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1. Objetivo 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em agosto de 2018, encaminhou ao Ministério de 
Minas e Energia (MME), a Nota Técnica DPG-SPT n.º 02/2018 denominada Indicadores de 
Monitoramento da Política de E&P (EPE, 2018), com o objetivo de definir uma metodologia para 
obtenção dos indicadores de monitoramento da eficácia de implementação da política de 
Exploração e Produção (E&P) que trata a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) n.º 17/2017 (BRASIL, 2017). Na referida Nota, propos-se periodicidade anual para 
atualização dos indicadores. 

O presente Informe tem por objetivo divulgar a atualização de Indicadores de Monitoramento 
selecionados, para o ano base de 2019.  

 

2. Indicadores de Monitoramento da Política de E&P 

O monitoramento da eficácia de implementação da Política de E&P, em atendimento à 
Resolução CNPE n.º 17/2017, é elaborado por meio do acompanhamento da evolução dos 
indicadores previstos na Nota Técnica DPG-SPT n.º 02/2018. No documento, são apresentados 
os conceitos e as metodologias para cada um destes indicadores. Os indicadores1 a serem 
atualizados anualmente são: 

I – relação entre reservas e a produção de petróleo e gás natural – R/P; 

II – índice de reposição de reservas de petróleo e gás natural – IRR; 

III – período entre a adjudicação do bloco e o primeiro óleo ou primeiro gás; 

IV – fator de recuperação médio das bacias; 

V – percentual de participação das exportações brasileiras de petróleo no mercado 
internacional; 

VI – percentual de participação no Brasil dos investimentos anuais da indústria do petróleo 
em exploração e produção (E&P) no mundo. 

Coube à Superintendência de Petróleo e Gás Natural (DPG/SPG) a atribução de formular e 
atualizar periodicamente os indicadores I a IV. Já à Superintendência de Derivados de Petróleo e 
Biocombustíveis (DPG/SDB), foi atribuída a tarefa de formular e atualizar os itens V e VI.  Os 
indicadores são apresentados nos subitens a seguir. 

 

 Relação entre reserva e produção de petróleo e gás natural - 
R/P 

 A relação entre reservas e a produção (R/P) de petróleo e gás natural é um fator que fornece 
subsídio sobre o tempo de esgotamento de reservas, sendo representada em anos. Considerando 
as reservas brasileiras 1P constantes no Boletim Anual de Reservas (BAR) da ANP de 2019, 

                                                
1 A metodologia para o cálculo dos indicadores está descrita na Nota Técnica DPG-SPT n.º 02/2018 denominada 

Indicadores de Monitoramento da Política de E&P (EPE, 2018), já citada. 
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disponíveis em ANP (2020a), a reserva de petróleo é de 12,7 bilhões de barris e a reserva de gás 
natural é de 364 bilhões de m³. De acordo com os dados de produção disponíveis em ANP 
(2020b), as produções realizadas de petróleo e gás natural em 2019 foram aproximadamente  1 
bilhão de barris de petróleo e de 44,7 bilhões de m³ de gás natural. Como apresentado na  

Figura 1, a razão R/P no ano de 2019, foi estimada em 12,5 anos para petróleo. Ainda é 
possível observar uma tendência geral de redução na R/P de petróleo, saindo de 20 anos em 
2013 para 13 anos em 20162, chegando a 12,5 em 2019. A redução da R/P reflete a baixa de 
preço do petróleo ocorrido desde o final do ano de 2014 e também o crescimento desproporcional 
da produção com relação a certificação das reservas provadas, além do tempo sem licitação. A 
Tabela 1 apresenta a relação entre reserva e produção de petróleo em detalhe para os últimos 3 
anos. Observa-se uma redução de 11% na R/P do petróleo entre 2018 e 2019, com redução da 
reserva 1p em 4%. 

 

 
 

Figura 1 - Evolução da reserva provada de petróleo e da relação R/P. Fonte:  Elaboração própria. 

