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1. Introdução 

 

Este relatório executivo é o sétimo e último da série relativa ao Projeto ZONEAMENTO 
NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS, estabelecido, em fins de 2005, como parte 
integrante do Convênio nº 39/2005-MME, assinado em 23 de dezembro de 2005, 
posteriormente modificado, pelo Primeiro Termo Aditivo, assinado em 28 de Dezembro de 
2006, e pelo Segundo Termo Aditivo, assinado em 26 de Junho de 2007. 

O objetivo geral do referido projeto é preparar uma base atualizada de informações, com 
representações de zonas na forma de mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do 
País para o desenvolvimento econômico nacional do setor de petróleo e gás.  

 
No primeiro relatório [EPE (a), 2006] foram estabelecidos a metodologia e o sistema 
computacional a aplicar no desenvolvimento do projeto. As “áreas para avaliação de 
importância“ no projeto foram chamadas de: 
 
• AREA com recurso não-descoberto ou com potencial (AREA_1). “Área interpretada 

geologicamente como tendo alguma chance de conter recursos a descobrir de óleo ou gás 
natural, no prisma que se estende desde o polígono na superfície até o substrato não 
sedimentar, com possibilidades de serem alvos de predominantes atividades exploratórias, 
independentemente de serem ou não explotáveis nas condições tecnológicas ou 
econômicas vigentes no momento da avaliação de sua importância.” 

 
• AREA com recursos descobertos (AREA_2). “Área que caracteriza a certeza da existência 

de acumulações de óleo ou gás natural no interior do prisma que se estende desde o 
polígono na superfície até o substrato não sedimentar, com possibilidades de serem alvos 
de predominantes atividades de desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos, 
independentemente de serem ou não explotáveis nas condições tecnológicas ou 
econômicas vigentes no momento da avaliação de sua importância.”   

 
• AREA de instalações e dutos (AREA_3). “Área definida pelo polígono na superfície em 

cujo interior predominam interesses por atividades de escoamento, transporte, 
processamento, refino ou distribuição de petróleo, gás e derivados.”  

No segundo relatório [EPE (b) 2006] foram registrados os esforços e resultados alcançados 
pela EPE, no período de Outubro a Agosto de 2006, na aplicação da metodologia estabelecida 
para o caso da zona costeira brasileira. Contudo, na oportunidade, apenas as áreas tipo 
AREA_1 e AREA_2, de upstream, foram abordadas, não tendo sido consideradas as áreas do 
tipo AREA_3, de downstream. 

No terceiro relatório [EPE (c) 2007] foram contempladas as informações das áreas tipo 
AREA_3, cumprindo a Meta 2 do Projeto, conforme alterações introduzidas pelo Primeiro 
Termo Aditivo, que era a “Base de informações downstream com mapas para todo o País”.   

No quarto relatório [EPE (d), 2007], cumprindo a Meta 3 do Projeto, conforme o Segundo 
Termo Aditivo, foi apresentada a “Base de informações upstream com mapas – Resultado da 
metodologia estabelecida para todo o País”, cerne do Projeto Zoneamento. 
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No quinto relatório [EPE (e), 2007], relativo à Meta 5 do Projeto, conforme o Segundo Termo 
Aditivo, foi registrado o Seminário de Integração Técnica realizado de 13 a 15 de Agosto de 
2007 na EPE como “Treinamento – Mini-curso sobre a utilização da base de informações do 
zoneamento nacional”. 

No sexto relatório [EPE (f), 2007], relativo à Meta 4 do Projeto, em conformidade com o 
citado Segundo Termo Aditivo, foi apresentado o “Relatório da importância relativa das 
áreas em zona costeira”, como resultado da aplicação da metodologia estabelecida para todo 
o País. 

Este sétimo relatório visa atender a última Meta do Projeto, qual seja o “Relatório Executivo 
do Projeto Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás”. Aborda os procedimentos 
adotados para o preparo da base de informações de E&P e de ABAST (item 2); apresenta a 
base de informações propriamente dita, em termos de tabelas e mapas (item 3); aborda os 
argumentos para compor a função de importância relativa das áreas para o setor de petróleo e 
gás natural (item 4); apresenta a importância relativa das áreas para o setor de petróleo e gás 
natural, em termos de mapas para todo o território nacional1 (item 5); e, por fim, faz 
conclusões e recomendações.  

 

2. Preparo da Base de Informações 
  
A base de informações do Projeto Zoneamento foi concebida em duas partes: upstream e 
downstream, ou simplesmente E&P e ABAST. 
 
A parte de E&P foi concebida com a finalidade de suportar um primeiro mapeamento da 
importância das áreas de todo o território nacional com relação aos interesses do Governo 
Federal para o estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás natural. Para facilitar as referências neste relatório, doravante 
chamaremos essa base de BIZROG-E&P, sigla para Base de Informações do Zoneamento 
Nacional de Recursos de Óleo e Gás. Duas fases compuseram o preparo dessa base: coleta e 
processamento de informações.  
 
A fase de coleta consistiu do estabelecimento e aplicação de um processo para a obtenção de 
informações dos recursos descobertos e não-descobertos de petróleo e gás natural no País, 
para o mapeamento das áreas tipo AREA_1 e AREA_2 mencionadas na introdução.  
 
Para os recursos descobertos, foram obtidas informações públicas e confidenciais sob guarda 
da ANP. As informações públicas e georreferenciadas foram facilmente baixadas do portal da 
Agência. As informações confidenciais foram recebidas da ANP, na forma de tabelas Excel, 
por conta do Acordo de Cooperação Técnica EPE-ANP, assinado em 2 de Outubro de 2006, e 
constaram de: a) lista de campos brasileiros com reservas de petróleo ou gás natural, enviada 
em Abril de 2007; e, b) lista de descobertas em fase de (plano) avaliação, recebida como 
versão preliminar e incompleta em Dezembro de 2006, não tendo sido atualizada pela ANP 
até a edição deste relatório, podendo causar inconsistências na caracterização geográfica de 
alguns blocos exploratórios e campos.  
 

                                                 
1 O limite do território nacional no mar segue o limite da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) que dista 200 milhas 
(370,4 km) da linha de costa.  
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Para os recursos não-descobertos, o processo de obtenção de informações foi complexo, uma 
vez que se decidiu embasá-lo geologicamente, embora a EPE não dispusesse de dados, 
informações e conhecimentos concentrados das bacias sedimentares brasileiras. A estratégia 
adotada foi contratar serviços regionalmente focados de interpretação geológica de fundações 
universitárias brasileiras:  
 
o Fundação GORCEIX: bacias do norte;  
o Fundação COPPETEC: bacias do leste; e, 
o Fundação FUNDUNESP: bacias do sul.     
 
Entretanto, a complexidade de serem geradas informações que fossem úteis para o 
mapeamento de importância geológica de áreas em todo o território nacional, no exíguo prazo 
do Projeto, demandou da EPE o estabelecimento de uma metodologia geral para garantir 
homogeneidade de abordagem e eficácia dos serviços das fundações universitárias. Tal 
metodologia, descrita no capítulo 12 de Coburn & Yarus (2000), tem o play como conceito 
geológico chave e o sistema de informações geográfico (SIG) como ferramenta 
computacional.  
 
Embora os serviços das fundações universitárias tenham sido contratados de modo a não 
dependerem da obtenção de dados sob guarda da ANP, foram feitas a esta agência, com base 
no Acordo EPE-ANP, algumas solicitações de informações de poços e levantamentos 
sísmicos, com o propósito de enriquecer este produto do Projeto, quanto às Bacias de 
Campos2, Paraná e Parecis, porém nenhuma delas foi atendida até a edição deste relatório.    
 
Para avaliar a importância das áreas quanto aos recursos não-descobertos, outras informações 
foram consideradas, além daquelas provenientes das fundações universitárias. Dados de 
blocos exploratórios e de poços perfurados foram obtidos no portal da ANP; dados sobre 
exsudações de hidrocarbonetos nas Bacias de Pelotas, Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba 
e Potiguar foram disponibilizados para EPE, em função do Seminário de Integração Técnica 
[EPE (e) 2007].  
 
A fase de processamento consistiu na seleção e no estabelecimento de atributos a partir dos 
resultados da fase de coleta de informações, com foco naqueles mapeáveis. A seleção de 
atributos seguiu o critério de pertinência com relação ao objetivo geral do projeto, no sentido 
de se incluir na BIZROG-E&P basicamente aquelas informações mais relevantes para a 
composição da função de importância, a ser abordada mais adiante neste relatório, 
preparando-se assim uma base específica ao invés de genérica para o segmento de E&P, pois 
essa já é uma atribuição legal da ANP. O estabelecimento de atributos foi resposta à 
necessidade de se avaliarem de modo completo as diversas dimensões de importância das 
áreas para o E&P no País, criando-se assim novas variáveis a partir das informações 
resultantes da fase de coleta.  
 
A BIZROG-E&P, em sua primeira versão, preparada nas fases de coleta e processamento 
mencionadas acima, será descrita nos próximos itens deste relatório, com o significado dos 
atributos que a compõem. Entretanto, como introdução, segue a lista dos principais atributos 
componentes, todos eles georreferenciados, armazenados e processados com base em diversas 
ferramentas disponíveis no sistema de informações ArcGIS.  
 
                                                 
2 No caso da Bacia de Campos, os limites dos plays bacia afora teriam sido mais bem definidos, caso a ANP 
tivesse compartilhado as informações sísmicas solicitadas.   
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o Atributos de Bacias Sedimentares: 

 
o Localização. 
 
o Área Sedimentar (km²). 

 
o Grau de Necessidade de Conhecimento. 
 
o Atributos de Bacia Efetiva: 
 

���� Área Efetiva (km²). 
���� Expectativa de Fluido Predominante. 
���� Prospectividade Absoluta (km²). 
���� Prospectividade Relativa. 

 
o Atributos de Plays Efetivos: 
 

o Atributos de Reservatório: 
 

���� Profundidade do Segmento. 
���� Unidade Litoestratigráfica. 
���� Litologia. 
���� Unidade Cronoestratigráfica. 
���� Grau de Chance do Fator Reservatório. 
 

o Atributos de Carga: 
 
���� Unidade Litoestratigráfica do Gerador. 
���� Unidade Cronoestratigráfica do Gerador. 
���� Grau de Chance do Fator Carga.  

 
o Atributos de Trapa: 
 

���� Unidade Litoestratigráfica Selante.  
���� Litologia Selante. 
���� Unidade Cronoestratigráfica Selante. 
���� Tipo de Trapa. 
���� Grau de Chance do Fator Trapa.  

 
o Grau de Chance do Play.  
 
o Atributos de Fluido: 

 
���� Chance de Gás Natural caso ocorra Descoberta de Hidrocarboneto. 
���� Chance de Petróleo Leve/Mediano caso ocorra Descoberta de 

Petróleo. 
���� Chance de Petróleo Leve caso Descoberta Leve/Mediano. 
���� Tipo Predominante Esperado.  
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o Status Exploratório Predominante.   
 
o Atributos de Prospecto: 
 

���� Área (km²). 
���� Visibilidade. 
���� Possível Localização3.  

 
o Blocos Exploratórios: Localização. 
 
o Atributos de Poços Perfurados: 
 

o Localização. 
 
o Resultados. 

 
o Atributos de Campos de Petróleo e Gás Natural: 
 

o Localização. 
 
o Tipo de Fluido Predominante.  

 
o Status de Projeto de Explotação.   

 
o Bloco de Origem. 

 
o Atributos de Exsudações de Hidrocarbonetos: 
 

o Localização. 
 
o Meio de Identificação.  

 

A parte de ABAST da base de informações do Projeto Zoneamento, doravante chamada de 
BIZROG-ABAST, para facilitar as referências neste relatório, foi preparada com a finalidade 
de incorporar os principais elementos que representam geograficamente o segmento 
downstream, mais particularmente aqueles atinentes ao processamento, armazenamento e 
transporte de petróleo, derivados e gás natural.  

A coleta de informações para compor a BIZROG-ABAST foi feita na mídia4 e, principalmente, 
junto à ANP e ao Sistema Petrobras. Na expectativa de que pudessem ser obtidos dados e 
informações não disponíveis na mídia, acordos de cooperação técnica foram celebrados entre 
a EPE e a Transpetro, em 28 de agosto de 2006, e, entre a EPE e a ANP, em 2 de outubro de 
2006. Tais acordos, contudo, contribuíram apenas parcialmente para a composição da base de 
informações ora apresentada neste relatório, quer pelo fato deles serem recentes, por isso 

                                                 
3 O atributo de possível localização de um dado prospecto não deverá ser considerado, direta ou indiretamente, 
sob nenhuma hipótese, argumento para qualquer tipo de investimento exploratório, prestando-se tão somente 
para estudos em nível agregado de plays e bacias, no contexto de planejamento de longo prazo.  
4 Basicamente foram consultadas publicações especializadas e sítios mantidos na internet pelas empresas 
responsáveis por instalações de downstream. 
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ainda demandando adaptações nas instituições envolvidas para a fluência de intercâmbios, 
quer pela indisponibilidade técnica das informações em termos georreferenciados.   

Entretanto, o mapa de Oleodutos e Gasodutos do Brasil – 2005, produzido pela Transpetro, 
em papel e na escala 1: 6.000.000, foi de fundamental importância como fonte de coleta de 
informações, uma vez que inclui, além das instalações existentes, os dutos em fase de 
planejamento. Dutos e demais instalações desse mapa foram digitalizados e migrados para 
tabelas de banco de dados gerenciadas por meio do ArcGIS, padrão de sistema de informações 
geográficas na EPE.              

Em dezembro de 2006, por demanda da MME/SPG, a EPE produziu um mapa preliminar do 
projeto Zoneamento, considerando todo o setor de petróleo e gás, portanto incluindo áreas 
tipo AREA1, AREA2 e AREA3. Para a confecção deste mapa, foi necessária a obtenção de 
dados georreferenciados de dutos de transferência do E&P, para o que contamos com a 
colaboração da Petrobras que, por meio da Gerência Executiva do E&P-Corporativo, forneceu 
informações que vieram a complementar e melhorar a base que já estava sendo preparada. 
Cabe citar, outrossim, a “ficha resumo dos empreendimentos de gasodutos”, atualizada 
periodicamente na “sala de situação” da MME/SPG5, que veio a se constituir em importante 
fonte de informação para a construção da base. 

Tendo em vista os objetivos do Projeto “Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás” e 
as dificuldades na fase de coleta de dados, a BIZROG-ABAST disponibilizada neste relatório 
pode ser considerada abrangente e atualizada até 31 de dezembro de 2006.   

 

3. Base de Informações (BIZROG) 
 

A base de informações do Projeto Zoneamento, a BIZROG, é apresentada em duas partes, 
upstream e downstream, ou simplesmente E&P e ABAST. Numa linguagem tecnológica, 
trata-se de um sistema de informações geográficas (SIG) constituído, portanto, de um 
conjunto de tabelas de dados georreferenciados visualizáveis na forma de mapas. Tanto para 
a parte de E&P quanto para o ABAST, apresentam-se primeiramente as tabelas e depois os 
mapas. 
 

