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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os valores arrecadados com a participação especial (PE) relativa à produção nacional 
de petróleo e gás natural dos meses de julho a setembro de 2008, distribuídos pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em 11 de novembro de 2008, aos Municípios, Estados e União 
(Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente), conforme estabelecido no art. 50 da Lei nº 
9.478, de 06 de agosto de 1997. 

O montante pago pelos concessionários no referido trimestre foi de R$ 3.762.418.703,88 (três bilhões, 
setecentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e três reais e oitenta e oito 
centavos), representando um aumento de 14,1% com relação ao valor arrecadado no trimestre anterior. 

Este panorama é explicado pelo aumento na produção pagadora de PE (2,8%), conforme visualização na 
tabela e no gráfico abaixo. 

 

 

            

 

 

 



 4

ARRECADAÇÃO DE PE POR CAMPO 

A Tabela 1 apresenta o valor arrecadado pelos 20 campos que pagaram participação especial neste trimestre, 
com destaque para os aumentos substanciais nas arrecadações dos campos de Roncador, Albacora, Albacora 
Leste, Marlim Sul e Peroá. Registra-se também forte redução na arrecadação dos campos de Carapeba, 
Caratinga, Cherne, Marimbá, Miranga, Namorado, Pampo, Jubarte e Golfinho. 

Como mostra a Tabela 2, os 8 campos com maior arrecadação (Marlim, Roncador, Barracuda, Albacora Leste, 
Marlim Sul, Albacora Espadarte e Caratinga) representam cerca de 98% do total arrecadado. 

   

Tabela 1 – Arrecadação de PE por campo 

                          

    Tabela 2 – Proporção de cada campo na PE 
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PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL POR CAMPO 

A Tabela 3 apresenta o comportamento da produção de petróleo e gás natural nos campos pagadores de PE 
nos últimos quatro trimestres, bem como a variação percentual relativa ao último trimestre. 

Foi registrado um importante incremento na produção pagadora de PE do campo de Roncador. Por sua vez, os 
campos de Caratinga, Marimbá, Namorado e Jubarte apresentaram os decréscimos mais significativos de 
produção ao longo do 3º trimestre de 2008. Este conjunto de fatores, juntamente com a queda de 3,0% na 
produção do campo de Marlim, são os responsáveis pelo aumento de apenas 2,8% na produção pagadora de 
PE em relação ao trimestre anterior. 

 

Tabela 3 – Produção dos campos pagadores de PE 
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PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA DO PETRÓLEO 

A Tabela 4 apresenta os preços médios de referência do petróleo de cada campo nos últimos quatro trimestres. 
O aumento nos preços médios de referência foi influenciado pelo elevado aumento na cotação do preço do 
Brent no mercado internacional, conforme apresentado anteriormente.  

 

Tabela 4 – Preço Médio de Referência do Petróleo 

ALÍQUOTA EFETIVA 

A  Tabela 5 apresenta as alíquotas efetivas de cada campo nos últimos quatro trimestres, enquanto os Gráfico 
1 e 2, nas páginas seguintes, mostram a curva “alíquota efetiva x produção” e as respectivas posições dos 
campos nessa curva.  

 

 Tabela 5 – Alíquota efetiva para cálculo da PE (em %) 
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Gráfico 1 – Alíquota Efetiva x Produção (campos com 4 ou mais anos de produção) 
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Gráfico 2 – Alíquota Efetiva x Produção (campos com 3 anos de produção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

PERCENTUAL DE CONFRONTAÇÃO DOS CAMPOS LOCALIZADOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL 

A Tabela 6 mostra os percentuais de confrontação dos Municípios com todos os campos que atualmente 
pertencem ao rol de pagadores de participação especial. Cabe ressaltar que a Diretoria Colegiada da ANP, por 
meio da Resolução 642/2008, de 09 de setembro de 2008, aprovou a revisão dos percentuais de confrontação 
do campo de Jubarte com os Municípios de Itapemirim-ES, Marataízes-ES e Presidente Kennedy-ES. 

                         

OBS: O campo de Roncador possui 86,6274% de sua área confrontante com o 
Estado do Rio de Janeiro e 13,3726% com o Estado do Espírito Santo. 