Tabela 1 – Relação entre reserva e produção de petróleo 

 2017 2018 2019 

Reservas 1P (bilhões bbl) 12,8 13,2 12,7 

Produção Acumulada (milhões bbl) 957 944 1.017 

R/P (anos) 13,0 14,0 12,5 
      Fonte:  Elaboração própria 

                                                
2 Importante ressaltar que os cálculos da BP são baseados em uma compilação de dados de diversas fontes o que resulta 

em uma pequena diferença no valor de R/P para petróleo. 
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Na Figura 2 observa-se uma R/P de gás natural mais elevada no início da década de 1990, 
alcançando 25 anos em 1995. Após esse período manteve  um patamar de cerca de 20 anos até 
2014, declinando progressivamente até alcançar 8 anos em 2019. A Tabela 2 é apresenta a relação 
entre reserva e produção para o gás natural, em detalhe para os últimos 3 anos. Também se 
observa uma redução de 11% da R/P de gás nesse período, relacionada a uma menor redução 
da reserva de gás natural, de 1%, além do tempo sem licitação. 

 

 
Figura 2 - Evolução da evolução da reserva provada de gás natural e da relação R/P. Fonte:  Elaboração 

própria. 

 

Tabela 2– Relação entre reserva e produção de gás natural 

 2017 2018 2019 

Reservas 1P (bilhões de m³) 370 368 364 

Produção Acumulada (Bilhões de m³) 40,1 40,9 44,7 

R/P (anos) 9 9 8 
       Fonte:  Elaboração própria 

 
 

 Índice de Reposição de Reservas de petróleo e gás natural – 
IRR 

O índice de reposição de reservas corresponde à variação de volume recuperável provado de óleo 
e gás entre dois períodos, em relação à produção acumulada. O IRR calculado atualizado para o 
ano de 2019 pode ser consultado na Tabela 3, juntamente com os IRR dos 2 anos anteriores, 
onde se observa uma redução das reservas provadas, em relação ao ano anterior, devido a 
diminuição no ritmo das atividades exploratórias. 



INDICADORES DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE E&P 

INFORME DPG-SPT Nº 01/20 11 

 

Tabela 3 – IRR brasileiro para petróleo e gás natural, com reservas e produção de petróleo em MMboe. 

 2017  2018  2019 

Reserva 1P 2016 15.046 Reserva 1P 2017  15.162 Reserva 1P 2018  15.556 

Reserva 1P 2017  15.162 Reserva 1P 2018  15.556 Reserva 1P 2019  15.004 

Produção 2017 1.209 Produção 2018 1.201 Produção 2019  1.299 

IRR 2017 (%) 113 IRR 2018 (%) 133 IRR 2019 (%) 58 
Fonte:  Elaboração própria. 

 

 Período entre a adjudicação do bloco e o primeiro óleo ou 
primeiro gás 

O período entre a adjudicação3 do bloco e o primeiro óleo ou primeiro gás refere-se ao tempo 
necessário para o início da produção de um ativo. O indicador é estimado em função do ambiente 
de E&P e nível estratigráfico pré-sal e pós-sal, considerando o cenário atual do País.  A Tabela 4 
apresenta os índices dos últimos 3 anos para o primeiro óleo, onde é possível observar que este 
índice vem diminuindo para o ambiente Pré-Sal, devido ao ganho de eficiência nas atividades do 
período exploratório e do desenvolvimento da produção, com maior conhecimento geológico da 
área e domínio das tecnologias a serem aplicadas. 

 

Tabela 4 - Período entre a adjudicação do bloco e o primeiro óleo 

Ambiente 
de E&P 

Nível 
Estratigráfico 

Período entre adjudicação do bloco até início da produção de petróleo 

2017 20184 2019 

Meses Anos Meses Anos Meses Anos 

TI  Pós-sal 29 2,4 29 2,4 29 2,4 

TC Pós-sal 58 4,9 59 4,9 58 4,8 

MC Pós-sal 67 5,5 67 5,5 76 6,3 

AR Pós-sal 90 7,5 90 7,5 90 7,5 

AP Pós-sal 113 9,4 94 7,8 94 7,8 

AP Pré-sal 113 9,4 113 9,4 97 8,1 

AUP Pós-sal 103 8,6 103 8,6 103 8,6 

AUP Pré-sal 119 9,9 62 5,2 60 5,0 
Fonte:  Elaboração própria.                    
 

 

Com relação ao gás natural, a Tabela 5 indica uma diminuição no período entre a adjudicação 
do bloco e o início da produção para os campos localizados em terra costeira ou mar costeiro. 