3.1 Tabelas da BIZROG-E&P 
 
Os atributos que constituem a BIZROG-E&P, listados no item 2 deste relatório, são a seguir 
apresentados de acordo com o modo de organização de suas principais tabelas, com 
explicações do significado adotado no Projeto, quando não se tratar de atributo consagrado na 
indústria do petróleo, comentando-se ainda as limitações dos dados que os representam na 
presente versão. A visualização da base no modo de mapas será alvo do item 3.2. Numa 
linguagem de SIG, as informações dos atributos estão arquivadas e acessíveis tanto no modo 
de tabela quando no modo de visualização geográfica, por meio do que é corriqueiramente 
chamado de shapefile.     
 
 

                                                 
5 A última versão da “ficha resumo” considerada para efeito deste relatório é de 13 de fevereiro de 2007.  
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o Tabela de Bacias Sedimentares com Situação Geográfica (ver Tabela 1): 
 

o Situação Terra/Mar. Posição geográfica atual da bacia ou parte dela.  
o Nome da Bacia. Baseado no portal da ANP, onde constam 71 bacias 

sedimentares, considerando-se a situação terra/mar em que se encontram várias 
delas. Para o Projeto, agrupamos Espírito Santo com Mucuri e não separamos 
Recôncavo em duas (terra e mar). Portanto, na lista da Tabela 1 constam 69 
bacias sedimentares com situação geográfica.     

o Localização. Baseada no portal da ANP6.  
o Área Sedimentar (km²).  
o Fonte de Interpretação. As principais bacias brasileiras foram, neste Projeto, 

objeto de estudos geológicos regionais razoavelmente aprofundados das 
Fundações Universitárias. As outras bacias sedimentares que constam da 
Tabela 1 não foram estudadas pelas Fundações, tendo sido alvo de 
especulações preliminares da própria EPE, com base bibliográfica. 

o Atributos de Resumo das Atividades de E&P: Número de poços exploratórios 
perfurados; Ano do primeiro poço exploratório; Ano do último poço 
exploratório; Profundidade máxima perfurada; Maior lâmina d´água 
atravessada; Índice de sucesso geológico (com poços pioneiros); Total de 
campos descobertos (em atividade): Campos de petróleo, Campos de gás não-
associado, Campos de petróleo e gás e Campos em avaliação; Ano da 
primeira descoberta;Ano da última descoberta; Ano de início da produção 
(campos ativos).  

� Documento de Resumo Geológico. Por meio de hyperlink, documento 
com a lista dos plays exploratórios resultantes das análises das bacias 
estudadas pelas Fundações Universitárias e os correspondentes 
superplays estabelecidos pela EPE; status exploratório predominante de 
play; status de sistema petrolífero; coluna estratigráfica; e seção 
geológica esquemática. Os documentos com os resumos geológicos 
para cada bacia estudada pelas Fundações estão reunidos no Anexo.      

 
 

Tabela 1: Bacias Sedimentares Brasileiras,  
Situação Geográfica, Área e Fonte de Interpretação. 

 
 

Situação 
Terra/Mar 

Nome da Bacia 
Sedimentar 

Área 
Sedimentar 

(km²) 

Fonte de 
Interpretação 

T Acre 97.469 GORCEIX 
T Afogados de Ingazeira 264 Não Estudada 
T Alagoas 7.620 COPPE 
T Alto Tapajós 76.524 GORCEIX 
T Amazonas 606.237 GORCEIX 
T Araripe 10.091 COPPE 
T Bananal 87.117 Não Estudada 
T Barreirinhas 8.849 GORCEIX 
M Barreirinhas 89.135 GORCEIX 

                                                 
6 No caso da Bacia de São Luís, os limites no shapefile da Bacia foram alterados, de acordo com estudo da 
Fundação Gorceix.   
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T Betânia 261 Não Estudada 
T Bom Nome 41 Não Estudada 
T Bragança-Vizeu 7.929 GORCEIX 
T Camamu-Almada 2.715 COPPE 
M Camamu-Almada 83.504 COPPE 
T Campos 6.522 FUNDUNESP 
M Campos 153.988 FUNDUNESP 
T Ceará  11.380 GORCEIX 
M Ceará 153.903 GORCEIX 
T Cedro 534 Não Estudada 
T Cumuruxatiba 8.445 COPPE 
M Cumuruxatiba 53.785 COPPE 
T Curitiba 733 Não Estudada 
T Espírito Santo-Mucuri 17.629 COPPE 
M Espírito Santo-Mucuri 154.066 COPPE 
T Foz do Amazonas 29.601 GORCEIX 
M Foz do Amazonas 253.107 GORCEIX 
T Icó 224 Não Estudada 
T Iguatu 997 Não Estudada 
T Irecê 30.314 Não Estudada 
T Itaboraí 417 Não Estudada 
M Jacuípe 28.037 COPPE 
T Jatobá 5.858 COPPE 
T Jequitinhonha 5.482 COPPE 
M Jequitinhonha 55.054 COPPE 
T Lençóis 4.763 Não Estudada 
T Lima Campos 114 Não Estudada 
T Madre de Dios 50.951 Não Estudada 
T Malhada Vermelha 74 Não Estudada 
T Marajó 150.580 GORCEIX 
T Mirandiba 104 Não Estudada 
T Pageú 56 Não Estudada 
T Pantanal 162.842 Não Estudada 
M Pará-Maranhão 150.898 GORCEIX 
T Paraná  1.118.020 FUNDUNESP 
T Parecis 355.025 FUNDUNESP 
T Parnaíba 672.545 GORCEIX 
T Pelotas 41.178 FUNDUNESP 
M Pelotas 330.413 FUNDUNESP 
M Pernambuco - Paraíba 143.996 COPPE 
T Pernambuco-Paraíba 6.572 COPPE 
T Potiguar 31.317 GORCEIX 
M Potiguar 260.530 GORCEIX 
T Recôncavo 9.669 COPPE 
T Resende 373 Não Estudada 
T Rio do Peixe 1.425 COPPE 
M Santos 273.121 FUNDUNESP 
T São Francisco 379.357 GORCEIX 
T São José de Belmonte 754 Não Estudada 
T São Luis 22.570 GORCEIX 
T São Paulo 1.111 Não Estudada 
M SEAL 160.432 COPPE 
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T Sergipe 4.980 COPPE 

T Socorro-Santo Ignácio 496 Não Estudada 
T Solimões 919.291 GORCEIX 
T Tacutu 18.087 GORCEIX 
T Taubaté 2.320 Não Estudada 
T Tucano Central 12.560 COPPE 
T Tucano Norte 8.756 COPPE 
T Tucano Sul 7.341 COPPE 

 
 
 
 
o Tabela de Necessidade de Conhecimento das Bacias Sedimentares (ver Tabela 2): 
 

o Nome. Baseado no portal da ANP, conforme Tabela 1.   
o Grau de Necessidade de Conhecimento. Expressa o nível de dependência de 

aquisição e interpretação geológica de dados para se ter certeza da existência 
ou não de recursos convencionais ou não-convencionais de petróleo ou gás 
natural em acumulações por descobrir na bacia; quanto maior esse grau, maior 
a necessidade da obtenção de dados interpretados para se dirimir as dúvidas. 
Dois contextos de avaliação deste atributo foram considerados, o de bacias 
estudadas e o de bacias não estudadas neste Projeto pelas Fundações, conforme 
a Tabela 1.  

 
� Para o grupo estudado pelas Fundações, a avaliação foi feita por 

segmento de bacia, com o grau podendo variar de 1 a 9 dentro da 
mesma bacia, em função da análise das chances dos plays; cada ponto 
da bacia foi classificado de acordo com o play que mais carece de 
conhecimento. Às áreas que ficaram fora dos limites dos plays, dentro 
de bacia, foi atribuído o grau 1, mantendo-se assim um mínimo de 
expectativa de que novos dados e interpretações possam estender o 
interesse exploratório para além dos limites de bacia efetiva 
apresentados na presente versão da BIZROG-E&P. Das 69 bacias da 
Tabela 1, seis (6) foram avaliadas somente com o grau 1, todas elas 
extensões terrestres de bacias com plays efetivos apenas na porção 
marítima. Entretanto, em função das discussões no Seminário de 
Integração Técnica do Projeto Zoneamento [EPE (e) 2007], admitiu-se 
que há áreas que não foram avaliadas geologicamente pelas Fundações, 
principalmente pela inexistência de dados, não significando assim que 
sejam estéreis em termos de recursos de hidrocarbonetos, por isso 
necessitam ser conhecidas e a elas atribuindo-se o grau 9: parte externa 
de cada bacia efetiva na margem continental, no sentido de águas mais 
profundas; áreas externas das bacias efetivas do Solimões, Amazonas, 
Parnaíba, Tacutu e Marajó; e, parte norte da área externa da bacia 
efetiva de São Francisco.   

 
� Para o grupo de bacias não estudadas pelas Fundações, atribuiu-se ou 

grau zero (0) ou grau 9:  
� O grau zero (0) foi atribuído para 5 bacias sem justificativa 

geológica para que haja qualquer esforço de aquisição ou 
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interpretação de dados com vistas à exploração de recursos 
convencionais ou não-convencionais de petróleo ou gás 
natural7. Utilizamos as seguintes premissas:  
a) há um tamanho mínimo para as bacias sedimentares 
brasileiras abaixo do qual não se acredita, geologicamente, que 
tenha se realizado o processo de formação e preservação de 
acumulações de hidrocarbonetos; adotamos8, por hipótese, o 
valor de 650 km²;  
b) registros geológicos contidos na bibliografia suficientes para 
suportar o desinteresse exploratório de uma bacia para o setor 
de petróleo e gás; adotamos como referência básica os 
trabalhos de âmbito nacional coordenados por Bacoccoli (2003; 
2006); 
c) consenso obtido nas discussões do Seminário de Integração 
Técnica do Projeto Zoneamento [EPE (e) 2007]. 

 
� O grau 9 foi atribuído para 18 bacias sedimentares (não 

estudadas pelas Fundações): com tamanhos maiores que o 
mínimo adotado e com justificativa bibliográfica de que pode 
existir recurso de petróleo ou gás por descobrir, mesmo que os 
riscos exploratórios previstos  sejam altíssimos e, por isto 
mesmo, dados devem ser adquiridos; ou, com tamanhos 
menores que o mínimo adotado, mas com possibilidades 
devidas a uma peculiar história geológica que teria formado 
pequenas acumulações quando a bacia era maior e mais 
profunda, como é o caso de várias bacias do nordeste (no “Vale 
do Cariri”). No caso da Bacia de Taubaté, consideramos a 
possibilidade de recursos não-convencionais de petróleo. 

 
 

Tabela 2: Necessidade de Conhecimento das Bacias Sedimentares Brasileiras9.  
 

Situação 
Terra/Mar 

Nome da Bacia 
Sedimentar 

Graus de  
Necessidade de 
Conhecimento 

T Acre 1; 9 
T Afogados de Ingazeira 9 
T Alagoas 1; 2 e 3 
T Alto Tapajós 9 
T Amazonas 1; 6 
T Araripe 1; 9 

                                                 
7 O desinteresse geológico por uma bacia sedimentar em termos de E&P não implica que ela não possa vir a ter 
algum interesse para o segmento de abastecimento nacional de gás, considerando o potencial de armazenamento 
de reservatórios de algumas bacias.  
8 Consideramos que para uma bacia terrestre brasileira ter o mínimo de interesse exploratório, deveria conter: a) 
um mínimo de número de campos (adotamos 13, que é o caso da bacia de Alagoas que tem o menor número de 
campos entre as bacias terrestres maduras); um tamanho mínimo de campo (adotamos 1 km² que 
aproximadamente corresponde ao tamanho dos menores campos brasileiros terrestres com reservas); e, um 
mínimo teor de campos em relação à área (adotamos 2%, que corresponde à menor razão, nas bacias terrestres 
maduras, entre a área total com campos e a área da bacia, valor esse obtido na Bacia de Espírito Santo). Com 
base nesses valores, chega-se a 650 km² de área de bacia sedimentar.        
9 Note-se, na Tabela 2, que algumas bacias têm segmentos com níveis diferenciados de conhecimento. 
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T Bananal 9 
T Barreirinhas 1; 5, 6 e 9 
M Barreirinhas 1; 6, 8 e 9 
T Betânia 9 
T Bom Nome 9 
T Bragança-Vizeu 1 
T Camamu-Almada 1 
M Camamu-Almada 1; 5, 8 e 9 
T Campos 1 
M Campos 1;  2, 3, 5 e 6 
T Ceará  1 
M Ceará 1; 2, 3, 6 e 9 
T Cedro 9 
T Cumuruxatiba 1; 5 e 8 
M Cumuruxatiba 1; 5, 6, 8 e 9 
T Curitiba 0 
T Espírito Santo-Mucuri 1; 2 e 3 
M Espírito Santo-Mucuri 1; 2 e 3 
T Foz do Amazonas 1 
M Foz do Amazonas 1; 6, 8 e 9 
T Icó 9 
T Iguatu 9 
T Irecê 9 
T Itaboraí 0 
M Jacuípe 1; 9 
T Jatobá 1;9 
T Jequitinhonha 1; 5 e 9 
M Jequitinhonha 1; 5, 8 e 9 
T Lençóis 0 
T Lima Campos 9 
T Madre de Dios 9 
T Malhada Vermelha 9 
T Marajó 1; 9 
T Mirandiba 9 
T Pageú 9 
T Pantanal 9 
M Pará-Maranhão 1; 6, 8 e 9 
T Paraná  1; 5 e 6 
T Parecis 1; 7 e 9 
T Parnaíba 1; 9 
T Pelotas 1 
M Pelotas 1; 8 e 9 
M Pernambuco - Paraíba 1; 9 
T Pernambuco-Paraíba 1; 9 
T Potiguar 1; 2 e 3 
M Potiguar 1; 2, 3, 4, 5 e 6 
T Recôncavo 1; 2, 3 e 5 
T Resende 0 
T Rio do Peixe 1; 9 
M Santos 1; 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
T São Francisco 1; 9 
T São José de Belmonte 9 
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T São Luis 1; 9 
T São Paulo 0 
M SEAL 1; 3 
T Sergipe 1; 3 
T Socorro-Santo Ignácio 9 
T Solimões 1; 3, 8 e 9 
T Tacutu 1; 9 
T Taubaté 9 
T Tucano Central 1; 8 
T Tucano Norte 1; 9 
T Tucano Sul 1; 7 

 
 
o Tabela de Bacias Efetivas (ver Tabela 3): 
 

� Nome da Bacia Efetiva. Bacia efetiva é o subconjunto da bacia sedimentar com 
chances para a existência de acumulações de petróleo ou gás natural; fora dela, a 
prospectividade da área sedimentar é praticamente nula, conforme o conhecimento 
vigente na época da avaliação. Também pode ser definida como a união geográfica 
de seus plays efetivos. Somente para as bacias sedimentares estudadas pelas 
Fundações foram estabelecidas bacias efetivas. A Tabela 3 lista as 32 bacias 
efetivas do Projeto, considerando-se a situação Terra / Mar. 

