
ganhos à nova empresa num futuro próximo. 

Ao contrário de sua estrutura nos Estados Uni-
dos, o posicionamento da empresa no Cone Sul e 

no Brasil não é tão amplo e grandioso. Com uma 
participação de 33% no consórcio BBPP, a El Pa-
so Energy possui cerca de 6% do gasoduto 
Bolívia-Brasil. Destacam-se outras participações 
relevantes : no Gasoduto del Pacífico, que liga a 
Argentina ao Chile; na empresa petrolífera argen-
tina CAPSA e em duas usinas térmicas a óleo 
diesel no norte do Brasil, com potência de 464 
MW. 

No entanto, os projetos para a expansão da no-
va El Paso na região são muitos. 

Os 17 blocos de exploração de petróleo e gás 
já adquiridos nas rodadas de licitação da ANP (in-
cluindo a 3a) ou acertados em parceria com a 
Petrobras, serão um dos focos de investimento da 
empresa nos próximos anos, já que neles podem 
ser descobertas grandes reservas de óleo e gás na-
tural. Essas reservas se encontram, em sua maioria 
na Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte e Espírito 
Santo. 

O desenvolvimento de um sistema integrado 
de energia na região norte do Brasil pode constitu-
ir um projeto importante. Está em fase de estudos 
a implantação de um gasoduto cruzando a parte 
oeste da Amazônia, saindo das reservas de Urucú, 
com a finalidade de prover o fornecimento de gás 
natural às usinas térmicas a serem construídas pe-
la El Paso na região de Porto Velho. Entretanto, 
este projeto está em fase de análise e ainda não re-
cebeu o aval das autoridades estaduais e 
ambientais. 

Porém, não descartando os demais, o principal 
projeto da El Paso deverá ser a implantação de um 
sistema integrado de energia na região Sul e Su-
deste do Brasil, visando a comercialização da 
energia gerada no Mercado Atacadista de Energia 
(MAE). Para isto, a empresa vem desenvolvendo 
a estrutura necessária, assim como projetando a 
construção de usinas térmicas a gás natural. 

A térmica Macaé Merchant entrará em opera-
ção antes do final de 2001, liberando uma 
potência de cerca de 200 MW. Para o ano de 
2002, está prevista a entrada em operação de mais 

El Paso - Coastal: Motivações e Implicações para o Brasil  

El Paso Coastal El Paso + Coastal
Receita Líq. $21.950 $27.318 $49.268
EBITDA $2.139 $2.036 $4.175
Lucro Líq. $652 $654 $1.306

Tabela 3
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três usinas: uma em Joinvile-SC (Termocatarinen-
se), uma no ABC-SP e outra em Araucária -PR, 
além da ampliação do projeto de Macaé; o que 
vem a aumentar a potência instalada da empresa 
no Brasil para algo em torno de 3 GW. Não obs-
tante, existem outros dois projetos de construção 
de novas usinas no Rio de Janeiro. 

Tendo em vista o iminente déficit energético 
do país e a necessidade de se desenvolver novas 
plantas geradoras, a nova El Paso vem se aprovei-
tando dos conhecimentos de um mercado 
dinâmico de gás e energia e de um grande volume 
de capital para se posicionar no mercado brasile i-
ro, esperando um retorno elevado sobre seus 
investimentos em um médio prazo. 

 
Colaborou 
 

Rodrigo Valle Real (Bolsista ANP – IE – UFRJ) 
 

 
PARA RECEBER O “PETRÓLEO E GÁS BRASIL” 

 
Se você ainda não está cadastrado no Infopetro e deseja receber o “Petróleo & Gás 
Brasil” via e-mail, basta enviar um e-mail para infopetro@ie.ufrj.br com as se-
guintes informações: 
 
Nome 
Empresa 
Função  
E-mail 
 
A distribuição é gratuita. Os boletins estão disponíveis via internet nos sites  
www.ie.ufrj.br/infopetro  e www.onip.org.br  
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Fatos Marcantes 

ANP limita participação da Petrobras na co-
mercialização de gás natural  

 
A ANP publicou a Portaria n. 98, que determina 

que as empresas transportadoras de gás natural que 
pretendem expandir sua capacidade de transporte 
deverão elaborar em 30 dias um manual de concur-
so aberto. Desta forma, a contratação de capacidade 
de transporte resultante da expansão dos gasodutos 
existentes deverá ocorrer de forma competitiva, a-
través do concurso aberto. A portaria determina 
ainda que os carregadores que possuem mais de 
50% da capacidade atual contratada, poderão con-
tratar, no máximo, 40% da capacidade oferecida no 
concurso aberto. Esta portaria tem por objetivo limi-
tar a participação da Petrobras na contratação da 
capacidade adicional da TBG (gasoduto Bolívia -
Brasil) e incrementar a concorrência no upstream.  

