
TÍTULO: Tabela 2.8 – Produção de petróleo, por corrente, segundo bacia sedimentar e Unidades da federação   

  

SEÇÃO 1: COLUNAS  

 

SEÇÃO 2: INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

NOME DA COLUNA  DESCRIÇÃO  TIPO DO DADO  

UF  Unidades da Federação  Texto  

BACIA SEDIMENTAR  

Depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas 

sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, 

associados ou não. (Fonte: Lei nº 9.478, de 6/8/1997)  

Texto  

CORRENTE DE PETRÓLEO  

Denominação conferida a determinado tipo de hidrocarboneto, 

com características físico- químicas próprias, formado pela 

mistura de hidrocarbonetos oriundos da produção de diferentes 

campos. Pode ocorrer um caso particular em que a corrente seja 

composta por hidrocarbonetos provenientes de um único 

campo. (Fonte: Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1, de 

10/6/2013). Identifica o nome da corrente.  

Texto  

DENSIDADE (GRAU API)  

Medida da densidade de petróleo líquido estabelecida pelo 

American Petroleum Institute (API) para melhor identificação 

comercial dos diferentes tipos de petróleo.  

Número real  

TEOR DE S (% PESO)  Teor de Enxofre (percentual do peso)  

Número real 

exposto em forma 

de percentual  

PRODUÇÃO (M3)  

Conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou 

gás natural de uma jazida e de preparo de sua movimentação, 

nos termos definidos no inciso XVI do art. 6º da Lei nº 9.478, de 

1997, ou, ainda, volume de petróleo ou gás natural extraído 

durante a produção, conforme se depreenda do texto, em cada 

caso. (Fonte: Decreto nº 2.705, de  

3/8/1998)  

Número real  

CAMPO  VALOR  

CATÁLOGO DE ORIGEM https://www.gov.br/anp/pt-br 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ANP/SDC 

RECURSOS ASSOCIADOS 

IDENTIFICADOR https://www.gov.br/anp/pt-br 

TÍTULO anuario-2019-abertos-tabela2-8 

FORMATO csv 

DESCRIÇÃO 
Trata-se da produção de petróleo, por corrente, segundo bacia 

sedimentar e unidades da Federação ao longo do último ano. 

PERIODICIDADE DE EXTRAÇÃO  Anual  

IDIOMA DO DADO  Português  

FONTE DO DADO  
ANP/SDP, conforme o Decreto n° 2.705/1998; ANP/SPG, conforme Resolução ANP 

nº 703/2017.  

NOTAS  Inclui condensado.  

CONTATO  faleconosco@anp.gov.br  

PALAVRAS-CHAVE Produção, corrente, petróleo, bacia, sedimentar, densidade, teor de S, enxofre 

https://www.gov.br/anp/pt-br
https://www.gov.br/anp/pt-br