� Área Efetiva (km²). Área da bacia efetiva. 
� Prospectividade Absoluta (km²). Área prospectável com risco geológico regional, 

correspondendo à soma das áreas dos prospectos ponderadas pelas chances dos 
subplays a eles relacionados10.  

� Prospectividade Relativa (%). Razão entre a prospectividade absoluta e a área 
efetiva.  
 

 
Tabela 3: Bacias Efetivas do Projeto, com Área e Prospectividade. 

 
 

Nome da Bacia Efetiva  
Situação 
Terra/Mar  

Área Efetiva 
(km²) 

Prospectividade 
Relativa 

Prospectividade 
Absoluta (km²) 

Acre T 15.167 0,003% 0,48 
Alagoas T 4.377 0,341% 14,91 
Amazonas T 267.340 0,406% 1085,60 
Araripe T 10.091 0,012% 1,25 
Barreirinhas T 7.342 1,909% 140,12 
Barreirinhas M 43.555 1,073% 467,53 
Camamu-Almada M 18.487 2,677% 494,96 
Campos M 89.928 3,686% 3314,50 
Ceará M 33.717 4,244% 1430,88 
Cumuruxatiba T 223 0,000% 0,00 
Cumuruxatiba M 18.071 1,733% 313,08 
Espírito Santo-Mucuri T 5.186 0,566% 29,35 
Espírito Santo-Mucuri M 30.601 1,598% 489,00 

                                                 
10 A tabela (“ProspectosConceituais_Brasil.xls”) em nível Brasil que forma a base de construção da 
prospectividade absoluta, com as chances e as áreas dos prospectos conceituais (postulados), encontra-se no 
arquivo em CD que acompanha este relatório.   
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Foz do Amazonas M 167.210 0,175% 292,38 
Jacuípe M 8.195 0,504% 41,32 
Jatobá T 5.847 0,056% 3,29 
Jequitinhonha T 460 0,000% 0,00 
Jequitinhonha M 16.140 2,030% 327,56 
Marajó T 35.931 0,044% 15,68 
Pará-Maranhão M 53.214 1,469% 781,96 
Paraná T 603.421 0,032% 192,10 
Parecis T 207.894 0,084% 174,96 
Parnaíba T 309.508 0,033% 102,00 
Pelotas M 108.815 0,064% 70,15 
Pernambuco-Paraíba T 6.375 0,285% 18,14 
Pernambuco-Paraíba M 30.148 0,331% 99,75 
Potiguar T 16.335 5,358% 875,32 
Potiguar M 26.454 9,376% 2480,24 
Recôncavo T 8.735 6,085% 531,52 
Rio do Peixe T 761 0,211% 1,60 
Santos M 204.357 1,650% 3372,04 
São Francisco T 142.738 0,114% 162,45 
São Luis T 17.710 0,440% 77,95 
SEAL M 26.225 1,238% 324,53 
Sergipe T 3.864 0,991% 38,31 
Solimões T 232.284 0,356% 827,00 
Tacutu T 5.270 0,545% 28,73 
Tucano Central T 12.560 1,268% 159,30 
Tucano Norte T 8.607 0,424% 36,47 
Tucano Sul T 7.341 4,896% 359,37 

 
 

  
o Tabela de Fluidos de Bacias Efetivas (ver Tabela 4): 
 

� Nome da Bacia Efetiva. 
� Expectativas de Fluidos Predominantes. Considerando-se as chances regionais 

para a existência de acumulações de hidrocarbonetos por descobrir em cada play 
efetivo, bem como as chances condicionais para gás natural não-associado, cada 
bacia efetiva foi segmentada em polígonos de chances equivalentes para petróleo, 
gás não-associado, e petróleo e gás não-associado.  

 
 

Tabela 4: Fluidos de Bacias Efetivas. 
 

 

Situação 
Terra/Mar 

Nome da Bacia Efetiva Fluidos 
Predominantes 

T Acre Petróleo e Gás 
T Alagoas Petróleo e Gás 

T Amazonas 
Gás (Não-Associado); 
Petróleo e Gás 

T Araripe Petróleo 

T Barreirinhas 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 
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M Barreirinhas 

Petróleo; Petróleo e 
Gás; Gás (Não-
Associado) 

M Camamu-Almada 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

M Campos Petróleo 

M Ceará 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

T Cumuruxatiba Petróleo 
M Cumuruxatiba Petróleo 

T Espírito Santo-Mucuri 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

M Espírito Santo-Mucuri 
Gás (Não-Associado); 
Petróleo e Gás 

M Foz do Amazonas 

Gás (Não-Associado); 
Petróleo e Gás; 
Petróleo 

M Jacuípe Petróleo e Gás 
T Jatobá Petróleo e Gás 
T Jequitinhonha Petróleo 
M Jequitinhonha Petróleo 
T Marajó Petróleo 

M Pará-Maranhão 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

T Paraná  

Gás (Não-Associado); 
Petróleo e Gás; 
Petróleo 

T Parecis Gás (Não-Associado) 

T Parnaíba 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

M Pelotas 
Petróleo; Gás (Não-
Associado) 

T Pernambuco-Paraíba 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

M Pernambuco-Paraíba 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

T Potiguar Petróleo 

M Potiguar 

Petróleo; Gás (Não-
Associado); Petróleo e 
Gás 

T Recôncavo 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

T Rio do Peixe Petróleo 
M Santos Gás (Não-Associado) 
T São Francisco Gás (Não-Associado) 
T São Luis Petróleo 

M SEAL 
Petróleo; Petróleo e 
Gás 

T Sergipe Petróleo e Gás 

T Solimões 
Gás (Não-Associado); 
Petróleo 

T Tacutu Petróleo e Gás 
T Tucano Central Petróleo e Gás 
T Tucano Norte Petróleo e Gás 

T Tucano Sul 

Gás (Não-Associado); 
Petróleo e Gás; 
Petróleo 
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o Tabelas de Plays Efetivos. Para cada bacia efetiva, um ou mais plays efetivos foram 

estabelecidos, cada um com uma tabela correspondente na BIZROG-E&P; ao todo, na 
presente versão, há 96 tabelas de plays efetivos nas 32 bacias efetivas do Projeto. Play 
efetivo é a área sedimentar com análogos controles geológicos para a formação e 
preservação de acumulações. Embora tais controles possam ser expressos de vários 
modos, como fizeram as Fundações, seguiu-se na EPE um padrão de fatoração a três 
componentes, conforme sugerido no capítulo 12 de Coburn and Yarus (2000), onde o 
mapa de play efetivo é chamado de “summary play map”: reservatório, carga e trapa. Os 
plays efetivos são segmentados em subplays que são áreas com fatores geológicos 
interpretados como tendo os mesmos riscos exploratórios11. Também chamado de play 
fairway12, um play efetivo é expresso como a área obtida pela superposição das áreas 
favoráveis dos fatores geológicos que representam os controles geológicos. Cada tabela de 
play efetivo contém os seguintes atributos.   

 
o Atributos de Reservatório: 
 

���� Profundidade do Segmento. Profundidade média (em metros) do topo, 
com relação ao nível médio do mar, para cada segmento de 
reservatório do play. 

���� Unidade Litoestratigráfica. 
���� Litologia. 
���� Unidade Cronoestratigráfica. 
���� Grau de Chance do Fator Reservatório. Para cada segmento de rocha 

com fácies reservatório, a chance de ocorrência de condições 
geológicas para existência de reservatório com espessura e 
permoporosidade favoráveis à formação de acumulações.  

 
o Atributos de Carga: 
 

���� Unidade Litoestratigráfica do Gerador. 
���� Unidade Cronoestratigráfica do Gerador. 
���� Grau de Chance do Fator Carga. Para cada segmento de carga 

potencial para o play, a chance de ocorrência de condições geológicas 
favoráveis para formação de acumulações no reservatório do play 
avaliado, considerando a geração (quantidade e maturidade da matéria 
orgânica), os caminhos, a frente de migração e, o sincronismo entre a 
migração e o reservatório em situação de trapa.  

 
o Atributos de Trapa: 

 
���� Unidade Litoestratigráfica Selante.  
���� Litologia Selante. 
���� Unidade Cronoestratigráfica Selante. 
���� Tipo de Trapa. Estrutural, estratigráfica ou mista. 

                                                 
11 Subplay significa o que também é chamado, em Cooper et al (2006), por exemplo, de “common risk segment”.  
12 Mudge & Holdoway (2005); Cooper et al (2006). 
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���� Grau de Chance do Fator Trapa. Para cada segmento de trapa para o 
play, a chance de ocorrência de condições geológicas favoráveis para a 
retenção do petróleo ou gás migrado, considerando a existência e a 
eficiência de rochas selantes sobrepostas ou laterais ao reservatório, a 
geometria da interface reservatório - selante, e a preservação do 
hidrocarboneto depois de acumulado até o tempo presente.   

 
o Grau de Chance do Play. Avaliado para cada segmento de play, corresponde à 

chance conjunta dos fatores reservatório, carga e trapa, expressando 
quantitativamente a expectativa geológica da existência de acumulações de 
petróleo ou gás natural por descobrir. Embora rigorosas avaliações 
econômicas para os recursos não-descobertos não sejam escopo deste Projeto, 
está implícita neste Grau de Chance a expectativa de que as acumulações por 
descobrir sejam de tamanho minimamente econômico. O complemento desta 
chance é também chamado de risco do play.       

 
o Status Exploratório Predominante. Cada play efetivo foi classificado em 

fronteira, imaturo ou estabelecido, conforme a avaliação feita para o nível de 
demandas exploratórias esperadas, desde aquelas para redução de incertezas 
de caráter mais regional até aquelas mais locais, para identificação de 
prospectos (classificações play a play estão no Anexo).  

 
���� Play Estabelecido. Situação em que se acredita que já estejam 

confirmadas as condições geológicas regionais necessárias e 
suficientes para existência de vários campos comerciais na área do 
play efetivo. De modo geral, plays com pelo menos uma descoberta 
comercial foram considerados estabelecidos. Porém, para plays com 
grande expressão geográfica em área, mais do que três descobertas 
comerciais foram admitidas para considerá-los estabelecidos13.   

 
���� Play Imaturo. Situação em que já foi confirmada a existência de 

acumulação de hidrocarboneto no play, por meio de descobertas 
subcomerciais, ou raras comerciais (até três), no caso de play com área 
enorme, mas ainda com significativa incerteza exploratória quanto à 
extensão regional das condições geológicas para existência de vários 
campos comerciais no play.    

 
���� Play Fronteira. Situação em que nenhum tipo de descoberta foi feita 

no play, nem mesmo subcomercial. Apenas conceitualmente podem 
esperar-se condições geológicas regionais para descobertas, no 
máximo pela presença de indícios de hidrocarbonetos.        

 
o Tabelas de Fluido Predominante dos Plays Efetivos. A BIZROG-E&P está composta, na 

presente versão, de 96 tabelas, uma para cada play efetivo, com informações sobre as 
expectativas de existência de acumulações de petróleo (leve/mediano ou pesado) ou gás 
natural não-associado por descobrir.   

 
o Chance de Gás Natural caso ocorra Descoberta de Hidrocarboneto. 

                                                 
13 Em estudo de contexto mundial do USGS, publicado por Ahlbrandt et al (2005), uma “assessment unit”, 
conceito análogo ao de play, foi considerada estabelecida com no mínimo 13 campos comerciais.  
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o Chance de Petróleo Leve/Mediano caso ocorra Descoberta de Petróleo. 
o Chance de Petróleo Leve caso ocorra  Descoberta de petróleo Leve/Mediano. 
o Tipo de Fluido Predominante Esperado. Cada subplay é classificado em 

petróleo, gás não-associado e petróleo & gás, conforme a relação entre as 
chances: chance de gás não-associado maior do que 2/3, subplay classificado 
como gás; menor que 1/3, classificado como petróleo; entre 1/3 e 2/3, 
classificado como subplay aonde se esperam acumulações de petróleo e de 
gás.       

 
o Tabelas de Prospectos dos Plays Efetivos. A BIZROG-E&P está composta, na presente 

versão, de 96 tabelas, uma para cada play efetivo, com informações sobre os prospectos de 
cada play avaliado.  

 
o Área (km²). 
o Visibilidade. Os prospectos podem ser classificados em: identificados (quando 

bem definidos a partir da integração e interpretação de dados exploratórios); 
indicados (prospectos com fraca ou moderada definição); ou conceituais 
(prospectos presumidos apenas por analogia geológica, por falta de dados ou 
trabalhos adicionais de interpretação exploratória; chamados de postulados no 
capítulo 12 de Coburn and Yarus (2000). Cerca de 1000 prospectos compõem 
a presente base BIZROG-E&P, quase 100% classificados como de visibilidade 
conceitual ou postulada.  

o Possível Localização. De modo esquemático, os possíveis prospectos foram 
espalhados na área de cada play efetivo. Praticamente todos eles são 
conceituais (postulados) e, por isso, este atributo não deverá ser considerado, 
direta ou indiretamente, sob hipótese alguma, como argumento para qualquer 
tipo de investimento exploratório, prestando-se tão somente para estudos em 
nível agregado de plays e bacias, no contexto de planejamento de longo prazo. 

 
o Tabela de Blocos Exploratórios: Localização. Baseada na tabela disponível no portal da 

ANP, com data de referência 27 de Junho de 2007. Com o propósito de separar áreas com 
recursos já descobertos de petróleo ou gás natural daquelas com recursos a descobrir, 
alterações foram feitas na EPE nos polígonos de alguns blocos, considerando as áreas em 
(plano de) avaliação fornecidas pelo Acordo com a ANP em Dezembro de 2006. 
Entretanto, tal defasagem de tempo (seis meses) pode ter implicado em alguma 
inconsistência.    

 
o Tabela de Poços Perfurados: Localização e Resultados. Baseada na tabela disponível no 

portal da ANP, com data de referência de 27 de Junho de 2007. Apenas os atributos de 
localização e resultados de poços fora de campos integram a BIZROG-E&P, na presente 
versão, uma vez que são estes os únicos atributos de poços utilizados num dos argumentos 
de importância relativa abordados no item 4 deste relatório14.     

 
o Tabela de Campos de Petróleo e Gás Natural. Contém os cerca de 330 campos comerciais 

brasileiros e aqueles em fase de delimitação (avaliação). Há três fontes para essa tabela: a) 
portal da ANP, com data de referência de 27 de Junho de 2007, onde se encontram os 