                                                
3 Adjudicação do bloco é o ato mediante o qual se declara que uma determinada empresa ou consórcio assume a posse 

do mesmo.   

4 No Informe DPG-SPT 2019, publicado em junho de 2019, os dados foram publicados erroneamente, repetindo os dados 

da Nota Técnica DPG-SPT Nº 02/2018, sendo apresentado neste documento os dados corretos para o período entre 

adjudicação do bloco e o primeiro óleo. 
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Tabela 5 - Período entre a adjudicação do bloco e o primeiro gás 

Ambiente 
de E&P 

Nível 
Estratigráfico 

Período entre adjudicação do bloco até início da produção 
de gás natural 

2017 2018 2019 

Meses Anos Meses Anos Meses Anos 

TI  Pós-sal 122 10,2 122 10,2 122 10,2 

TC Pós-sal 92 7,7 92 7,7 77 6,4 

MC Pós-sal 92 7,7 92 7,7 87 7,2 

AR Pós-sal 129 10,7 129 10,7 129 10,7 

AP Pós-sal 139 11,6 139 11,6 139 11,6 

Fonte:  Elaboração própria. 

 

 Fator de Recuperação (FR) Médio das Bacias e Fator de 
Recuperação Atual (FRa) 

O fator de recuperação (FR) indica o percentual do volume original5 que se espera produzir 
em um reservatório. O termo fator de recuperação médio das bacias, diz respeito a uma 
aproximação que utiliza a média dos FR de todos os campos da bacia. A Tabela 6 apresenta o 
fator de recuperação médio e o atual para as bacias sedimentares brasileiras nos últimos 3 anos. 
Percebe-se que, algumas bacias onshore, vem apresentando um aumento no Fator de 
Recuperação (FR). Acredita-se que seja um resultado da política da Petrobras sobre 
descomissionamento de seus diversos campos terrestres, possibilitou a participação de novas 
empresas de pequeno e médio portes, interessadas em aumentar o volume recuperável dos 
campos.   

O programa REATE6 também trouxe avanços importantes para o ambiente onshore, além da 
implementação do sistema de Oferta Permanente de blocos exploratórios e campos marginais, 
como a adequação dos percentuais de royalties de novos contratos de ambientes de elevado 
risco exploratório e baixo potencial petrolífero, relativos às bacias maduras e de novas fronteiras 
e a simplificação de exigências contratuais para jazidas de baixa materialidade, relativos à 
medição por exemplo. Espera-se um aumento ainda maior nos próximos anos para essas regiões. 

                                                
5 Volume original - Quantidade de fluido existente no reservatório no momento de sua descoberta (Fernández e Júnior, 

2009). 

6 O Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres –

Reate, foi anunciado pelo MME em 27 de janeiro de 2017 em evento realizado na cidade de Salvador, com os objetivos 

estratégicos de: revitalizar as atividades de E&P em áreas terrestres no território nacional; estimular o desenvolvimento 

local e regional; e aumentar a competitividade da indústria petrolífera onshore nacional. 



INDICADORES DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE E&P 

INFORME DPG-SPT Nº 01/20 13 

Tabela 6 - Fator de recuperação médio e atual das bacias brasileiras 

Bacia 
2017 2018 2019 

FR FRa FR FRa FR FRa 

Alagoas 34% 31% 34% 31% 33% 31% 
Amazonas NI NI 74% 0% 76% 0% 
Camamu 22% 9% 22% 10% 22% 11% 
Campos 24% 14% 22% 14% 23% 15% 
Ceará 26% 21% 25% 21% 25% 21% 

Espírito Santo-Mucuri 27% 22% 27% 21% 27% 21% 
Parnaíba 87% 26% 94% 26% 89% 28% 
Potiguar 23% 17% 22% 17% 22% 17% 

Recôncavo 33% 30% 33% 30% 33% 30% 
Santos 16% 2% 18% 2% 17% 3% 
Sergipe 29% 21% 27% 21% 27% 21% 
Solimões 59% 43% 61% 45% 66% 48% 

Tucano Sul 37% 36% 40% 40% 42% 39% 
                            Fonte: Elaboração própria. 