 
Válvula causou o acidente da P-36  

 
Depois de três meses de investigações, a comis-

são de sindicância formada pela Petrobras para 
apurar as causas da explosão e do naufrágio da pla-
taforma P-36, na Bacia de Campos, divulgou o 
relatório final. Entre as prováveis causas do aciden-
te está a falha mecânica de uma das válvulas, o que 
permitiu a entrada de óleo, gás e água no tanque de 
drenagem. Apesar de descartadas as possibilidades 
de erro de projeto e de falha humana, o relatório re-
comenda a reestruturação das atividades de 
manutenção e a melhor qualificação das equipes 
técnicas de avaliação e controle de situações de ris-
co. Além destas, recomenda também, a não 
utilização de tanques no interior das colunas das 
plataformas.  
 

Petrobras UK vende seus ativos  

A Petrobras, de acordo com a estratégia da 
companhia concentração de investimentos na 
América do Sul, Costa Oeste africana e Golfo do 
México, vendeu suas operações do Mar do Norte 
para a companhia inglesa Enterprise Oil por US$ 
157 milhões. A venda, segundo a estatal, resultará 
em lucro líquido de US$ 85 milhões após os 
impostos sobre ganhos de capital. A concretização a 
operação, que inclui todos os ativos da empresa 
localizados no Reino Unido, depende ainda da 
aprovação do governo britânico e da definição de 

cláusulas contratuais não detalhadas pela compa-
nhia. A decisão de alienar os ativos resultou da nova 
estratégia da empresa de concentrar os investimen-
tos em exploração e produção em áreas nas quais 
poderá se beneficiar de suas vantagens tecnológicas, 
como a capacidade de produção em águas profundas. 

Petrobras aluga plataforma reserva  
 
A Petrobras contratou o aluguel de um sistema 

provisório capaz de produzir 90 mil barris diários 
para substituir a plataforma P-36, afundada em mar-
ço. A empresa que vai adaptar a Mosckliff, um 
navio de produção, será a SBM e deverá entregar o 
navio até setembro. A empresa divulgou que pre-
tende comprar, em 2004, uma nova plataforma com 
capacidade para 180 mil barris/dia.   

 
Nuvem de gás e pânico 

 
Vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 

gasolina num duto da Petrobras provocou a interdi-
ção da Rodovia Castelo Branco, em São Paulo. 
Funcionários da empresa Queiroz Galvão trabalha-
vam com um bate-estaca no local, quando atingiram 
um gasoduto do sistema que liga o ABC a Barueri. 
Por causa do risco de explosão, 1.500 pessoas que 
moram nas proximidades tiveram que ser removi-
das.  

 “Ônibus, Vans ou Automóveis? Por 
uma melhor utilização do GNV nos 

centros urbanos” 
 

O CENTROCLIMA, um centro de estudos criado 
para gerar e disseminar conhecimento na área 
ambiental e de mudanças climáticas, do qual 
participam a COPPE/UFRJ e a USP oferecem um 
seminário que visa discutir questões polêmicas 
associadas à utilização do gás natural nos 
transportes, a fim de identificar e estabelecer 
diretrizes para incentivar o uso do GNV como 
combustível no setor rodoviário urbano. 
 

Informações podem ser obtidas por telefone:  
(21) 573-3702 / (21) 564-5978 

 EVENTOS 

Fatos Marcantes do Mês 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

 

Gráfico 4: Preço do petróleo no mercado internacional

22

24

26

28

30

32

34

jul
/00

ag
o/

00

se
t/0

0

ou
t/0

0

no
v/0

0

de
z/0

0

jan
/01

fe
v/

01

m
ar

/01

ab
r/0

1

mai/
01

jun
/01

U
S

$/
ba

rr
il

Brent

WTI - Cushing

 
Fonte: EIA/DOE 
 
 
 

 Gráfico 5: Produção total de petróleo no Brasil
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Fonte: ANP 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 6: Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte ANP 
 
 

Gráfico 7: Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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Fonte: Revista Brasil Energia  