                                                 
14 Erros foram constatados na tabela de poços da ANP acessada pelo portal, depois de feitos mapas de 
importância de áreas: o poço 1-BRSA-373D-ES aparece erroneamente na Bacia Foz do Amazonas; o poço 2-
QLST0001-BA na Bacia Tucano Sul havia sido considerado como sem evidências de HC por causa de grafia 
errada no atributo de resultado do poço na tabela da ANP.    
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polígonos de localização dos campos brasileiros; b) reservas dos campos, recebida pelo 
Acordo com a ANP em Abril de 2007, com referência a 31 de Dezembro de 2006; e, c) 
tabela de planos de avaliação recebida, também pelo Acordo, em Dezembro de 2006. Há 
alguns pequenos campos na Bacia do Recôncavo que constam da lista das reservas, porém 
sem polígono de localização geográfica15. Por outro lado, há alguns campos com 
polígonos de localização geográfica sem informações de reservas16. A defasagem de datas 
entre essas fontes, particularmente a não atualização das descobertas em avaliação, pode 
implicar em algumas inconsistências nesta tabela.    

 
o Nome. 
o Localização. 
o Tipo de Fluido Predominante. Atribuído para cada campo da tabela, neste 

Projeto, com base numa relação de volumes recuperáveis finais, em óleo-
equivalente: petróleo, quando mais de 2/3 do volume total do campo é de 
petróleo e gás associado; gás, quando o campo tem mais de 2/3 do volume 
total em gás não-associado; e petróleo & gás, quando o volume de gás não-
associado está entre 1/3 e 2/3 do total do campo. Por falta de informações da 
ANP, alguns campos foram classificados com base em informações buscadas 
na internet.     

o Status de Projeto de Explotação. Conforme a situação predominante dos 
projetos de explotação, na presente versão da BIZROG-E&P, cada campo está 
classificado em: Avaliação, Desenvolvimento ou Produção. Em condições 
ideais, a classificação incluiria os seguintes possíveis status para um campo: 
Planejamento, Obstáculo e Inviabilidade.17   

o Bloco de Origem. Este atributo é preenchido basicamente para os campos em 
situação de avaliação, embora todo campo corresponda a um bloco 
exploratório no qual a descoberta foi realizada, a partir das licitações 
promovidas pela ANP desde 1999.  

 
o Tabelas de Exsudações de Hidrocarbonetos. Dados sobre exsudações de hidrocarbonetos 

nas Bacias de Pelotas, Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba e Potiguar estão incluídos 
na BIZROG-E&P; não foram incluídos dados de exsudações nas Bacias Rio do Peixe e 
Parecis.  

 
o Localização. 
o Meio de Identificação. Nas Bacias de Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba e 

Potiguar, por piston core; na Bacia de Pelotas, por imagem de radar.  
 
o Tabelas com dados Culturais e Geográficos. 
 

o Zona Costeira 
o Cidades 
o Capitais 

                                                 
15 Pequenos campos, mas com reservas, sem informação de localização geográfica: Beija-Flor, Dias D´Ávila, 
Fazenda Gameleira, Miranga Leste e Vale do Quiricó.  
16 Campos com localização geográfica, mas sem informações de reservas: Atlanta, Guanambi, Juriti, Oliva e 
Peregrino.  
17 A classificação de status de projeto de explotação que estamos considerando, em seis categorias, é uma 
adaptação do que consta na Portaria Nº 9 da ANP, sobre fases da atividade petrolífera, e nas definições da SPE et 
al (2006). 
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o Estados 
o Batimetria18 
o Hidrografia 

 

3.2 Mapas da BIZROG-E&P 
 
Os atributos que constituem a presente versão da BIZROG-E&P, apresentados de acordo com 
o modo de organização de suas principais tabelas, no item 3.1, são a seguir visualizados 
geograficamente. Desde logo deve ficar claro que é muito grande o número de alternativas de 
visualização, em termos do tipo de atributo, da região do País, da escala e da legenda. Como 
os shapefiles acompanham este relatório, o usuário poderá escolher, no ArcGIS, as 
alternativas que forem mais convenientes. Portanto, as figuras seguintes refletem as escolhas 
dos autores deste relatório no sentido de exemplificar a BIZROG-E&P em termos de mapas. 
Assim, foram escolhidos os atributos Prospectividade Absoluta19, Expectativa de Fluido 
Predominante20 e Grau de Necessidade de Conhecimento21, para todo o conjunto de bacias 
efetivas avaliadas.  
 
A Figura 1 mostra o mapa das bacias efetivas brasileiras estudadas pelas Fundações, quanto 
ao atributo prospectividade absoluta, medida que expressa a potencialidade para novas 
descobertas de acumulações de hidrocarbonetos.    
 

                                                 
18 Cedida pela ANP por meio de CD em 27mar06. 
19 Refere-se à Tabela de Bacias Efetivas (Tabela 3 no item 3.1).   
20 Refere-se à Tabela de Fluido de Bacias Efetivas (Tabela 4 no item 3.1).   
21 As figuras de grau de necessidade de conhecimento representam o status exploratório predominante dos plays 
com as maiores incertezas. 
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Figura 1: Mapa de Prospectividade Absoluta (km²) das Bacias Efetivas. 

 
A Figura 2 mostra o mapa das bacias efetivas brasileiras estudadas pelas Fundações, quanto 
ao atributo fluido predominante, expressando a propensão para novas descobertas em termos 
de acumulações de petróleo e gás não-associado.     
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Figura 2: Mapa de Expectativa de Fluido Predominante das Bacias Efetivas. 
 
A Figura 3 mostra o mapa das bacias efetivas brasileiras estudadas pelas Fundações, quanto 
ao atributo grau de necessidade de conhecimento, medida que expressa a incerteza na 
avaliação dos fatores geológicos regionais que controlam a formação de recursos de petróleo 
ou gás natural, evidenciando-se as áreas com plays de maior incerteza.     
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Figura 3: Mapa do Grau de Necessidade de Conhecimento das Bacias Efetivas. 

 

A seguir são apresentados os mapas dos três atributos escolhidos para exemplificação da 
visualização geográfica da BIZROG-E&P, prospectividade absoluta (km²), expectativa de 
fluido predominante e grau de necessidade de conhecimento para cada bacia efetiva estudada 
pelas Fundações. A ordem de apresentação das bacias efetivas segue o seguinte agrupamento 
de suas correspondentes bacias sedimentares com situação geográfica (conforme Tabela 5), 
num total de 32: a) bacias estritamente terrestres (T); b) bacias com porções tanto em terra 
quanto no mar (M/T); e, c) bacias estritamente marítimas (M). 
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Tabela 5: Seqüência de apresentação dos mapas das Bacias Efetivas do Projeto. 

 
 

Situação 
Terra/Mar 

Nome da Bacia Efetiva 
 

Figuras (prospectividade; 
fluido; conhecimento) 

T Acre 4 a 6 

T Amazonas 7 a 9 

T Araripe 10 a 12 

T Bragança-Vizeu/São Luis 13 a 15 

T Jatobá 16 a 18 

T Marajó 19 a 21 

T Paraná  22 a 24 

T Parecis 25 a 27 

T Parnaíba 28 a 30 

T Recôncavo 31 e 33 

T Rio do Peixe 34 e 36 

T São Francisco 37 e 39 

T Solimões 40 a 42 

T Tacutu 43 a 45 

T Tucano Central 46 a 48 

T Tucano Norte 49 a 51 

T Tucano Sul 52 a 54 

M/T Barreirinhas 55 a 57 
M/T Camamu-Almada 58 a 60 
M/T Campos 61 a 63 
M/T Ceará  64 a 66 
M/T Cumuruxatiba 67 a 69 
M/T Espírito Santo-Mucuri 70 a 72 
M/T Foz do Amazonas 73 a 75 
M/T Jequitinhonha 76 a 78 
M/T Pelotas 79 a 81 
M/T Pernambuco - Paraíba 82 a 84 
M/T Potiguar 85 a 87 
M/T SEAL 88 a 90 

M Jacuípe 91 a 93 

M Pará-Maranhão 94 a 96 

M Santos 97 a 99 
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Figura 4: Bacia do Acre: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
Figura 5: Bacia do Acre: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 6: Bacia do Acre: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 7: Bacia do Amazonas: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 8: Bacia do Amazonas: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 9: Bacia do Amazonas: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 10: Bacia do Araripe: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 11: Bacia do Araripe: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 12: Bacia do Araripe: grau de necessidade de conhecimento 
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Figura 13: Bacia de São Luís/ Bragança-Vizeu: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 14: Bacia de São Luís/ Bragança-Vizeu: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 15: Bacia de São Luís/Bragança-Vizeu: grau de necessidade de conhecimento 
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Figura 16: Bacia de Jatobá: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 17: Bacia de Jatobá: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 18: Bacia de Jatobá: grau de necessidade de conhecimento 
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Figura 19: Bacia de Marajó: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 20: Bacia de Marajó: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 21: Bacia de Marajó: grau de necessidade de conhecimento 
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Figura 22: Bacia do Paraná: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
 

Figura 23: Bacia do Paraná: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 24: Bacia do Paraná: grau de necessidade de conhecimento 
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Figura 25: Bacia de Parecis: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 26: Bacia de Parecis: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 27: Bacia de Parecis: grau de necessidade de conhecimento 
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Figura 28: Bacia do Parnaíba: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
Figura 29: Bacia do Parnaíba: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 30: Bacia do Parnaíba: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 31: Bacia do Recôncavo: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
Figura 32: Bacia do Recôncavo: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 33: Bacia do Recôncavo: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 34: Bacia do Rio do Peixe: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 35: Bacia do Rio do Peixe: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 36: Bacia do rio Peixe: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 37: Bacia de São Francisco: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 38: Bacia de São Francisco: expectativa de fluido predominante. 
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 Figura 39: Bacia do rio Peixe: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 40: Bacia de Solimões: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 41: Bacia de Solimões: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 42: Bacia de Solimões: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 43: Bacia do Tacutu: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
Figura 44: Bacia do Tacutu: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 45: Bacia de Tacutu: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 46: Bacia do Tucano Central: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
Figura 47: Bacia do Tucano Central: expectativa de fluido predominante. 

 



  

 60 

  
Figura 48: Bacia de Tucano Central: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 49: Bacia do Tucano Norte: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 50: Bacia do Tucano Norte: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 51: Bacia de Tucano Norte: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 52: Bacia do Tucano Sul: prospectividade absoluta (km²). 
 

  
 

Figura 53: Bacia do Tucano Sul: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 54: Bacia de Tucano Norte: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 55: Bacia de Barreirinhas: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 56: Bacia de Barreirinhas: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 57: Bacia de Barreirinhas: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 58: Bacia de Camamu-Almada: prospectividade absoluta (km²). 

 

 
Figura 59: Bacia de Camamu-Almada: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 60: Bacia de Camamu-Almada: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 61: Bacia de Campos: prospectividade absoluta (km²). 

 

 
Figura 62: Bacia de Campos: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 63: Bacia de Campos grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 64: Bacia do Ceará: prospectividade absoluta (km²). 

 

  
Figura 65: Bacia do Ceará: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 66: Bacia do Ceará: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 67: Bacia de Cumuruxatiba: prospectividade absoluta (km²). 

 

  
 

Figura 68: Bacia de Cumuruxatiba: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 69: Bacia de Cumuruxatiba: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 70: Bacia de Espírito Santo-Mucuri: prospectividade absoluta (km²). 

 

 
 

Figura 71: Bacia de Espírito Santo-Mucuri: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 72: Bacia do Espírito Santo: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 73: Bacia da Foz do Amazonas: prospectividade absoluta (km²). 

 

  
Figura 74: Bacia da Foz do Amazonas: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 75: Bacia da Foz do Amazonas: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 76: Bacia de Jequitinhonha: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 77: Bacia de Jequitinhonha: expectativa de fluido predominante. 
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 Figura 78: Bacia de Jequitinhonha: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 79: Bacia de Pelotas: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 80: Bacia de Pelotas: expectativa de fluido predominante 
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Figura 81: Bacia de Pelotas: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 82: Bacia de Pernambuco-Paraíba: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 83: Bacia de Pernambuco-Paraíba: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 84: Bacia de Pernambuco-Paraíba: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 85: Bacia Potiguar: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 86: Bacia Potiguar: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 87: Bacia Potiguar: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 88: Bacia de Sergipe-Alagoas: prospectividade absoluta (km²). 
 

  
Figura 89: Bacia de Sergipe-Alagoas: expectativa de fluido predominante. 
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 Figura 90: Bacia de Sergipe-Alagoas: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 91: Bacia de Jacuípe: prospectividade absoluta (km²). 

 

Figura 92: Bacia de Jacuípe: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 93: Bacia de Jacuípe: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 94: Bacia de Pará-Maranhão: prospectividade absoluta (km²). 
 

 
Figura 95: Bacia de Pará-Maranhão: expectativa de fluido predominante 
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Figura 96: Bacia de Pará-Maranhão: grau de necessidade de conhecimento. 
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Figura 97: Bacia de Santos: prospectividade absoluta (km²). 

 

 
 

Figura 98: Bacia de Santos: expectativa de fluido predominante. 
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Figura 99: Bacia de Santos: grau de necessidade de conhecimento. 
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3.3 Tabelas da BIZROG-ABAST 
 

A base de informações preparada neste Projeto contendo dados sobre a infra-estrutura que 
suporta as atividades de downstream da indústria brasileira de petróleo e gás natural, a 
BIZROG-ABAST, contempla as seguintes categorias e abrange instalações existentes e 
planejadas [EPE (c), 2007]: 
 
 

• Sistemas  Dutoviários: 
 

o Dutos (Oleodutos e Gasodutos); 
 

o Estações de compressão e bombeamento. 
 

• Instalações de Processamento: 
 

o Refinarias (petróleo); 
 

o UPGNs (gás natural)22; 
 

o Outras instalações (Centrais Petroquímicas, Fracionadoras, Usina de 
Xisto e Estações de Regaseificação). 

 
• Terminais (armazenamento e/ou transferência de petróleo e derivados)23: 

 
o Aquaviários (marítimos, fluviais ou lacustres); 

 
o Terrestres. 

 
• Bases de Distribuição24: 
 

 
Os dutos foram classificados, neste trabalho, da seguinte maneira: 
 
 

• Conforme o tipo de fluido de referência no escoamento: 
 

o Oleoduto; 
 

o Gasoduto. 
 

• Conforme o modo de administração: 
 

                                                 
22 As Recuperadoras de Líquidos (URGN e URL), Redutoras de Dew Point (DPP) e Estabilizadoras de 
Condensado (UPCGN e UGN), por simplificação, foram todas indicadas como UPGNs.  
23 A presente versão da BIZROG-ABAST não contém dados sobre os Terminais Privados. 
24 A presente versão da BIZROG-ABAST apresenta as Bases de Distribuição conforme a localização dos 
municípios que as contêm, posicionando-as no centro dos mesmos. 
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o Duto de Transferência: destinado à movimentação de petróleo, derivados 
ou gás natural, em meio ou percurso considerado de interesse específico e 
exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades25; 

 
o Duto de Transporte: destinado à movimentação de petróleo e seus 

derivados ou gás natural em meio ou percurso considerado de interesse 
geral. 