 

 Percentual de participação das exportações brasileiras de 
petróleo no mercado internacional 

Conforme ilustrado na Figura 3, o volume de petróleo exportado pelo Brasil em 2019 registrou 
um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior, totalizando 1,17 milhão bpd. Do mesmo modo, 
a receita auferida pelas exportações free on board (FOB)7 correspondeu a US$ 24,0 bilhões8. 

Ao se analisar os valores do percentual de participação das exportações brasileiras de petróleo 
no mercado internacional em 2019, apresentados na Tabela 7, percebe-se o incremento no 
patamar de participação em relação ao ano anterior (de 2,5% para 2,9%). Entretanto, o Brasil 
ainda apresenta modesta representatividade nas exportações totais de petróleo no mundo, 
principalmente, quando se comparam as participações em países como Nigéria (4,4%), 
Cazaquistão (3,1%), Angola (2,9%), Noruega (2,7%) e México (2,7%) (OPEC, 2020). 

 

                                                
7 Os valores da receita auferida com a exportação do petróleo são apresentados em dólares americanos em valores 

correntes e free on board (FOB - contrato no qual o custo da mercadoria entregue em um porto, sem custos de 

internação). 

8 Quando da atualização do presente documento, os dados disponibilizados pela ANP para o ano de 2020 contemplavam 

até o mês de maio. Deste modo, foi possível verificar, para o primeiro quinquemestre de 2020, um crescimento de 23,2% 

no volume de exportações de petróleo em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar disso, quando comparada 

a receita auferida pelas exportações para o mesmo período, constata-se uma retração de 14,9% em relação a 2019. Tal 

fato justifica-se, em grande medida, pela expressiva queda dos patamares internacionais de preços do petróleo. A 

disseminação da pandemia de Covid-19, bem como o isolamento social e quarentenas decorrentes, impactaram a 

demanda energética mundial. Esse choque de demanda ocorreu em meio a estoques elevados e alta capacidade ociosa 

no setor petrolífero, reduzindo os preços do petróleo e, por conseguinte, a receita auferida com sua comercialização (EPE, 

2020). 
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Figura 3 – Volume de exportações de petróleo e receita auferida 

Fonte: ANP (2020c). 

 

Tabela 7 - Percentual de participação das exportações brasileiras de petróleo no mercado internacional 

Ano 
Exportações Brasil  Exportações Mundo Brasil / Mundo 

(mil bpd) (mil bpd) (%) 

2000 20 38.885 0,1% 

2001 113 38.020 0,3% 

2002 233 37.024 0,6% 

2003 243 38.730 0,6% 

2004 230 42.156 0,5% 

2005 274 43.008 0,6% 

2006 366 42.485 0,9% 

2007 421 42.920 1,0% 

2008 431 42.242 1,0% 

2009 525 40.749 1,3% 

2010 581 41.400 1,4% 

2011 599 41.280 1,5% 

2012 488 42.039 1,2% 

2013 366 40.828 0,9% 

2014 517 40.201 1,3% 

2015 736 41.510 1,8% 

2016 891 44.192 2,0% 

2017 1.127 44.662 2,5% 

2018 1.147 45.899 2,5% 

2019 1.301 45.182 2,9% 
Fonte: OPEC (2020). 
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 Percentual de participação no Brasil dos investimentos 
anuais da indústria de petróleo em exploração e produção no 
mundo 

Cumpre observar, preliminarmente, que a elaboração do indicador de percentual de 
participação no Brasil dos investimentos anuais da indústria global de petróleo em E&P vinha 
sendo desenvolvida com base nas informações desagregadas disponibilizadas pela Agência 
Internacional de Energia (IEA), em sua publicação anual World Energy Investment. 

Entretanto, em sua última publicação, os volumes de investimentos não mais foram 
apresentados com o grau de detalhamento de país, mas apenas de região geográfica. Em virtude 
dessa consideração, não foi possível a apresentação do dado nos padrões adotados em edições 
anteriores desse informe. Não obstante isso, buscar-se-á expor análises relacionadas aos 
investimentos upstream no Brasil na atual conjuntura. 

Pela metodologia estabelecida pela IEA, o percentual de participação do Brasil em relação ao 
volume mundial de investimentos nos segmentos upstream de petróleo e gás natural para o ano 
de 2018 foi estimado em 4,7%, mantendo a mesma parcela registrada no ano de 2017 (IEA, 
2019). 