Tabela 6 – Percentual de Confrontação dos campos localizados na plataforma continental (em %) 
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DISTRIBUIÇÃO DA PE 

O artigo 50 da Lei do Petróleo estabelece que os recursos da participação especial devem ser distribuídos na 
seguinte proporção: 40% ao Ministério de Minas e Energia, 10% ao Ministério do Meio Ambiente, 40% aos 
estados e 10% aos municípios. 

No 3º Trimestre de 2008, 6 estados e 29 municípios receberam PE. 

A Tabela 7 apresenta a distribuição da participação especial entre os beneficiários nos últimos quatro trimestres 
e a variação com relação ao último trimestre.  

 

Tabela 7 – Distribuição da PE entre Municípios, Estados e União 
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DISTRIBUIÇÃO DA PE NO ANO DE 2008 
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ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL POR CAMPO 

A seguir, serão apresentadas análises dos campos que pagaram participação especial no 3
o
 trimestre de 2008, 

englobando itens como a produção total, preço médio de referência, receita bruta, gastos dedutíveis, receita 
líquida, alíquota efetiva e participação especial recolhida. 

O Preço Médio de Referência adotado na formação da Receita Bruta possui caráter meramente ilustrativo, já 
que representa uma média aritmética dos valores mensais de referência utilizados na apuração da PE. 

A rubrica Gastos Dedutíveis é um conjunto de todos os itens que são passíveis de dedução da receita bruta 
para a obtenção da receita líquida, abrangendo Participações Governamentais e de Terceiros, Gastos na 
Produção, Investimentos na Fase de Exploração, Investimentos na Fase de Produção, Provisão de Gastos com 
Abandono e Outros Gastos, conforme o previsto na Portaria n

o
 58/2001 que aprova o Regulamento Técnico a 

ser utilizado na elaboração do Demonstrativo de Apuração da Participação Especial a que se refere o art. 25 do 
Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998.  

Trata-se portanto, de um valor agregado que pode ser quantificado através das variáveis conhecidas: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GGaassttooss  DDeedduuttíívveeiiss  ==  RReecceeiittaa  BBrruuttaa  ––  ((PPEE  ÷÷÷÷÷÷÷÷  aallííqquuoottaa  eeffeettiivvaa))  
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ALBACORA 

O campo de Albacora propiciou uma arrecadação de R$ 153.289.529,46 de participação especial do 3
o
 

trimestre de 2008, o que representou um acréscimo de 18,9% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o principal fator para a configuração deste panorama foi o aumento na produção 
pagadora de PE.  

                       

                     **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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ALBACORA LESTE 

O campo de Albacora Leste propiciou uma arrecadação de R$ 296.255.074,46 de participação especial do 3
o
 

trimestre de 2008, o que representou um acréscimo de 11,6% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o principal fator para a configuração deste panorama foi o aumento do Preço 
Médio de Referência do Petróleo, sendo atenuado em parte pelo aumento na rubrica Gastos Dedutíveis. 

                                                    

**  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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BARRACUDA 

O campo de Barracuda arrecadou um total de R$ 303.600.769,66 com participação especial no 3º Trimestre de 
2008, o que representou um decréscimo de 2,7% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os fatores fundamentais para esta queda foram a elevação da rubrica Gastos 
Dedutíveis juntamente com a queda na produção do campo. 

                     

      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CANTO DO AMARO 

O campo de Canto do Amaro arrecadou R$ 14.912.045,86 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, 
o que representou um aumento de 7,9% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o principal fator para a configuração deste panorama foi o aumento na produção 
pagadora de PE. 

                    

                                **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CARAPEBA 

O campo de Carapeba arrecadou R$ 1.559.813,07 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 23,8% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, este panorama configurou-se pelo aumento da rubrica Gastos Dedutiveis e pela 
queda na Produção Pagadora de PE. 

                    

                                          **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CARATINGA 

O campo de Caratinga arrecadou R$ 54.300.525,89 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 24,5% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator determinante deste panorama foi a queda na produção pagadora de PE.  

                    

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CARMÓPOLIS 

O campo de Carmópolis arrecadou R$ 10.069.597,63 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 2,9% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável por este incremento foi o aumento no Preço Médio de 
Referência do Petróleo.  