 
• Conforme o estágio operacional: 

 
o Duto Planejado: 

 
� Em Estudo; 

 
� Em Projeto. 

 
o Duto em Construção26: 

 
� Inicial; 

 
� Final. 

 
o Duto Instalado27: 

 
� Inativo; 

 
� Em Operação. 

  
 
As informações, assim organizadas, foram transferidas das fontes de coleta28 para o sistema 
ArcGIS, software padrão de sistema de informações geográficas na EPE, permitindo, de modo 
amigável, consultas em forma de tabelas e/ou representações em mapa, como exemplificado 
no próximo item. Entretanto, a precisão dos traçados em mapa é variada, na versão da base de 
informações deste relatório, a depender de os mesmos terem sido obtidos a partir de:  
 

o esboço feito pela própria equipe de geoprocessamento da EPE (menor precisão); 
 

o digitalização de mapa, em papel, da Transpetro (precisão intermediária); 
 

o shapefiles enviados pela Petrobras/E&P (maior precisão). 
 
 

                                                 
25 Neste caso, dutos sob administração do segmento de E&P estão incluídos na base de informações apresentada. 
26 A presente versão da base de informações apresentada neste relatório não distingue a categoria de duto em 
construção, se em fase inicial ou fase final. Entretanto, a tabela com dutos, na base, tem informações sobre as 
datas de início e fim previsto da construção.      
27 A presente versão da base de informações apresentada neste relatório não distingue a categoria de duto 
instalado, se inativo ou em operação. 
28 Fontes de coleta: internet; mapa digitalizado e shapes enviados pelo sistema Petrobras. 
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3.4 Mapas da BIZROG-ABAST 
 
A seguir são exemplificadas, por tipo de atividade, ou categoria de instalações, algumas das 
visões que podem ser obtidas a partir da BIZROG-ABAST, ainda limitada em função de 
dificuldades encontradas na fase de coleta de informações [EPE (c), 2007].  

Exemplos de mapas de sistemas dutoviários são exibidos nas Figuras 100 a 104, 
compreendendo oleodutos, gasodutos e suas estações.  

Na Figura 100 pode ser visualizado o traçado do Poliduto São Paulo – Brasília (OSBRA), 
que abastece de derivados claros a região Centro-Oeste do Brasil. A ele associados estão 
terminais terrestres e a refinaria REPLAN, em Paulínia (SP), onde este poliduto começa.  

Na Figura 101 pode ser visualizado todo o traçado do Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL), 
gasoduto que abastece o Brasil com gás natural boliviano. 

Na Figura 102 são visualizados o sistema de suprimento de petróleo, constituído pelo 
Oleoduto São Francisco do Sul - REPAR  (OSPAR) e pelo Terminal de São Francisco do Sul, 
SC, que abastece a refinaria REPAR, em Araucária (PR), e os sistemas de transferência de 
derivados associados à refinaria: o Oleoduto Paraná – Santa Catarina (OPASC), que 
abastece o Estado de Santa Catarina, e o Oleoduto Araucária - Paranaguá (OLAPA), que 
interliga a refinaria com o Terminal de Paranaguá, que serve à internação de derivados e ao 
escoamento de excedentes da região. 

Na Figura 103 são visualizados o sistema de suprimento de petróleo da refinaria REFAP, em 
Canoas (RS), envolvendo o Terminal de Almirante Soares Dutra, em Osório (RS), e os 
Oleodutos Osório - Canoas (OSCAN), que transferem petróleo e derivados para a refinaria, 
bem como os Oleodutos REFAP - Copesul (ORSUL) e REFAP - Niteroi (ORNIT), que dela  
escoam derivados, respectivamente, para abastecer a central petroquímica Copesul, em 
Triunfo (RS) e o Terminal lacustre de Niterói.  

Na Figura 104 pode ser visto o sistema de gasodutos - e respectivas estações de compressão - 
que supre de gás natural úmido as UPGNs29 que operam junto ao terminal terrestre de 
Cabiúnas(RJ). 

Na Figura 105 estão indicadas as refinarias brasileiras instaladas e planejadas.  

Na Figura 106 estão indicadas as UPGN´s brasileiras instaladas e planejadas.  

A Figura 107 mostra outras instalações de processamento para produção de derivados do 
petróleo como Centrais Petroquímicas, Fracionadoras e a Usina de Xisto. 

A Figura 108 mostra todos os terminais (marítimos e terrestres) existentes no Estado de São 
Paulo, exceto os privados. 
 
 
 
 

                                                 
29 As Recuperadoras de Líquidos (URGN e URL), Redutoras de Dew Point (DPP) e Estabilizadoras de 
Condensado (UPCGN e UGN), por simplificação, foram todas indicadas como UPGNs.  
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Figura 100: Sistema dutoviário do OSBRA. 

 

 
Figura 101: Sistema dutoviário do GASBOL. 
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Figura 102: Sistema dutoviário para suprimento da REPAR, abastecimento do Estado de 
Santa Catarina e escoamento de excedentes por Paranaguá (PR). 
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Figura 103: Sistema dutoviário para suprimento da REFAP e abastecimento da Copesul e 

Terminal de Niterói. 

 

Figura 104: Sistema dutoviário para suprimento de gás natural úmido às UPGNs de Cabiúnas. 
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Figura 105: Refinarias brasileiras já instaladas e as planejadas. 

 
Figura 106: UPGNs brasileiras já instaladas e as planejadas. 
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Figura 107: Outras instalações de processamento para produção de derivados de petróleo. 

 
 

 
Figura 108: Terminais do Estado de São Paulo. 
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4. Função de Importância Multiargumentos de Área 
(FIMA) 

 

No esboço da metodologia a ser empregada no Projeto Zoneamento, conforme o relatório 
[EPE (a), 2006], ficou estabelecido que um conjunto de argumentos deveria ser escolhido e 
tratado por meio de uma função, para ser aplicado em cada área (AREA) do território nacional 
com a finalidade de embasar a atribuição de importância (IPA) relativa da mesma para o setor 
produtivo de petróleo e gás natural. Chamamos a referida função de FIMA, uma sigla para 
função de importância multiargumentos de área, de modo que, em termos simbólicos, IPA = 
FIMA (AREA). O termo argumento é empregado genericamente neste Projeto com o 
significado de atributo ou critério. Assim, uma função multiargumentos pode ser considerada 
tanto uma função multiatributos quanto multicriterial30. Para distinguir dos atributos da 
BIZROG-E&P, abordada no item 3, chamaremos os componentes da FIMA de argumentos.  

O processo de escolha dos argumentos da FIMA visou combinar os três tipos básicos de áreas 
que podem ter importância para o setor de petróleo e gás: áreas com interesse predominante 
de recursos não-descobertos (AREA_1); áreas com recursos descobertos (AREA_2); e, áreas 
de infra-estrutura de abastecimento de petróleo e gás (AREA_3). Ao todo, seis argumentos 
foram escolhidos sendo que todas as informações que os suportam estão contidas na BIZROG-
E&P ou na BIZROG-ABAST, a base de downstream do Projeto [EPE (c), 2007]:  

 

o Argumentos para AREA_1: evidência direta de HC; prospectividade relativa; 
necessidade de conhecimento; e, operação exploratória. 

o Argumento para AREA_2: operação explotatória. 

o Argumento para AREA_3: infra-estrutura de abastecimento.  

 

Os argumentos para AREA_1 foram escolhidos de modo a envolverem os principais atributos 
que tornam atrativa, importante, uma área qualquer de bacia sedimentar para a atividade de 
exploração de recursos de petróleo ou gás natural, atualmente ou ao longo do tempo.  

 

o Evidência direta de HC representa o fato de que áreas fora de campo que sejam 
próximas a posições com indícios ou confirmações da presença de petróleo ou gás 
natural, em poços perfurados ou em localizações com exsudações, são mais 
importantes que áreas onde os poços foram secos ou não há identificação de 
exsudações31. Uma área perde importância pela ausência de evidências de HC devida à 
inexistência de poços ou pela secura dos mesmos, embora um poço seco sem indícios 
não necessariamente condene toda a coluna estratigráfica nem a vizinhança.   

                                                 
30 Uma função multiatributos, ou multivariada, é aquela função que relaciona uma variável dependente com 
vários atributos ou variáveis independentes. Uma função multicriterial é aquela que possui mais de uma variável 
dependente ou critério de decisão.       
31 Estão incluídas neste argumento as informações das tabelas de exsudações de hidrocarbonetos disponíveis na 
presente versão da BIZROG-E&P, para as Bacias de Pelotas, Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba e Potiguar.  
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o Prospectividade relativa é um dos atributos de bacia efetiva, abordado no item 3.2 
(Tabela 3). Ele representa a potencialidade de uma bacia efetiva, isto é, da parte 
sedimentar com chances de conter acumulações, medida pelo tamanho da mesma e 
pelos tamanhos (km²) e chances dos segmentos de plays associados a cada prospecto 
postulado na bacia. Quanto maior o valor desse argumento considera-se que maior seja 
a importância da bacia para atividades exploratórias.        

o Necessidade de conhecimento é atributo de bacia sedimentar, abordado no item 3.2 
(Tabela 2). Representa a incerteza sobre o comportamento regional de fatores 
geológicos e, portanto, quanto à possibilidade de acumulações de petróleo ou gás 
natural por descobrir. Quanto maior a incerteza, maior a necessidade de aquisição e 
interpretação exploratória em nível regional, de bacia, sistema petrolífero, de play ou 
subplay, para eliminação das dúvidas geológicas; quanto maior essa necessidade, 
maior a importância da área.        

o Operação exploratória é o argumento que representa o fato de que áreas mais 
próximas de blocos exploratórios sob concessão tendem a ser consideradas mais 
atrativas, importantes, que áreas mais isoladas, longínquas, tanto do ponto de vista 
operacional, em termos de movimentação de pessoas, materiais, equipamentos e 
instalações, quanto geológico, devido às interpretações favoráveis da ANP e dos 
consórcios de empresas que detêm os blocos.  

 

O argumento da operação explotatória, de modo análogo ao anterior, representa outro fato 
observado nas atividades de E&P qual seja a atribuição de maior importância às áreas mais 
próximas de campos de petróleo ou gás natural do que às áreas distantes, sem qualquer campo 
nas imediações, tanto do ponto de vista operacional quanto geológico32.  

O argumento da infra-estrutura de abastecimento representa a importância, operacional e 
econômica, que se costuma atribuir às áreas mais próximas de dutos ou instalações do 
segmento de downstream, em comparação com aquelas mais longínquas, considerando-se 
inclusive os planejados e em construção, conforme o relatório do Produto 2 deste Projeto 
[EPE (c), 2007]. Do ponto de vista econômico, esse argumento de importância está atrelado à 
tendência de melhor aproveitamento econômico de um campo de petróleo ou gás natural, 
descoberto ou não, que esteja mais próximo de infra-estrutura do que aquele mais distante.          

Os seis argumentos escolhidos não são totalmente independentes, isto é, há alguma 
correlação, ou redundância, entre eles. Entretanto, esse aspecto dificilmente é evitado em 
complexos problemas multivariados como o enfrentado no Projeto e, além disso, não se 
espera que ele possa conduzir a conclusões equivocadas, mas levar algumas áreas a uma 
realçada importância relativa.      

O tratamento dos argumentos abordados acima seguiu o esboço metodológico estabelecido 
em [EPE (a), 2006] para a FIMA, que preconizava a utilização de funções matemáticas 
simples para o geoprocessamento e visualização geográfica. As principais referências, em 
termos de sistema computacional, para a metodologia adotada na FIMA estão na ferramenta 
de análise espacial com superposição ponderada (weighted overlay), em ESRI (2007), e na 
ferramenta (“rate & weight” methodology) de priorização de países para as atividades de 
E&P, em IHS (2007).    

                                                 
32 Nesse argumento, consideram-se indistintamente os campos em termos de status.  
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Na aplicação da metodologia da FIMA, há três etapas até a obtenção dos mapas de 
importância, em ordem crescente de subjetividade e, portanto, de dependência de avaliação 
em grupo para maior representatividade:  

o Mensuração. A cada argumento foi estabelecido um contexto e uma medida 
representativa. 

o Evidência direta de HC. Para todo o ponto (x, y) de uma bacia sedimentar, fora 
de campo33, mede-se a distância (km) ao poço ou localização de exsudação 
mais próxima da mesma bacia, cujo resultado tenha indícios ou confirmação de 
presença de hidrocarbonetos. Para obter-se uma medida relativa, divide-se essa 
distância pela raiz quadrada da área da bacia.              

o Prospectividade relativa. A cada bacia efetiva foi atribuído um valor 
adimensional, entre 0 e 1, correspondente à proporção da possível área com 
campos a descobrir e a área efetiva da bacia. 

o Necessidade de conhecimento. Uma avaliação (0 a 9) foi feita conforme 
abordado na Tabela 2 do item 3.1, para um ou mais segmentos de cada bacia 
sedimentar. Em particular, no caso de bacias efetivas, o primeiro passo foi 
classificar cada play efetivo numa das classes de status exploratório 
predominante, como abordado no item 3.1. O segundo foi associar o estado do 
atributo de grau de chance do play com um valor de conhecimento entre 1 e 9, 
conforme a classificação de status do play. A todo ponto (x, y) de uma bacia 
efetiva atribuiu-se então o maior valor observado de conhecimento entre os 
plays atravessados por uma vertical passando pelo mesmo ponto (x, y). A 
seguinte atribuição de valores (1 a 9) foi considerada: 

� fronteira: chance > 50% ==> 7; 30% a 50% ==> 8; < 30% ==> 9; 

� imaturo: chance  > 70% ==> 4; 40% a 70% ==> 5; < 40% ==> 6; 

� estabelecido: chance > 80% ==> 1; 60% a 80% ==> 2; < 60% ==> 3.  

o Operação exploratória. Para todo o ponto (x, y) de uma bacia sedimentar, 
mede-se a distância (km) ao lado do polígono de bloco exploratório sob 
concessão mais próximo na bacia. Para obter-se uma medida relativa, divide-se 
essa distância pela raiz quadrada da área da bacia.        

o Operação explotatória. Do mesmo modo, para todo o ponto (x, y) de uma 
bacia sedimentar, mede-se a distância (km) ao lado do polígono de campo de 
petróleo ou gás natural mais próximo na bacia. Para obter-se uma medida 
relativa, divide-se essa distância pela raiz quadrada da área da bacia.     

o Infra-estrutura de abastecimento. Para cada ponto (x, y) de uma bacia 
sedimentar, mede-se a distância (km) ao centro da instalação de infra-estrutura 
de abastecimento mais próxima, mesmo que esteja fora da bacia. Nesse caso, é 
conveniente manter a distância absoluta como medida do argumento, uma vez 
que ela preserva melhor os aspectos econômicos de projetos de E&P, 
especialmente aqueles localizados em terra. Entretanto, tal medida foi limitada 
a 250 km, por considerarmos que, além dessa distância, já não valeria o 
argumento de importância de infra-estrutura. De fato, o campo com reserva 
mais longe de qualquer elemento de infra-estrutura, o de Japiim, dista cerca de 

                                                 
33 Admite-se que as evidências de HC nos poços dentro de polígono de campo foram confirmadas pelas 
descobertas que caracterizam o campo.  