Para o ano de 2019, a empresa de consultoria Rystad Energy (2020a) estimou um 
investimento total de US$ 12,5 bilhões nas atividades de E&P de campos (onshore e offshore) 
para o Brasil. Em função da gravidade e da incerteza na duração da atual crise de saúde pública, 
somada à desaceleração econômica, a empresa prevê um decréscimo para US$ 10 bilhões nos 
investimentos previstos para 2020. A expectativa de decréscimo também se estende para os 
investimentos globais no upstream: de US$ 539 bilhões em 2019 para US$ 383 bilhões em 2020 
(redução de 29%), afetando notadamente investimentos em projetos de shale/tight oil (redução 
prevista de 52%), areias betuminosas (queda de 44%) e projetos onshore (23%). As atividades 
localizadas em águas profundas e na plataforma continental serão menos afetadas (com 
respectivas reduções projetadas em 16% e 14%), (RYSTAD, 2020b), conforme ilustrado na Figura 

4. 

Entretanto, a Rystad prevê que os investimentos no Brasil cresçam nos próximos cinco anos, 
alcançando o montante de US$ 15 bilhões em 2025, direcionados, principalmente, a novos 
projetos em desenvolvimento (ou que já estejam próximos do início da etapa de 
desenvolvimento), principalmente, dos projetos Mero, Sépia e Búzios V. Ainda segundo os 
prognósticos da empresa, após 2021, também são esperados investimentos: na primeira fase do 
campo de Bacalhau (Carcará), em Berbigão/Sururu II, em Búzios VI e VII (excedentes da Cessão 
Onerosa), além de Mero 3 e 4 e do Campo de Jubarte (RYSTAD, 2020a). 

Apesar de um tênue incremento nos investimentos globais em projetos de upstream de 
petróleo e gás natural em 20199, a tendência de queda nos investimentos globais em petróleo e 
gás para 2020 também é compartilhada pela IEA, que prevê uma redução média de um terço 

                                                
9 O crescimento do investimento veio de projetos convencionais, e não de shale/tight oil, os quais apresentaram declínio 

nos gastos pela primeira vez desde 2016. Os volumes de recursos convencionais sujeitos aos fluxos de investimento 

estrangeiro diretos (IED) foram significativamente maiores em 2019 no Oriente Médio e nas Américas (para petróleo), 

devido principalmente aos ativos localizados em águas profundas no Brasil e na Guiana. O mesmo aconteceu com o gás 

natural no Oriente Médio, na Rússia e na África (em diversos casos relacionados às aprovações de grandes projetos de 

GNL) (IEA, 2020). 
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(32%) em relação ao montante apontado no ano anterior (IEA, 2020), conforme retratado na 
Figura 5. 

 

 

Figura 4 - Investimentos Globais (2010 a 2021) 

Fonte: Rystad Energy UCube, apud RYSTAD, 2020b. 

 

 

Figura 5 - Histórico do montante de investimentos globais no segmento upstream de petróleo e gás natural 

Fonte: IEA, 2020. 
Nota: * Eurásia compreende: Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, 
Turcomenistão e Uzbequistão. Ásia Pacífico compreende: Austrália, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboja, China, 
Coréia do Norte, Índia, Indonésia, Japão, Coréia, Laos, Malásia, Mongólia, Birmânia, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, 
Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Taipé Chinesa, Tailândia, Vietnam, Afeganistão, Butão, Ilhas Cook, Timor Leste, Fiji, 
Polinésia Francesa, Kiribati, Macau, Maldivas, Nova Caledônia, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga e 
Vanuatu (IEA, 2020). 

 



INDICADORES DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE E&P 

INFORME DPG-SPT Nº 01/20 17 

A Figura 6 apresenta a participação percentual de cada região no volume total de investimentos 
no segmento upstream de petróleo e gás natural. 