 

        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 

 

 



 20 

CHERNE 

O campo de Cherne arrecadou R$ 1.483.826,71 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 17,2% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável foi a queda da Produção Pagadora de PE.  

 

        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 

 

 



 21 

ESPADARTE 

O campo de Espadarte arrecadou R$ 68.285.091,37 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 5,2% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o aumento no Preço Médio de Referência do Petróleo foi o fator responsável por 
este incremento. 

                     

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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GOLFINHO 

O campo de Golfinho arrecadou R$ 2.316.785,74 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 65,4% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, as quedas na Produção Pagadora de PE e do Preço Médio de Referência do 
Petróleo, juntamente com o aumento na rubrica Gastos Dedutíveis, foram os fatores motivantes deste 
panorama. 

 

                                            **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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JUBARTE 

O campo de Jubarte arrecadou R$ 7.804.554,76 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 52,6% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável por esta queda na arrecadação foi a queda na Produção 
Pagadora de PE.  

 

                                        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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LESTE DO URUCU 

O campo de Leste do Urucu arrecadou R$ 15.255.763,38 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o 
que representou um decréscimo de 9,8% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, as quedas combinadas no Preço Médio de Referência do Petróleo e na 
Produção Pagadora de PE foram as principais causas deste panorama.  

 

                                        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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MARIMBÁ 

O campo de Marimbá arrecadou R$ 2.830.772,45 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou uma queda de 61,7% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, a queda na Produção Pagadora de PE combinada com o aumento na rubrica 
Gastos Dedutíveis foram as causas deste decréscimo na arrecadação.  

 

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 

 

 

 



 26 

MARLIM 

O campo de Marlim arrecadou R$ 1.388.083.220,55 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou uma suave queda de 0,4% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, este panorama configurou-se pelo aumento na rubrica Gastos Dedutíveis 
juntamente com a queda na Produção Pagadora de PE, sendo atenuada pelo aumento no Preço Médio de 
Referência do Petróleo. 

 

       **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 

 



 27 

MARLIM SUL 

O campo de Marlim Sul arrecadou R$ 210.713.069,83 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 12,6% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os fato geradores deste acréscimo foram os aumentos da Produção Pagadora de 
PE e do Preço Médio de Referência do Petróleo. 

 

                                              **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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MIRANGA 

O campo de Miranga arrecadou R$ 645.626,91 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 21,2% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fato gerador deste acréscimo foi a queda combinada na Produção Pagadora de 
PE e no Preço Médio de Referência do Petróleo. 

 

                                        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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NAMORADO 

O campo de Namorado não arrecadou participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que representou uma 
queda de 100,0% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fato gerador deste acréscimo foi a queda na Produção Pagadora de PE. 

 

                                       **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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PAMPO 

O campo de Pampo arrecadou R$ 162.348,91 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou uma queda de 87,3% em relação ao trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os fatores responsáveis por este decréscimo foram as quedas na Produção 
Pagadora de PE e o aumento na rubrica Gastos Dedutíveis. 

 

         **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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PEROÁ 

O campo de Peroá arrecadou R$ 6.178.964,28 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um aumento de 19,6% em relação ao trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os aumentos combinados no Preço Médio de Referência do Petróleo e na 
Produção Pagadora de PE foram os fatores motivantes deste panorama. 

 

RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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RIO URUCU 

O campo de Rio Urucu arrecadou R$ 5.639.403,67 com participação especial no 3º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 10,3% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável por esta aumento na arrecadação foi o acréscimo na 
Produção Pagadora de PE, atenuada em parte pelo aumento do Preço Médio de Referência do Petróleo e da 
rubrica Gastos Dedutíveis.   

 

      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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RONCADOR 

O campo de Roncador arrecadou um total de R$ 1.219.031.919,27 com participação especial no 3º Trimestre 
de 2008, o que representou um aumento de 55,4% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, este panorama se configurou através da combinação de aumento na Produção 
Pagadora de PE juntamente com o aumento no Preço Médio de Referência do Petróleo. 

 

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 

 

 

 