  

 106 

230 km. Para pontos fora de bacia sedimentar, consideram-se os mesmos 
buffers de distância utilizados em EPE (d), que resultam numa faixa de 
influência operacional de 5 km para as instalações já implantadas e de 20 km 
para instalações a implantar.      

A medida de distância relativa utilizada nos argumentos de evidência de HC, 
operações exploratórias e explotatórias, visa representar a percepção de 
proximidade relativa: uma mesma distância absoluta, numa enorme bacia pode 
significar próxima, enquanto numa pequena bacia pode significar longe. 

 

o Padronização. A etapa seguinte à mensuração visou colocar todos os argumentos na 
mesma base de medida, de modo a permitir operações entre eles. O conceito que suporta 
essa padronização é o da importância relativa de uma área para o setor produtivo de 
petróleo e gás natural. A escala de medida que estabelecemos como padrão foi a de 
números inteiros variando de 1 a 9, sendo o valor 1 indicativo de áreas com importância 
relativa menor e o valor 9 de áreas com a maior importância para o setor34. Entre os seis 
argumentos de importância, apenas o argumento da necessidade de conhecimento não 
precisou ser padronizado, pelo modo que foi mensurado, já na escala 1 a 9. Os demais 
foram padronizados conforme o seguinte:   

 

o Evidência direta de HC. O intervalo de distâncias relativas em cada bacia foi 
classificado de 1 a 9, ficando as menores distâncias nas classes dos maiores 
valores.  

o Prospectividade relativa. O conjunto das bacias efetivas brasileiras foi 
classificado de 1 a 9, ficando as bacias com maiores prospectividades nas 
classes de maiores valores.  

o Operação exploratória. O intervalo de distâncias relativas em cada bacia foi 
classificado de 1 a 8, ficando as menores distâncias nas classes dos maiores 
valores. A importância de valor 9 foi atribuída a cada polígono de bloco em 
operação.  

o Operação explotatória. O intervalo de distâncias relativas em cada bacia foi 
classificado de 1 a 8, ficando as menores distâncias nas classes dos maiores 
valores. A importância de valor 9 foi atribuída a cada polígono de campo (em 
avaliação, desenvolvimento ou produção).  

o Infra-estrutura de abastecimento. O intervalo de distâncias absolutas em cada 
bacia foi classificado de 1 a 8, ficando as menores distâncias nas classes dos 
maiores valores. A importância de valor 9 foi atribuída a cada polígono de 
instalação (com buffer de 10 km). Fora de bacia sedimentar, somente a classe 
de valor 9 foi atribuída aos polígonos de instalação (buffer de 2,5 km para 
instalações implantadas e de 10 km para aquelas a implantar). 

 

o Ponderação. Com os argumentos padronizados, a última etapa para a obtenção dos mapas 
de importância petrolífera (IPA) de uma área consiste no estabelecimento dos pesos 

                                                 
34 A escala de 1 a 9 para trabalhos que lidam com argumentos georreferenciados de importância é utilizada como 
default na ferramenta de weighted overlay da ESRI (2007).    
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relativos para cada argumento, de modo a satisfazer a seguinte expressão da FIMA, 
aplicada a uma área elementar componente de qualquer área do território nacional:     

 

( )xyIPA  = ( ) i
i

i PxyA ∗∑
=

6

1

, onde: 

 

• xy  : área elementar de aplicação, correspondente a um pixel de 1 km²; 

• ( )xyAi  : valor padronizado do i-ésimo argumento em xy; 

• iP  : peso relativo do i-ésimo argumento, tal que 0,1
6

1

=∑
=i

iP . Na presente versão 

deste relatório, atribui-se o mesmo peso para todos os argumentos, 
aproximadamente 17%. Entretanto, a ferramenta utilizada é flexível o bastante 
para permitir que alterações nesses pesos sejam feitas com relativa facilidade; 

•  ( )xyIPA  = 9, se xy pertence a bloco exploratório, a campo de petróleo ou gás, ou a 
infra-estrutura de abastecimento.     

Os valores de IPA assim obtidos são colocados em 10 classes (0 a 9), de modo a manter o 
padrão utilizado para representação em mapa de cada argumento.    

Deve ser registrado que na presente aplicação da FIMA houve um aperfeiçoamento 
metodológico com relação ao esboçado no início do Projeto [EPE (a), 2006]. Naquela 
ocasião, havíamos estabelecido que uma AREA não teria interseção com outra, visando 
simplificar as aplicações vindouras. Porém, posteriormente, com o desenrolar do Projeto, 
verificamos ser viável, com o suporte de ferramentas avançadas de geoprocessamento, 
disponíveis no ArcGIS, aplicar a função de importância considerando superposições entre 
AREA_1, AREA_2 e AREA_3. Refinamentos das superposições de áreas tipo AREA_1 e 
AREA_2 poderão, em condições adequadas, ser feitos com base em associações entre poços, 
plays e acumulações descobertas, não disponíveis para esse Projeto. Entretanto, na presente 
versão, admite-se que qualquer play efetivo geograficamente pertinente possa ter acumulações 
por descobrir em áreas de campos já descobertos.  

No item seguinte são apresentados diversos mapas obtidos com a FIMA, conforme tratada até 
aqui. 
 

5. Importância Petrolífera das Áreas (IPA) 
 
 
A função FIMA, abordada no item anterior, aplicada às bases de informações que 
caracterizam o setor produtivo de petróleo e gás natural no País, em termos dos atributos 
georreferenciados que compõem o SIG organizado para este Projeto35, por meio do software 
ArcGIS, permite obter mapas da importância petrolífera relativa das áreas (IPA) do território 
nacional, como  a seguir apresentados, todos com medidas padronizadas (escala 1 a 9).  
 

                                                 
35 Base SIG do Projeto (item 3): BIZROG-E&P e BIZROG-ABAST, a base de informações de downstream [EPE 
(c), 2007]. 
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Desde logo deve ficar claro que é grande o número de alternativas de visualização, 
considerando as possibilidades de variação dos pesos dos argumentos de importância, a 
diversidade de regiões do País, escalas e legendas. Como os shapefiles e rasters36 
acompanham este relatório, o usuário poderá escolher, no ArcGIS, as alternativas que forem 
mais convenientes. Portanto, as figuras seguintes refletem as escolhas dos autores deste 
relatório no sentido de descrever o espectro de possibilidades de mapeamento, desde o 
extremo de considerar cada argumento de per si, como tendo total importância (100% de 
peso), até a situação em que todos os argumentos têm a mesma importância (peso ~ 17%), 
alternativa que nos parece boa. É oportuno ratificar que os pesos poderão ser alterados, com 
relativa facilidade de geoprocessamento.   
 
Os mapas de IPA são apresentados por tema e, dentro de cada um, por região. Por tema, cada 
argumento é apresentado individualmente, produzindo um IPA parcial, e depois todos os 
argumentos são somados pela FIMA, gerando o IPA total. Por região, os mapas são 
apresentados para a zona costeira brasileira, um dos principais focos do Projeto, segmentada 
em oito partes conforme a Figura 109, e depois para todo o território nacional37.    
 
 

  
Figura 109: Mapa índice dos segmentos da zona costeira brasileira. 

 

                                                 
36 Para as operações de superposição de camadas (weighted overlay) é necessária a utilização de rasters. Raster é 
um modelo espacial de dados que define o espaço como uma matriz de células de igual tamanho arranjadas em 
linhas e colunas; cada célula corresponde a um pixel, de 1 km² neste Projeto. 
37 Para efeito de apresentação, os buracos no shape de bacias da ANP, na zona costeira da Bacia Foz do 
Amazonas, foram eliminados nos mapas por extrapolação dos argumentos da vizinhança . 
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5.1 Mapas da IPA conforme o argumento da evidência 
direta de HC 
    
 
Os mapas da IPA parcial relativos ao argumento da evidência direta de HC são apresentados 
para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 110 a 117, e para todo país, na Figura 118.     

 
 

Figura 110: Segmento Norte/Foz-PaMa: argumento evidência direta de HC. 
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Figura 111: Segmento Norte/Bar-Poti: argumento evidência direta de HC. 

 
Figura 112: Segmento Leste/PePa-SeAl: argumento evidência direta de HC. 
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Figura 113: Segmento Leste/Jac-Jeq: argumento evidência direta de HC. 

 

 
Figura 114: Segmento Leste/Cum-Esp: argumento evidência direta de HC. 
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Figura 115: Segmento Sul/Campos: argumento evidência direta de HC. 

 

 
Figura 116: Segmento Sul/Santos: argumento evidência direta de HC. 
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Figura 117: Segmento Sul/Pelotas: argumento evidência direta de HC. 
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Figura 118: Argumento de importância com 100% de peso: evidência direta de HC 
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A Figura 118 acima mostra, para todo o país, o mapa do argumento de importância da 
evidência direta de HC, com peso de 100%. Com base nas informações utilizadas no Projeto, 
é possível dizer que a maior parte da extensão sedimentar brasileira possui evidências de 
geração e migração de hidrocarbonetos, o que não significa necessariamente a existência de 
acumulações comerciais. Na Bacia do Parnaíba, maior importância na porção leste; na Bacia 
de São Francisco, na porção nordeste; na Bacia de Solimões, as evidências dissipam-se de 
modo concêntrico no sentido das bordas da bacia; na Bacia do Amazonas, diminuem as 
evidências para o noroeste e leste; na Bacia do Paraná, maior importância na porção sul. Nas 
bacias marítimas, de Pelotas a Campos, praticamente toda extensão territorial é muito 
importante; de Espírito Santo para o norte até Barreirinhas, a importância diminui no sentido 
das águas mais profundas, principalmente porque os poços estão mais concentrados junto à 
linha de costa. Nas bacias do Pará-Maranhão e Foz do Amazonas, um padrão mais 
concêntrico, uma vez que os poços estão mais localizados para o centro das bacias.  
 

5.2 Mapas da IPA conforme o argumento da 
prospectividade relativa 
 
Os mapas da IPA parcial relativos ao argumento da prospectividade relativa são apresentados 
para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 119 a 126, e para todo país, na Figura 127.     
 

 
Figura 119: Segmento Norte/Foz-PaMa: argumento prospectividade relativa. 

 



  

 116 

 
Figura 120: Segmento Norte/Bar-Poti: argumento prospectividade relativa. 

 
Figura 121: Segmento Leste/PePa-SeAl: argumento prospectividade relativa. 
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Figura 122: Segmento Leste/Jac-Jeq: argumento prospectividade relativa. 

 
Figura 123: Segmento Leste/Cum-Esp: argumento prospectividade relativa. 
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Figura 124: Segmento Sul/Campos: argumento prospectividade relativa. 

 

 
Figura 125: Segmento Sul/Santos: argumento prospectividade relativa. 
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Figura 126: Segmento Sul/Pelotas: argumento prospectividade relativa. 
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Figura 127: Argumento de importância com 100% de peso: prospectividade relativa. 
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A Figura 127 mostra o mapa, para todo o país, do argumento de importância da 
prospectividade relativa, com peso de 100%. Para as bacias analisadas neste Projeto em 
termos de plays, nota-se que as áreas mais importantes para a prospecção exploratória seguem 
pelo mar desde a Bacia de Santos até Camamu-Almada, depois entrando pelo Recôncavo e 
seguindo até o Tucano Central. Na margem equatorial, destacam-se as bacias de Potiguar, 
Ceará e Pará-Maranhão. Num nível de importância intermediário, no mar, estão as Bacias 
Jacuípe, Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba e, na margem norte, Barreirinhas; em terra, 
Amazonas, Solimões, São Luis/Bragança Vizeu, Tucano Norte e Tacutu. Deve ser lembrado 
que nesse argumento de importância estão considerados os prospectos postulados 
(conceituais) de cada play, com suas áreas e riscos geológicos associados.     
 

5.3 Mapas da IPA conforme o argumento da necessidade 
de conhecimento 
 
Os mapas da IPA parcial relativos ao argumento da necessidade de conhecimento são 
apresentados para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 128 a 135, e para todo país, na 
Figura 136.     

 
 
 

 
Figura 128: Segmento Norte/Foz-PaMa: argumento necessidade de conhecimento. 
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Figura 129: Segmento Norte/Bar-Poti: argumento necessidade de conhecimento. 

 

 
Figura 130: Segmento Leste/PePa-SeAl: argumento necessidade de conhecimento. 
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Figura 131: Segmento Leste/Jac-Jeq: argumento necessidade de conhecimento. 

 
Figura 132: Segmento Leste/Cum-Esp: argumento necessidade de conhecimento. 
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Figura 133: Segmento Sul/Campos: argumento necessidade de conhecimento. 

 
Figura 134: Segmento Sul/Santos: argumento necessidade de conhecimento. 
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Figura 135: Segmento Sul/Pelotas: argumento necessidade de conhecimento. 
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Figura 136: Argumento de importância com 100% de peso: necessidade de conhecimento. 
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A Figura 136 mostra, para todo o país, o mapa do argumento de importância da necessidade 
de conhecimento, com peso de 100%. A maior parte das bacias marítimas, considerando a 
Zona Econômica Exclusiva de 370 km (200 milhas) da costa, está em nível alto de 
necessidade de conhecimento, exceto a Bacia de Campos que devido ao forte avanço 
exploratório, em resposta aos excelentes resultados de produção, já se encontra em grande 
parte no nível intermediário de demanda por conhecimento. As partes mais rasas das bacias 
marítimas e as partes terrestres junto à zona costeira estão em nível de menor necessidade de 
conhecimento, ou pelo fato de já terem sido alvo de intensas atividades exploratórias, como é 
o caso de Sergipe-Alagoas e Potiguar, ou por serem consideradas praticamente conhecidas do 
ponto de vista geológico, mesmo com poucas informações adquiridas, como é o caso da Bacia 
de Pelotas. Na porção terrestre afastada da zona costeira, observa-se o predomínio de bacias e 
de áreas que precisam ser geologicamente conhecidas com maior intensidade quanto ao 
conteúdo de recursos de petróleo e gás. Porções significativas das Bacias Paraná, Parecis, 
Acre e São Francisco têm importância menor quanto à necessidade de conhecimento 
adicional.                   
 

5.4 Mapas da IPA conforme o argumento da operação 
exploratória 
 
Os mapas da IPA parcial relativos ao argumento da operação exploratória são apresentados 
para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 137 a 144, e para todo país, na Figura 145.     
 

 
Figura 137: Segmento Norte/Foz-PaMa: argumento operação exploratória. 
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Figura 138: Segmento Norte/Bar-Poti: argumento operação exploratória. 

 
Figura 139: Segmento Leste/PePa-SeAl: argumento operação exploratória. 
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Figura 140: Segmento Leste/Jac-Jeq: argumento operação exploratória. 

 
Figura 141: Segmento Leste/Cum-Esp: argumento operação exploratória. 
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Figura 142: Segmento Sul/Campos: argumento operação exploratória. 