Figura 6 - Participação percentual nos investimentos globais em projetos upstream de óleo e gás 

Fonte: IEA, 2020. 
Nota: * Eurásia compreende: Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, 
Turcomenistão e Uzbequistão. Ásia Pacífico compreende: Austrália, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboja, China, 
Coréia do Norte, Índia, Indonésia, Japão, Coréia, Laos, Malásia, Mongólia, Birmânia, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, 
Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Taipé Chinesa, Tailândia, Vietnam, Afeganistão, Butão, Ilhas Cook, Timor Leste, Fiji, 
Polinésia Francesa, Kiribati, Macau, Maldivas, Nova Caledônia, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga e 
Vanuatu (IEA, 2020). 

 

Interrupções e adiamento de rodadas de licitações de blocos exploratórios, assim como 
reduções nas operações de campos em desenvolvimento e produção se traduzem, também, em 
vulnerabilidades para empresas que prestam serviços e suprimentos à indústria de E&P, levando 
à possibilidade de paralisações na cadeia de suprimentos10. 

De acordo com a IEA (2020), o segmento de exploração em shale oil, sobretudo nos EUA, 
será o mais afetado em termos de restrições de investimentos. Todavia, empresas petrolíferas 
nacionais (National OIl Companies- NOCs) similarmente serão afetadas pelas quedas nas receitas 
de hidrocarbonetos, o que, consequentemente, comprometerá seus dispêndios em projetos 
exploratórios11. A deterioração da qualidade dos ativos pode ter efeitos colaterais no setor 

                                                
10 A produção e disponibilização de material e equipamentos para projetos de E&P foram interrompidas em alguns casos 

devido a medidas de isolamento (lockdowns), seja porque as próprias fábricas foram afetadas, ou porque o transporte 

(por exemplo, instalações portuárias) foi interrompido (IEA, 2020). 

11 A Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) e parceiros anunciaram o cancelamento de grandes licitações. A Saudi 

Aramco mencionou cortes de despesas de capital em até 25% dos US$ 33 bilhões previstos. A Petrobras e a PetroChina 

do Brasil anunciaram reduções de 30% nos gastos, enquanto a Sonatrach (Argélia) anunciou contração de 50% nos 

investimentos para 2020. As empresas russas também estão expostas à crise, embora os gastos com investimentos 

tenham sido compensados por uma desvalorização do capital e, também, pela estrutura do sistema tributário, no qual o 

governo absorve parte do impacto quando da queda dos patamares de preços do petróleo (EIA, 2020). 
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bancário em países como a Nigéria e, em uma perspectiva mais céptica, algumas NOCs com 
custos de produção mais elevados, correm o risco de incorrer em uma espiral de menor receita, 
redução de investimentos e, por consequência, menor produção (como ocorrido com a estatal 
venezuelana PDVSA) (IEA, 2020). 

 

3. Considerações Finais 

O ano de 2019 foi estabelecido como o ano base para a presente atualização dos Indicadores 
de Monitoramento da Política de E&P, com a inclusão do histórico dos últimos 2 anos para efeito 
de comparação e entendimento da evolução de alguns indicadores. 

Os indicadores I (Relação entre reserva e produção de petróleo e gás natural - R/P) e II 
(Índice de Reposição de Reservas de petróleo e gás natural – IRR)  mostraram uma diminuição 
das reservas provadas, possivelmente correlacionada ao fato de que o setor de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural vem sofrendo uma queda na sua participação no mercado 
nacional, motivados pela crise mundial no petróleo e na desvalorização do preço do barril.  

Por outro lado, é notório o aumento no conhecimento geológico e tecnológico no Pré-sal, 
conforme visto no indicador III (Período entre a adjudicação do bloco e o primeiro óleo ou 
primeiro gás), ocorrendo uma diminuição do tempo necessário para início da produção dos ativos. 

O desinvestimento da Petrobras, principalmente nos campos terrestres, pode ser responsável 
pelo aumento do indicador IV (Fator de Recuperação (FR) Médio das Bacias e Fator de 
Recuperação Atual (FRa)) para essas bacias, devido ao interesse de outros produtores no 
desenvolvimento desses campos. 

Em virtude da mudança de apresentação dos dados pela IEA, referência primária para a 
elaboração do indicador VI (percentual de participação no Brasil dos investimentos anuais da 
indústria do petróleo em E&P no mundo), o texto foi adaptado de maneira a melhor atender, 
diante do prazo e recursos disponíveis, à solicitação estabelecida na Resolução CNPE n.º 17/2017. 
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