 
Figura 143: Segmento Sul/Santos: argumento operação exploratória. 
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Figura 144: Segmento Sul/Pelotas: argumento operação exploratória. 
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Figura 145: Argumento de importância com 100% de peso: operação exploratória. 
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A Figura 145 mostra, para todo o país, o mapa do argumento de importância da operação 
exploratória, com peso de 100%. Esse argumento chama a atenção para a proximidade de 
áreas sob atividade exploratória. No mar, exceto nas Bacias Cumuruxatiba e Pernambuco-
Paraíba, todas as demais têm alguma importância operacional. Já em terra, afastadas da zona 
costeira, todas as bacias estão sem concessões exploratórias, daí sem importância desse 
argumento, exceto as Bacias Solimões e São Francisco.    
 

5.5 Mapas da IPA conforme o argumento da operação 
explotatória 
 
Os mapas da IPA parcial relativos ao argumento da operação explotatória são apresentados 
para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 146 a 153, e para todo país, na Figura 154.     
 

 
Figura 146: egmento Norte/Foz-PaMa: argumento operação explotatória. 
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Figura 147: Segmento Norte/Bar-Poti: argumento operação explotatória. 

 
Figura 148: Segmento Leste/PePa-SeAl: argumento operação explotatória. 

 



  

 135 

 
Figura 149: Segmento Leste/Jac-Jeq: argumento operação explotatória. 

 
Figura 150: Segmento Leste/Cum-Esp: argumento operação explotatória. 
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Figura 151: Segmento Sul/Campos: argumento operação explotatória. 

 
Figura 152: Segmento Sul/Santos: argumento operação explotatória. 
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Figura 153: Segmento Sul/Pelotas: argumento operação explotatória. 
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Figura 154: Argumento de importância com 100% de peso: operação explotatória. 
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A Figura 154 mostra, para todo o país, o mapa do argumento de importância da operação 
explotatória, com peso de 100%.  Esse argumento chama a atenção para a proximidade de 
áreas com campos de petróleo ou gás já descobertos, estejam eles em condições de produção 
comercial ou não. Assim, destacam-se as mais altas importâncias nas áreas das províncias 
produtoras de Santos, Campos, Espírito Santo, Recôncavo, Sergipe-Alagoas, Potiguar e 
Solimões. As poucas descobertas em Camamu-Almada, Amazonas e Paraná trazem alta 
importância para porções significativas dessas bacias.   
 

5.6 Mapas da IPA conforme o argumento da infra-
estrutura de abastecimento 
 
 
Os mapas da IPA parcial relativos ao argumento da infra-estrutura de abastecimento são 
apresentados para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 155 a 162, e para todo país, na 
Figura 163.     
 

 
Figura 155: Segmento Norte/Foz-PaMa: argumento infra-estrutura de abastecimento. 
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Figura 156: Segmento Norte/Bar-Poti: argumento infra-estrutura de abastecimento. 

 
Figura 157: Segmento Leste/PePa-SeAl: argumento infra-estrutura de abastecimento. 
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Figura 158: Segmento Leste/Jac-Jeq: argumento infra-estrutura de abastecimento. 

 
Figura 159: Segmento Leste/Cum-Esp: argumento infra-estrutura de abastecimento. 
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 Figura 160: Segmento Sul/Campos: argumento infra-estrutura de abastecimento. 

 
Figura 161: Segmento Sul/Santos: argumento infra-estrutura de abastecimento. 
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Figura 162: Segmento Sul/Pelotas: argumento infra-estrutura de abastecimento. 
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Figura 163: Argumento de importância com 100% de peso: infra-estrutura de abastecimento. 
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A Figura 163 mostra, para todo o país, o mapa do argumento de importância da infra-
estrutura de abastecimento, com peso de 100%38. Fora das bacias sedimentares, o mapa desse 
argumento é a expressão geográfica das instalações existentes, em construção ou planejadas, 
com uma pequena área de influência em torno delas. A importância da infra-estrutura se 
estende por significativas distâncias dentro das bacias sedimentares, a partir das instalações. 
As áreas mais importantes das bacias marítimas estão localizadas mais junto à zona costeira, 
até porque não estamos considerando o transporte marítimo no Projeto. É notável a pouca 
importância desse argumento nas Bacias Foz do Amazonas e Pará-Maranhão, em virtude da 
existência de poucas instalações, particularmente terminais. Nas bacias terrestres, destacam-se 
importantes áreas na Bacia Solimões, pelos gasodutos Coari-Manaus e Urucu-Porto Velho; 
Bacia Paraná, pelo gasoduto Brasil-Bolívia e dutos a instalar; e, na Bacia São Francisco, por 
influência do oleoduto que liga a refinaria de Paulínia (REPLAN) ao Distrito Federal.           
 

5.7 Mapas da IPA conforme todos os argumentos da FIMA 
juntos 
 
Os mapas da IPA total relativos a todos os seis argumentos da FIMA juntos, com iguais pesos, 
são apresentados para cada segmento de zona costeira, nas Figuras 164 a 171, e para todo 
país, na Figura 172.     

 
 

Figura 164: Segmento Norte/Foz-PaMa: todos os seis argumentos juntos. 

                                                 
38 A base de downstream do Projeto [EPE (c), 2007] dispõe dos polígonos dos municípios das bases de 
distribuição, mas não dos pontos onde estão localizadas. Por essa razão, para evitar distorções na representação 
geográfica do argumento, as distâncias às bases não foram consideradas.  
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Figura 165: Segmento Norte/Bar-Poti: todos os seis argumentos juntos. 

 

 
 

 Figura 166: Segmento Leste/PePa-SeAl: todos os seis argumentos juntos. 
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Figura 167: Segmento Leste/Jac-Jeq: todos os seis argumentos juntos. 

 

 
Figura 168: Segmento Leste/Cum-Esp: todos os seis argumentos juntos. 
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Figura 169: Segmento Sul/Campos: todos os seis argumentos juntos. 

 

 
 

Figura 170: Segmento Sul/Santos: todos os seis argumentos juntos. 
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Figura 171: Segmento Sul/Pelotas: todos os seis argumentos juntos. 
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Figura 172: Importância das áreas do País para o setor de petróleo e gás natural com todos os seis argumentos juntos. 
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A Figura 172 acima é a que melhor sintetiza o presente relatório, pois mostra o mapa dos seis 
argumentos de importância da FIMA aplicados para todo o País, com pesos iguais a ~ 17%.  
Considerando todos os seis argumentos conjuntamente, o mapa do IPA - total sintetiza a 
relação de importância para o setor de petróleo e gás de cada área do território nacional, a 
partir de 1 km², até o limite de 200 milhas da linha de costa, mar adentro. Excetuando-se áreas 
do embasamento sem qualquer infra-estrutura de abastecimento e áreas de algumas bacias 
sedimentares sem interesse petrolífero, pode ser dito que a maior parte do território brasileiro 
é importante para a manutenção e desenvolvimento de atividades de E&P e abastecimento. É 
notória a dominância das cores mais fortes e intermediárias, refletindo o desenvolvimento das 
atividades nas bacias com produção já estabelecida e naquelas onde há expectativas de novas 
descobertas, como é o caso de Pelotas, Cumuruxatiba, Jequitinhonha, Jacuípe, Pernambuco-
Paraíba, Barreirinhas, Pará-Maranhão, Foz do Amazonas, Paraná, São Francisco e Amazonas. 
Este mapa deve ser visto como um retrato do Brasil no ano de 2007. Assim, é de se esperar 
que, com o passar do tempo, algumas feições sejam modificadas: áreas de cores mais fracas e, 
portanto, com IPA-total menor, correspondendo principalmente às bacias com alto grau de 
necessidade de conhecimento adicional, podem se tornar de máxima importância pelas 
possíveis descobertas de novos campos; áreas com blocos em operação, hoje de alta 
importância, podem perder valor devido a possíveis resultados exploratórios negativos. Tal 
componente de transitoriedade do que seja uma área importante é inerente ao 
desenvolvimento do próprio setor de petróleo e gás, mais especificamente em seu segmento 
upstream.                
 

6. Conclusões e Recomendações  
 
O Projeto Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás foi idealizado e concluído pelo 
Convênio 39 do MME, constituindo-se no maior projeto da EPE na área de E&P, em termos 
de prazo, cerca de um ano e nove meses; pessoas envolvidas, mais de vinte, incluindo três 
Fundações Universitárias; organização de um banco de informações georreferenciadas, com 
centenas de atributos mapeáveis, alguns inéditos; e, estabelecimento de conceitos de 
importância de qualquer área do território para o setor de petróleo e gás natural no Brasil.  
 
O Projeto gerou um sistema de informações, chamado de BIZROG, que permite mapear a 
importância relativa das diversas áreas do País para o desenvolvimento econômico nacional 
do setor de petróleo e gás natural. Tanto a base de informações, organizada em duas partes, a 
de upstream, BIZROG-E&P, referida a 30 de Junho de 2007, e a de downstream, BIZROG-
ABAST, referida a 31 de Dezembro de 2006, quanto os mapas de importância associados 
fazem parte do mesmo SIG em ArcGIS do Projeto cujos shapefiles e rasters acompanham este 
relatório.  
 
Por meio de uma função de importância multiargumentos de área (FIMA), seis argumentos 
foram considerados para produzir os mapas de importância para todo o País: 1) evidência 
direta de hidrocarbonetos nas bacias sedimentares; 2) prospectividade relativa das bacias 
efetivas; 3) necessidade de conhecimento; 4) operação exploratória; 5) operação 
explotatória; e, 6) infraestrutura de abastecimento.  
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Os mapas de importância (IPA) produzidos no Projeto permitem avaliar a relação de 
importância para o setor de petróleo e gás de cada área do território nacional, a partir de 1 
km², até o limite de 200 milhas da linha de costa, mar adentro. Excetuando-se áreas do 
embasamento sem qualquer infra-estrutura de abastecimento e áreas de algumas bacias 
sedimentares sem interesse petrolífero, pode ser dito que a maior parte do território brasileiro 
é importante para a manutenção e desenvolvimento de atividades de E&P e abastecimento. 
Nos mapas produzidos, é notória a dominância de cores mais fortes e intermediárias, retratos 
do Brasil no ano de 2007, refletindo o desenvolvimento das atividades nas bacias 
sedimentares com produção já estabelecida e naquelas onde há expectativas de novas 
descobertas, como é o caso de Pelotas, Cumuruxatiba, Jequitinhonha, Jacuípe, Pernambuco-
Paraíba, Barreirinhas, Pará-Maranhão, Foz do Amazonas, Paraná, São Francisco e Amazonas. 
É de se esperar que, com o passar do tempo, algumas feições sejam modificadas: áreas de 
cores mais fracas e, portanto, com IPA-total menor, correspondendo principalmente às bacias 
com alto grau de necessidade de conhecimento adicional, podem se tornar de máxima 
importância pelas possíveis descobertas de novos campos de petróleo ou gás natural; áreas 
com blocos em operação, hoje de alta importância, podem perder valor devido a possíveis 
resultados exploratórios negativos. Tal componente de transitoriedade do que seja uma área 
importante é inerente ao desenvolvimento do próprio setor de petróleo e gás, mais 
especificamente em seu segmento de E&P.                
 
Os resultados deste Projeto foram alcançados a partir de diversas ações e superações de 
dificuldades que envolveram a contratação de três Fundações Universitárias; o Acordo EPE-
ANP; a capacitação da Superintendência de Petróleo da EPE em geoprocessamento, em 
pessoal, equipamento e software; e, a realização de um Seminário de Integração Técnica, 
envolvendo a EPE, as Fundações Universitárias, o MME/SPG/E&P e a ANP. O resultado 
alcançado como um todo no Projeto é, a nosso ver, inédito e promissor no âmbito do MME. 
Promissor porque o sistema gerado poderá ser aperfeiçoado em novos projetos, com mais 
informações e discussões, e servir como sustentáculo para revisões e estabelecimento de 
políticas de E&P, mais particularmente no que tange o planejamento energético nacional.  
 
As principais recomendações são duas:  
 
o Atualização periódica dos mapas. A transitoriedade de argumentos de importância 

utilizados na geração dos mapas de IPA motiva o estabelecimento de um processo de 
atualização periódica da base de informações BIZROG que os sustentam; a recomendação 
é de que a cada ano os mapas sejam refeitos. Tal processo seria coordenado pela 
MME/SPG/E&P e executado pela EPE, com a participação da ANP e envolvimento da 
Petrobras.   

 
o Ampliação do sistema. Novos atributos e tipos de mapas devem ser estudados e 

incorporados na BIZROG, de modo a abranger com mais profundidade todas as atividades 
de E&P no País, de modo integrado em sistema, considerando planos de aquisição de 
dados da ANP e revisões de análises geológicas das bacias sedimentares feitas com acesso 
a informações que são armazenadas na ANP. 
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1. Introdução 

 

Este anexo ao Relatório Executivo do Projeto ZONEAMENTO NACIONAL DE 
RECURSOS DE ÓLEO E GÁS visa registrar resumos geológicos das bacias sedimentares 
que foram analisadas em termos de plays exploratórios pelas Fundações Universitárias, 
abordando sistema petrolífero, plays e superplays, coluna estratigráfica e seções geológicas 
esquemáticas. Tais resumos foram elaborados com base nos estudos das Fundações e em 
pesquisas bibliográficas e critérios estabelecidos pela EPE.     

A classificação do status de conhecimento de sistema petrolífero em cada bacia sedimentar 
considera o Quadro 1, adaptado de Magoon and Beaumont (?1997). O status “não-
identificado” foi atribuído a uma bacia sem qualquer indicação da presença física de petróleo 
ou gás natural; “especulativo” foi atribuído a uma bacia na qual já foi encontrada a presença 
de petróleo ou gás natural, mas não há informações para estabelecer onde teria sido gerado 
(em que “pod”); “hipotético” quando há evidências geoquímicas para estabelecer a fonte do 
petróleo ou gás; o status “conhecido” foi atribuído às bacias onde já se pode estabelecer uma 
segura  correlação geoquímica entre o já encontrado petróleo ou gás natural e a fonte do 
mesmo. 
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                            Quadro 1: Status de conhecimento de sistema petrolífero.   

 

Para o resumo geológico em questão considera-se o status mais elevado em termos de 
conhecimento, no caso de bacias com vários sistemas petrolíferos.    

Para cada bacia, listam-se os nomes dos plays e correspondentes superplays a que pertencem, 
conforme considerado na EPE a partir dos plays definidos pelas Fundações Universitárias que 
serviram ao Projeto. O status exploratório predominante para cada play foi atribuído conforme 
o Quadro 2.   

 

 

 



 

 162 

 

 

 

Status de Play Característica dominante 

ESTABELECIDO Várias (3 ou mais, se play grande em área; 1, se play pequeno) 
descobertas comerciais; condições regionais para existência de vários 
campos comerciais na área do play efetivo já está confirmada, 
comprovada.   

IMATURO Somente há descobertas subcomerciais ou raras (1 a 3) comerciais para o 
tamanho do play efetivo. 

FRONTEIRA Nenhum tipo de descoberta, nem subcomercial; apenas conceituamente 
podem ser esperadas condições geológicas regionais para descobertas. 

C
O
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Quadro 2: Status exploratório predominante de play. 

   

Neste Projeto, superplay foi definido como um conjunto de plays localizados em diferentes 
bacias e geologicamente análogos entre si com relação à idade dos reservatórios e ao contexto 
de evolução geológica da bacia. Assim, seis superplays foram estabelecidos (Figuras 1 a 4):   

• SuperPlay 1: Terciário - Cretáceo Superior Marinho Aberto; envolve Turbiditos e 
Carbonatos; 

• SuperPlay 2: Cretáceo Inferior Transicional / Marinho Raso; envolve Clásticos e 
Carbonatos; 

• SuperPlay 3: Cretáceo Inferior Continental; envolve até o Siluriano e as fases Rifte e Pré-
Rifte; 

• SuperPlay 4: Paleozóico; 

• SuperPlay 5: Proterozóico; 

• SuperPlay 6: Cretáceo Superior Orogenia Andina. 
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Figura 1: Superplay 1: Terciário - Cretáceo Superior Marinho Aberto. 

 

Figura 2: Superplay 2: Cretáceo Inferior Transicional / Marinho Raso. 
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Figura 3: Superplay 3: Cretáceo Inferior 
Continental.

 

Figura 4: Superplays 4, 5 e 6: Cretáceo Superior Orogenia Andina, Paleozóico e Proterozóico. 
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A Tabela 1 abaixo mostra a seqüência de apresentação, neste Anexo, dos resumos geológicos 
das bacias sedimentares que constam da BIZROG, cada qual com o status de sistema 
petrolífero, lista dos plays definidos e superplays correspondentes, status exploratório dos 
plays, seção geológica esquemática e coluna estratigráfica.     

 
 

Tabela 1: Seqüência de apresentação dos resumos geológicos das bacias. 
 
 

Situação 
Terra/Mar 

Nome da Bacia 
 

T Acre 
T Amazonas 
T Araripe 
T Bragança-Vizeu/São Luis 
T Jatobá 
T Marajó 
T Paraná  
T Parecis 
T Parnaíba 
T Recôncavo 
T Rio do Peixe 
T São Francisco 
T Solimões 
T Tacutu 
T Tucano Central 
T Tucano Norte 
T Tucano Sul 

M/T Barreirinhas 
M/T Camamu-Almada 
M/T Campos 
M/T Ceará  
M/T Cumuruxatiba 
M/T Espírito Santo-Mucuri 
M/T Foz do Amazonas 
M/T Jequitinhonha 
M/T Pelotas 
M/T Pernambuco - Paraíba 
M/T Potiguar 
M/T SEAL 
M Jacuípe 
M Pará-Maranhão 
M Santos 
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2. Acre 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: 
Especulativo (não identificado no território 
brasileiro) 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Moa Moa Fronteira SuperPlay 6: Cretáceo Superior_Orogenia Andina  

 
 
 

 
Seção Geológica 

 

 

 
 

Fonte:  http://www.cprm.gov.br/gis/secoes_acre.htm (out07) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
                

Fonte:http://www.cprm.gov.br/gis/carta_acre.htm(out07) 
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3. Amazonas 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 
 

 
 
 

 
 
 

Seção Geológica 
 

 
 

Fonte: Pesquisa internet (2007) 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Curiri Curiri Imaturo SuperPlay 4: Paleozóico 

Monte Alegre Monte Alegre Imaturo SuperPlay 4: Paleozóico 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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4. Araripe 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado; presença de folhelho betuminoso. 
 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Barbalha-Santana-Exu Albo_Aptiano 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Cariri-Juazeiro do Norte Pré Rifte Rifte Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

 
 
 
 
 

Seção Geológica 
 
 

 
 

Fonte: Neto, J. M.M. et al (2005) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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5. Bragança-Vizeu/São Luís 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado 
 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Grajaú-Itapecuru-Codó Rifte Cretáceo Inferior 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Grajaú-Itapecuru-Codó Superior Alagamar_Paracuru-Grajau 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_ 

Transicional/Marinho Raso 
 

 
 

Seção Geológica 
 
 

 
 

Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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6. Jatobá 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado 
 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Jatobá-Brotas Pré Rifte 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Santo Amaro-Ilhas-Massacará Rifte 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 
 
 
 
 

Seção Geológica 
 
 

 
Fonte: http://www.phoenix.org.br/Phoenix53_Mai03.htm (Out07) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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7. Marajó 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Caciporé Rifte Cretáceo Inferior Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

 
 

Seção Geológica 
 
 

 
 

Fonte: http://www.cprm.gov.br/publique/media/capIII-g.pdf (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 
 

Fonte: http://www.cprm.gov.br/publique/media/capIII-g.pdf (2007) 
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8. Paraná 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 
 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Rio Bonito Rio Bonito  Imaturo SuperPlay 4: Paleozóico 
Tubarão Tubarão  Imaturo SuperPlay 4: Paleozóico 

Obs.: Reservatórios para o play Rio Bonito estão no Grupo Guatá; para o play Tubarão, no 
Grupo Itararé. 

 
 
 

Seção Geológica 
 

 
 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 
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9. Parecis 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Primavera Primavera Fronteira SuperPlay 4: Paleozóico 

Obs.: Reservatórios para o play Primavera estão na Formação Fazenda Casa Branca. 

 
 

Seção Geológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 
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10. Parnaíba 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Hipotético 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Arenito Cabeças Arenito da Fm Cabeças Fronteira SuperPlay 4: Paleozóico 

Grajaú-Itapecuru-Codó Superior Alagamar_Paracuru-Grajau 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_ 

Transicional/Marinho Raso 

 
 
 
 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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11. Recôncavo 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Pojuca-Taquipe-São Sebastião Pojuca 
Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Salvador Borda Falhada 
Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Santo Amaro Lago Profundo 
Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Sergi-Água Grande Pré Rifte 
Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

 
Seção Geológica 

 

 
 
 

Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/Fundação COPETTEC (2007) 
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12. Rio do Peixe 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero:  Hipotético  
Obs.: Status baseado em evidências geoquímicas de óleo da Formação Souza (Mendonça 
Filho et al, 2006) 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Antenor Navarro-Sousa-Rio Piranhas Rifte 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

 
Seção Geológica 

 
Não disponível. 

 
 

Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/Fundação COPETTEC (2007) 
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13. São Francisco 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Especulativo 
 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
São Francisco São Francisco Fronteira SuperPlay 5: Proterozóico 

Obs.: Reservatórios para o play São Francisco estão em arenitos dos Grupos Paranoá ou 
Canastra, ou nos carbonatos do Grupo Bambuí. 
 

 
 
 
 
 
 

Seção Geológica 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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14. Solimões 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Jandiatuba Jandiatuba_Bia_Uere Fronteira SuperPlay 4: Paleozóico 
Juruá-Urucu Juruá-Urucu Estabelecido SuperPlay 4: Paleozóico 

 
 
 
 

Seção Geológica 
 
 

 
 

Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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15. Tacutu 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: 
Especulativo (não identificado no território 
brasileiro) 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Rifte Tacutu Rifte Tacutu  Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Obs.: Reservatórios para o play Rifte Tacutu estão nos basaltos da Formação Apoteri, 
folhelhos fraturados da Formação Manari, ou nos arenitos das Formações Pirara e Tacutu. 

 

 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: http://www.cprm.gov.br/gis/carta_tacutu.htm (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: http://www.cprm.gov.br/gis/carta_tacutu.htm (2007) 
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16. Tucano Central 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Hipotético 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Afligidos-Brotas Pré Rifte Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 
Candeias Lago Profundo Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 
Ilhas Ilhas Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 
Salvador Borda Falhada Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

 
 
 

Seção Geológica 
 

Seção no limite das Bacias Tucano Norte (NO) e Tucano Central (SE): 

 
Fonte: Gabaglia e Milani (1990)  
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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17. Tucano Norte 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado; presença de folhelho betuminoso. 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Jatobá-Brotas Pré Rifte 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Santo Amaro-Ilhas-Massacará Rifte 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

 
 

Seção Geológica 
 

Seção no limite das Bacias Tucano Norte (NO) e Tucano Central (SE): 

 
Fonte: Gabaglia e Milani (1990)  
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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18. Tucano Sul 
 
 

Situação Terra/Mar: Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 
 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Afligidos-Brotas-Água Grande Pré Rifte 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Candeias-Marfim Lago Profundo 
Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Pojuca-Taquipe Pojuca 
Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Salvador Marambaia 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

 
 

Seção Geológica 
 

 
 

Fonte: Gabaglia e Milani (1990) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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19. Barreirinhas 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Canárias Popups Popups Transcorrentes 
Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Canárias Superior Alagamar_Paracuru-Grajau 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_ 

Transicional/Marinho Raso 

Ilha de Santana Carbonátos Terciários 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  

Superior_Marinho Aberto 

Play Canárias Rifte Cretáceo Inferior 
Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Travosas Turbidito Cretáceo 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  

Superior_Marinho Aberto 
Travosas Escorregamento  
Gravitacional 

Escorregamento Gravitacional  
Terciário 

Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  
Superior_Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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20. Camamu-Almada 
 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Afligidos-Brotas Pré Rifte Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Algodões Plataforma Albiana 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Almada-Taipus-Mirim Rifte Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Urucutuca Turbiditos de Mar Aberto 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: http://www.cprm.gov.br/gis/secoes_camamu.htm (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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21. Campos 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Carapebus Eoceno Carapebus Eoceno 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário- 

Cretáceo Superior_Marinho Aberto 

Carapebus Oligo-Mioceno Carapebus Oligo-Mioceno 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário- 

Cretáceo Superior_Marinho Aberto 

Carapebus Senoniano Carapebus Senoniano 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário- 

Cretáceo Superior_Marinho Aberto 
Carapebus Senoniano  
Águas Profundas 

Carapebus Senoniano  
Águas Profundas 

Imaturo SuperPlay 1: Terciário- 
Cretáceo Superior_Marinho Aberto 

Lagoa Feia Lagoa Feia 
Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Outeiro Outeiro 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_ 

Transicional/Marinho Raso 

Quissamã Quissamã 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_ 

Transicional/Marinho Raso 

 
Seção Geológica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 



 

 204 

Coluna Estratigráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 
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22. Ceará 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Açu Açu 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

Guamaré Carbonátos Terciários 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 
Mundaú Rifte Cretáceo Inferior Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 
Mundaú Popups Popups Transcorrentes Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Paracuru Alagamar_Paracuru-Grajau 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

Ubarana 
Turbidito Cretáceo Superior  
Terciário 

Imaturo SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 
Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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23. Cumuruxatiba 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Barra Nova Plataforma Albiana 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Cumuruxatiba-Nativo Rifte Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Urucutuca Turbiditos de Mar Aberto 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 
 

Seção Geológica 
 
 
 

 
 

Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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24. Espírito Santo 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Barra Nova Plataforma Albiana 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Cricaré-Mariricu Rifte Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Urucutuca Turbiditos de Mar Aberto 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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25. Foz do Amazonas 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Amapá Carbonatos Terciários 
Imaturo SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  

Superior_Marinho Aberto 

Caciporé Rifte Cretáceo Inferior 
Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Travosas Turbidito Cretáceo Superior Terciário 
Imaturo SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  

Superior_Marinho Aberto 
Travosas Escorregamento  
Gravitacional 

Escorregamento Gravitacional  
Terciário 

Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  
Superior_Marinho Aberto 

 
 
 

Seção Geológica 
 

 
 

Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
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Fonte: Pesquisa na internet (2007) 

26. Jequitinhonha 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Barra Nova Plataforma Albiana 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Mariricu Rifte Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Urucutuca Turbiditos de Mar Aberto 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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27. Pelotas 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Especulativo 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Imbé Cretáceo Play Cretáceo 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

Imbé Terciário Play Terciário  
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 
 

Seção Geológica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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28. Pernambuco-Paraíba 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Especulativo 
 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Cabo Rifte Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Calumbi Turbiditos de Mar Aberto 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

Estiva Plataforma Albiana 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

 
 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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29. Potiguar 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Açu Açu 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

Alagamar Alagamar_Paracuru-Grajau 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Pendência-Pescada Rifte Cretáceo Inferior Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Ubarana Turbidito Cretáceo Superior Terciário 
Imaturo SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 
 

 
 

Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 

 
Fonte: Pesquisa na internet (2007) 
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30. SEAL 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar e Terra 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Calumbi Turbiditos de Mar Aberto 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 
Coruripe Rifte Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 
Ilha Nova-Perucába Pré Rifte Estabelecido SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Muribeca Aptiano 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

Riachuelo-Cotinguiba Plataforma Albiana 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

 
Seção Geológica 

 
Seção Esquemática Bacia de Sergipe: 

 
 Fonte:http://www.cprm.gov.br/gis/secoes_sergipe.htm (2007) 

 
 

Seção Esquemática Bacia de Alagoas: 
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Fonte: http://www.cprm.gov.br/gis/secoes_alagoas.htm (2007) 

Coluna Estratigráfica 
 
 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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31. Jacuípe 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar 
  

Status de sistema petrolífero: Não identificado 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Algodões Plataforma Albiana 
Fronteira SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 
Rio de Contas Pré Rifte Rifte Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Urucutuca Turbiditos de Mar Aberto 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 
 

Seção Geológica 
 
 

 
Fonte: http://www.cprm.gov.br/gis/secoes_jacuipe.htm (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 

 
Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 
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32. Pará-Maranhão 
 

Situação Terra/Mar: Mar 
  

Status de sistema petrolífero: Hipotético 

 
N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 

Canárias Rifte Cretáceo Inferior 
Imaturo SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_ 

Continental 

Ilha de Santana Carbonátos Terciários 
Imaturo SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  

Superior_Marinho Aberto 

Travosas Turbidito Cretáceo Superior Terciário 
Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  

Superior_Marinho Aberto 
Travosas Escorregamento  
Gravitacional 

Escorregamento Gravitacional  
Terciário 

Fronteira SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo  
Superior_Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 
 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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Coluna Estratigráfica 

 

 
Fonte: Pesquisa internet (2007) 
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33. Santos 
 
 

Situação Terra/Mar: Mar 
  

Status de sistema petrolífero: Conhecido 

 
 

N_PLAY EPE N_PLAY UNIVERSIDADE STATUS_PLAY SUPERPLAY_EPE 
Guaratiba Guaratiba Fronteira SuperPlay 3: Cretáceo Inferior_Continental 

Guarujá Guaruja 
Estabelecido SuperPlay 2: Cretáceo Inferior_Transicional/ 

Marinho Raso 

Ilhabela Ilhabela 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

Marambaia Marambaia 
Imaturo SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

Santos-Juréia Santos-Juréia 
Estabelecido SuperPlay 1: Terciário-Cretáceo Superior_ 

Marinho Aberto 

 
 

Seção Geológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/FUNDUNESP (2007) 
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Coluna Estratigráfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Projeto Zoneamento/COPETTEC (2007) 

 


